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Abstrakt 

Práce mapuje výskyt luxusních předmětů kostěné a parohové industrie v raném středověku 

na našem území. Součástí je katalog a charakteristika těchto předmětů. Další kapitoly práce 

se zabývají technologií výroby a zdobení kostěné a parohové industrie, možností sociální 

interpretace na základě nalezených předmětů a některými speciálními otázkami jako je 

existence dílen na českém území, nástin analogií v Polsku a neobvyklé zdobení figurálními 

motivy. 

 

Klíčová slova 

Kostěná a parohová industrie, raný středověk, katalog, kosťařské dílny, pohřebiště, sídliště, 

hradiště, import, sociální prostředí 

 

 

 

 

Abstract 

The present thesis maps the distribution of bone and antler industry luxury items from early 

middle ages in our area. The work includes catalogue and description of these items. The 

subsequent chapters focus on the technology of manufacture and embellishment, followed 

by possibilities of social interpretation based on uncovered items and some specific issues 

such as the existence of manufactories in Czech area, an outline of Polish analogies and 

unusual embellishment with figural motives. 
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bone industry, antler industry, early middle ages, catalogue, bone manufactory, burial site, 

settlement, hillfort, import, social environment 

  



5 

 

 

Obsah 

1. Úvod ........................................................................................................................................... 6 

2. Vývoj kostěné a parohové industrie a dějiny bádání ................................................................. 7 

3. Materiál využívaný k výrobě kostěné a parohové industrie .................................................... 10 

4. Technologie výroby a zdobení ................................................................................................. 12 

4.1. Způsoby zdobení .............................................................................................................. 12 

4.2. Česko-polské vztahy a jejich doklad na zdobení kostěné a parohové industrie .............. 14 

5. Nástroje k výrobě kostěné a parohové industrie ..................................................................... 15 

5.1. Kosťařské dílny ................................................................................................................. 16 

6. Třídění kostěné a parohové industrie ...................................................................................... 21 

6.1. Jednoduché předměty z kosti .......................................................................................... 21 

6.2. Zdobené předměty z kosti................................................................................................ 21 

6.2.1. Obecná charakteristika nálezů kostěné a parohové industrie ..................................... 22 

6.2.2. Figurální motiv ............................................................................................................. 32 

7. Kostěná a parohová industrie jako znamení luxusu ................................................................ 35 

7.1. Doklady importu kostěné a parohové industrie .............................................................. 36 

8. Situace v Polsku ........................................................................................................................ 38 

9. Dřevěné alternativy .................................................................................................................. 40 

10. Závěr ..................................................................................................................................... 41 

11. Katalog českých a moravských lokalit: ................................................................................. 43 

11.1. Venkovská sídliště ........................................................................................................ 43 

11.2. Hradiště ........................................................................................................................ 50 

11.3. Hrobové nálezy............................................................................................................. 66 

12. Seznam odborné literatury: ................................................................................................. 74 

13. Přílohy: ................................................................................................................................. 85 

 



6 

 

1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat výskyt a rozšíření luxusních kostěných a 

parohových předmětů na venkovských sídlištích, na hradištích a na pohřebištích v období 

raného středověku. Kostěná a parohová industrie patří v rámci archeologických nálezů k ne 

příliš často zpracovávaným tématům, ovšem kostěné předměty byly běžné v různých 

oblastech lidských činností, pro řadu z nich byly ideální díky základním vlastnostem tohoto 

materiálu - je dostupný, zároveň velmi tvrdý a pevný.  

 Práce je zaměřena na ozdoby a šperky, které vykazují znaky specializované výroby 

na vyšší úrovni a které jsou zdobeny. Jejich účel nemusí být jen praktický, ale také estetický, 

anebo magický. Tímto se ze seznamu předmětů vyřadí většina kostěné a parohové industrie 

nalézané na sídlištích, kterou představují šídla, proplétáčky, brusle, sanice a řada dalších, 

které práce zmiňuje jen okrajově. Naopak v centru zájmu se ocitají předměty, o kterých lze 

říci, že mají uměleckou hodnotu. Jedná se například o hřebeny, střenky nožů a zdobené 

zděře. Váží se k výše postaveným vrstvám společnosti. Je proto možné na nich do jisté míry 

sledovat sociální vztahy v tehdejší společnosti, čemuž chci v práci věnovat jednu kapitolu. 

Na těchto výrobcích, zdobených i nezdobených, je patrné, že je vyráběl 

specializovaný řemeslník. Proto se další část práce zabývá technologií výroby a zdobením a 

přehledem kosťařských dílen na našem území v raném středověku. Sledované období končí 

na počátku 13. století, aby nebylo nutné zahrnout předměty vyrobené městskými řemeslníky 

a nedošlo k celkovému zkreslení přehledu. 

Jedna z úvodních kapitol je věnovaná i dějinám bádání o kostěné a parohové 

industrii. V neposlední řadě se některé kapitoly věnují analogiím v Polsku, kde je tato 

problematika dobře zpracovaná. 

V práci se tedy pokusím shrnout většinu poznatků o kostěné a parohové industrii 

z doby raného středověku, které jsou dostupné v literatuře.  
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2. Vývoj kostěné a parohové industrie a dějiny bádání 

Využití kostěné a parohové industrie je sledovatelné od pravěku, je ovšem mnohdy 

problematické jasné určení, které předměty jsou pouze odpadem a které již přestavují 

nástroje (zvl. pro počáteční období). Velkou roli zde hrají i postdepoziční procesy, které 

mohou zkreslit výrobní stopy.  

Kostěná a parohová industrie je sledovatelná již od paleolitu. Mezi nálezy patří 

hlavně nástroje - kostěné hroty, šídla, harpuny, rybářské háčky, nástroje na vydělávání kůží, 

hladidla. Speciální pozici má tzv. „náčelnická hůl“, obvykle vyrobená z parohu nebo 

mamutoviny, která byla v některých případech i bohatě zdobená. Kosti byly využívány i při 

výrobě štípané industrie jako retušéry, navíc i kosti samotné mohly být používány jako 

surovina pro štípanou industrii, tyto nálezy jsou však vzácné. Celkově nálezů kostěné a 

parohové industrie v této době není příliš mnoho a lze obtížně určit na primitivních 

nástrojích, zda jsou opracované lidskou rukou, nebo zda jde jen o postdepoziční stopy, které 

vypadají podobně (Zelinková 2007; Klíma 1987). Následně přibývají další typy nástrojů, 

doloženy jsou sekeromlaty z parohů, roztírače, násady na další nástroje, nože, ozdoby, 

závěsky, popřípadě spínadla, která mohou být i zdobená (Ondruš 1967; Rulf 1984; 

Neustupný 1981).  

Na počátku doby bronzové je kostěná a parohová industrie patrně na ústupu, ovšem 

na konci střední doby bronzové dochází k surovinové krizi a kost a paroh je opět hojně 

zastoupený, stejně tak i na přelomu doby bronzové a halštatské, kdy nálezů přibývá a roste i 

řemeslná úroveň jejich zpracování. Jde především o podomáckou výrobu, je ovšem možné 

potkat i doklady specializované výroby například v Pečkách (okr. Nymburk), kde se nalezlo 

velké množství kostěné i parohové suroviny. Sortiment pracovních nástrojů zůstává stejný 

jako ve starších obdobích. Ale objevují se nově kovová šídla v kostěných a parohových 

násadách, další novinkou jsou brusle. Parohové sekeromlaty patří mezi početně zastoupené 

artefakty, dalšími novými předměty byly bočnice udidel. Pro starší dobu bronzovou jsou 

typické ozdobné jehlice s různě tvarovanou hlavicí. Další typické předměty jsou nášivky 

z klů divočáka, zdobené zděře, zapínadla, kostěné duté trubičky, které snad mohly být 

schránkami nebo jehelníčky (Točík 1959).  

Na počátku laténského období opět dochází k úbytku nálezů. Obrat přichází až se 

vznikem oppid, kdy se objevuje kostěný stilus, jehly a nože, například nůž ze Soběsuk. 

Běžné se stávají jehelníčky, kostěné a parohové rukojeti železných nástrojů (Stradonice) a 
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pracovní nástroje se zubatou pracovní hranou ze žeber velkých zvířat. V oppidálním období 

jsou také populární parohové jehlice do vlasů (Stradonice), které vznikaly pod vlivem římské 

mody.  Novým typem předmětu v tomto období jsou hřebeny (Stradonice), jejich původ lze 

hledat také ve starém Římě. Jsou jednostranné a jednovrstvé s vysokým obloukovitým nebo 

trojúhelníkovitým držadlem, které je často zdobené, v něm je také otvor, který slouží 

k zavěšení na opasek. Do mladší a pozdní doby laténské se řadí nálezy hracích kostek ve 

tvaru kvádru, které jsou značeny kruhovými značkami. Tyto kostky se nacházejí jak na 

oppidech, tak i na otevřených sídlištích. Je možné, že v oppidech již probíhala jejich 

specializovaná výroba (Čižmář-Jelínková 1985; Píč 1906).  

V době římské pokračuje na sídlištích výroba pracovních nástrojů v nezměněné 

podobě (šídla, hroty, hladidla, brusle, tkací destičky, rybářské náčiní). Naproti tomu pestřejší 

spektrum nálezů pochází z pohřebišť, kde se nacházejí hřebeny, jehelníčky a ozdoby, na 

kterých lze již vytvářet určité typologické řady. I zde je stále patrný vliv Říma. 

Nejluxusnějšími předměty této doby jsou hřebeny, které bývají složitě zdobené a 

chronologicky citlivé. Kategorie hřebenů se rozdělují podle počtu destiček, ze kterých jsou 

vyráběné (jedno nebo oboustranné hřebeny) a podle tvaru a zdobení držadla. Na ochranu 

hřebenů byla vyráběna také pouzdra ze dřeva nebo z parohu, připínala se k opasku. 

Jednostranná pouzdra jsou doložena již v mladší době římské, oboustranná přicházejí 

s horizontem kostrových pohřebišť v 5. a 6. století. Z přelomu doby římské a doby stěhování 

národů pochází dílenský objekt 3/69 ve Zlechově, jde patrně o hřebenářskou dílnu, ve které 

se nalezly polotovary hřebenů, další dílna se nalezla např. v Mostě.  

Kostěné jehlice jsou dalším, chronologicky citlivým předmětem (jejich hlavice), 

pocházejí jak ze sídlišť, tak z pohřebišť, kde se nacházejí v oblasti hlavy a hrudníku. Tvarově 

jejich hlavice napodobují bronzové předlohy. Z dutých kostí ptáků a menších savců vznikaly 

jehelníčky, které bývaly v některých případech zdobené. Picí rohy byly součástí bohatých 

mužských pohřbů, rohovina ovšem podléhá rychlé zkáze, a tak se ve většině případů 

dochovalo jen ozdobné kování. Svůj vrchol zažívají picí rohy ve starší době římské a 

přetrvávají až do doby stěhování národů. Nadále se v hrobovém kontextu i na sídlištích 

nacházejí kostěné hrací kameny a tyčinky. Dílna na výrobu hracích kostek je patrně doložena 

v Hošticích. Kostěné střenky nožů  tohoto období nejsou chronologicky citlivé a datovány 

jsou podle dalšího hrobového inventáře (Lamiová-Schmiedlová 1964; Sobolová 2005; 

Zeman 2001). 
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Kostěnou a parohovou industrii raného středověku na našem území zkoumali 

především Jaroslav Kaván z hlediska postupu výroby a původu motivu (1958; 1972; 1980), 

Vilém Hrubý, který se zabýval zpracováním kosťařské dílny ve Starém Městě a kostěnou a 

parohovou industrií na Moravě (1957), Andrea Bartošková zpracovala kosti ze Staré 

Boleslavi (1995, 2003), Blanka Kavánová rozsáhle publikovala nálezy z Mikulčic (1995), 

Michal Slivka se zbýval kostěnou a parohovou industrií na Slovensku (1983), Josef Čechura 

a Martin Vyšohlíd zpracovali kostěné hrací kostky z výzkumu na Náměstí Republiky v Praze 

(2008).  

 



10 

 

3. Materiál využívaný k výrobě kostěné a parohové industrie 

Informace o nejběžnějším materiálu pocházejí z řady osteologických rozborů. Jejich 

určení je často problémem. V případě složitějších předmětů není obvykle možné určit zvíře 

ani typ materiálu (kost nebo paroh), to se týká především hřebenů, střenek nožů, ozdobných 

destiček a hracích kamenů. Původní podoba materiálu zcela zmizela. Určit lze především 

jednodušší předměty typu proplétáček nebo brusle. Kost si ponechává svůj tvar a je jen lehce 

upravena pro svůj budoucí účel.  

Mezi nejvíce zastoupené, osteologicky určené, kosti z nálezů patřily kosti ovce (Ovis) 

a kozy (Capra), které nelze od sebe rozlišit. Dále jsou časté kosti koně (Equus f. cabalus), 

tura (Bos p. taurus), prasete (Sus s. domestica) a psa (Canis l. familiaris). Na výrobu kostěné 

a parohové industrie byly využívány i kosti divoké zvěře, konkrétně jsou doložené kosti 

srnce (Capreolus capreolus), nejde ovšem o běžnou surovinu. Využívané parohy pocházejí 

z jelena lesního (Cervus elaphus), losa (Alces alce) a srnce (Capreolus capreolus) 

(Bartošková, 228). Paroží může pocházet jak z ulovených zvířat, tak může jít také o 

pravidelné shozy. 

Většina kostěných předmětů je zhotovena z dlouhých kostí zvířat, jen výjimečně jsou 

použity kosti jiné, například pánevní. Obecně lze říci, že na výrobu dutých proplétáčků se 

nejvíce využívaly dlouhé kosti (metapodium, tibia, humerus) ovce, kozy, prasete, ale jsou i 

doklady využití ptačích kostí nebo kostí srnce a psa. Proplétáčky se tvořily jednoduchým 

šikmým seříznutím kosti, která si tak ponechala svůj tvar. Naproti tomu šídla bývala 

vytvořena z úštěpu dlouhé kosti, jde o plný kuželový hrot, který sloužil k propichování 

okrouhlé dírky. Dalším předmětem, který se vytvářel v průběhu staletí stále stejným 

způsobem, jsou brusle a sanice. K jejich výrobě sloužily kosti koně nebo tura, použita byla 

výhradně metapodia, která jsou dostatečně masivní a pevná. Ve výjimečných případech 

vznikaly nástroje i ze žeber (hladidla a škrabadla) a dalších plochých kostí. Výsadní 

postavení mají kůstky chodidla, ze kterých se vyráběly astragaly.  

Na sídlištích je problém v některých případech určit, zda jde o odpad z kuchyně nebo 

sklad materiálu pro kosťařskou dílnu. Ve výjimečných případech se používal i dovezený 

materiál, z nálezů jde konkrétně o svatovojtěšský hřeben ze slonoviny patřící do 

svatovítského pokladu z 10. století (obr. 7).  

Problematické je zhodnocení využití rohoviny. Nepochybně byla běžná a velmi 

dostupná, ale bohužel podléhá rychlému rozkladu, a proto je archeologicky nezachytitelná. 
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Picí rohy jsou identifikovatelné jen díky ozdobnému kování. Pokud byly z rohoviny 

vyráběny další předměty jako hřebeny nebo například tkací destičky, nejsme schopni to 

zaznamenat.   
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4. Technologie výroby a zdobení 

Praktickým otázkám spojeným s výrobou kostěných a parohových nástrojů se 

věnovala například S. A. Izjumova. Podle jejího názoru bylo nejprve třeba zbavit kosti tuku, 

ideálně vařením ve vodě nebo louhu. Samotné opracování kostí probíhalo pomocí železných 

nástrojů sekáním nebo řezáním nožem a pilkou. Rozeznává podobně jako Kaván odlišné 

stopy nástrojů na změkčených a nezměkčených kostech (Kaván 1958, 254; Żurowski, 1973, 

1953; Izjumova 1949, 15-25). U nás se otázce zpracování kostí věnoval především Jaroslav 

Kaván. Dle jeho názoru hlavním nástrojem zdobení byl nůž, kterým se kosti nejen štípaly, 

ale také se jím zarovnávaly celé plochy. To Kaván ukazuje na nálezech z Brna-Líšně, 

Znojma nebo Starého Města u Uherského Hradiště a Čáslavského Hrádku (Kaván 1958, 

256). Kaván rozlišuje, zda byly kosti změkčeny, v tom případě byly řezány nožem, nebo zda 

byly v nezměkčeném stavu opracovány pilkou. Šlo čistě o praktickou stránku, kdy by měkké 

piliny zanesly zuby pilky (Kaván 1958, 256), což dokládá nálezy ze Starého Města a Znojma, 

na kterých jsou stopy po zubech pilky, ale ne po zadřených pilinách.  

Postup výroby Kaván rekonstruuje od rozřezání suroviny pilkou na špalíčky a 

následné změkčení. Takto připravený materiál bylo možné opracovávat nožem. Paroh i kost 

byly rozděleny po obvodu na kruhové výseče, z nichž následně zarovnáním povrchu vznikly 

rovné destičky. Ty byly zarovnány pilníkem a nakonec vybroušeny pískem. V tu chvíli mohl 

řezbář přistoupit ke zdobení (Kaván 1958, 256). 

 

4.1. Způsoby zdobení 

Možnosti zdobení kostěné a parohové industrie jsou podmíněny materiálem, který 

má své specifické vlastnosti a limity zdobení. Mezi technikami zdobení pro kostěnou a 

parohovou industrii lze jako typický uvést vrubořez, drážkování, rýhování a žlábkování. 

Vrubořez je nejzřetelnější na frčáku ze Starého Města. Vrubořezu se blíží vrubořezové 

drážkování, které je prováděno dvěma zářezy nože šikmo k sobě skloněnými, tvoří se jím 

rovné linie. Jiné nářadí se využívá při rýhování, kdy jsou rýhy provedeny tenkou pilkou, 

nejčastěji se využívá při zdobení hřebenů. Další technikou je žlábkování, které se provádí 

úzkými žlábkovitými dlátky, vznikají jimi žlábky s půlkruhovitým profilem, na rozdíl od 

vrubořezu, který má profil ve tvaru V.   

Tyto techniky obvykle rozčleňují povrch předmětu na jednotlivá pole. Povrch 

předmětu může být zdoben také dolíčkováním, které má napodobit puncování kovu. 
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Objevuje se například na hřebenech 

z Levého Hradce i Čáslavského Hrádku. 

Dále se používaly obvodové pásy 

klikatek. Pro předměty slovanského 

původu je také častá výzdoba kruhovými 

motivy tvořenými jednoduchými kružidly 

(Klanica 1972, 14). Jde o hustě řazená očka (kroužky s tečkovitým dolíkem uprostřed). 

Tento motiv byl obměňován řadou variací a bývá zkombinován i s liniovou výzdobou a 

v tom případě jsou „očka“ lemována „stuhami“.  Motiv rytého kolečka je rozšířenější, 

zasahuje i oblasti mimo osídlení Slovany. Názory na tuto problematiku se liší, Vilém Hrubý 

např. tvrdí, že jde o velmi starý motiv s dlouhou tradicí a netýká se jen Slovanů, H. A. Knorr 

zde vidí nordické importy.  

Dalším, ne příliš častým, způsobem zdobení bylo prolamování a prořezávání, které 

má napodobovat prolamování na kovových předmětech. Jako příklad lze uvést hřeben ze 

Znojma nebo prolamované destičky z Libice nad Cidlinou.  

Zdobení je nejlépe sledovatelné na hřebenech. Kostěné hřebeny jsou poměrně 

rozšířeným předmětem, ale přesto se zřejmě jedná o luxusní předmět, který souvisí s vyšší 

vrstvou. Nálezy jsou koncentrované do oblastí hradišť: Praha, Budeč, Levý Hradec, Libice, 

Čáslavský Hrádek, Staré Město, Znojmo, okolí Brna, Břeclav-Pohansko, Roztoky, Stará 

Boleslav (Kaván 1958, 260; Bartošková 2003; Kuna-Profantová 2005, Dostál 1982, 1993) 

(mapa č. 1 a 2). Slovanské hřebeny mají obvykle stejný základní výzdobný motiv ryté očko, 

které je někdy uspořádané do složitých pletenců (Kaván, 1958, 259). Typicky český motiv 

se objevuje na předmětech s motivem „žebříčku“. Pocházejí z jedné centrální dílny pracující 

pro přemyslovské hradiště (Budeč, Levý Hradec, Čáslavský Hrádek, Pražský hrad) (Kaván 

1972, 168-169; Bartošková 1995, 105).  
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4.2. Česko-polské vztahy a jejich doklad na zdobení kostěné a 

parohové industrie 

Zdobení kostěné a parohové industrie je také způsob, jak lze sledovat kontakty mezi 

kulturami a skupinami.  Jaroslav Kaván rozpracovává teorii styků Čech, Moravy a Polska 

v 10. a 11. století a jejich vzájemné ovlivňování výzdobných motivů na kostěných 

předmětech.  Tyto styky dokládá politickými událostmi. Jako mezníky vidí sňatek knížete 

Měška s Doubravkou (965), dále obsazení Prahy Boleslavem Chrabrým nebo vpád 

Břetislava I. do Polska.  

Některé výzdobné motivy na 

českých a polských předmětech jsou 

si velmi podobné. Lze např. 

předpokládat, že pletenec, který se objevuje v obou regionech, mohl mít základ právě 

v Čechách, kde se objevuje dříve, a odtud se dostal do Polska. Naopak kasetový motiv je 

v Polsku běžný a v Čechách se objevuje zřídka, je tudíž možné, že by se mohlo jednat o 

import z Polska k nám (Kaván 1958, 278). Jiří Sláma ve své studii o česko-polských vztazích 

uvádí myšlenku, že z našeho území pochází motiv oček, naopak ze severského (i vikinského) 

prostředí pochází ornamenty složené z rovných a ostře lomených čar. Nálezy na našem 

území s tímto motivem by byly buď importy, nebo napodobeniny severských motivů (Sláma 

1970, 236-237). Objevily se i úvahy, že kostěné a parohové předměty nemusely být 

vyráběny pro obchod, ale pouze pro vnitřní trh. Poté se otvírá prostor úvahám, jakým 

způsobem se vzory převládající na jiném území mohly dostat na naše území.  

Všechny tyto teze ovšem naráží na základní komplikaci, a to problematické datování 

jednotlivých předmětů. Na počátku byla nejrozšířenější výroba kostěné a parohové industrie 

na Moravě v 9. a 10. století, zde bylo její hlavní těžiště, jednoznačně větší než v Čechách. 

V českých a polských nálezech z této doby lze najít velmi blízké motivy, především motiv 

pletence. Analogie k českým a moravským nálezům byly nalezeny v Kruszwici, Gniezně a 

Wrocławi. Na polském území byl český ornament pletence rozvinut a v druhé fázi zpětně 

opět ovlivnil naše země v 11. a 12. století (Kaván 1958, 280; Bartošková 2003, 261).   

I zde je ale zásadním problém přesnost datování nálezů, na jehož základě tato teorie 

vznikla. U řady nálezů bohužel chybí informace o nálezové situaci a nelze tedy jasně stanovit 

jejich posloupnost a tedy možnost ovlivnění. O řadě nálezů také víme pouze z literatury, 

protože se nedochovaly.  
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5. Nástroje k výrobě kostěné a parohové industrie 

Zajímavá je otázka, kdy dochází ke vzniku specializovaného kosťařského řemesla. 

Složitější předměty, které vyžadují zkušenosti specialisty, se objevují až ve 2. pol. 9. století, 

teprve tehdy jsou importy na naše území nahrazovány domácími výrobky. V písemných 

pramenech se zmínky o hřebenářích, zpracujících paroh, roh a kost, objevují až od 15. století 

(Hrubý 1956, 200). Výjimku tvoří zmínka o soustružení kosti v Kosmově kronice k roku 

1091, kdy se stává opatem Sázavského kláštera Božetěch, autor píše: „člověk všeobecně 

nadmíru oblíbený a ke všem přívětivý. Uměl velmi krásně malovat a vyznal se výborně ve 

vytváření nebo rytí prací ze dřeva i z kamene a v soustruhování kosti“ (Kosmas 1972, 217). 

Je zajímavé, že schopnosti opata zahrnovaly několik oborů, které souvisely s estetickým 

cítěním. 

Lze předpokládat, že na výrobu kostěné a parohové industrie se používaly stejné 

nástroje jako na opracování dřeva (obr. 1). Na první hrubou úpravu a přípravu materiálu se 

patrně používaly klasické sekery, čemuž odpovídají hluboké záseky na odpadu. Další nástroj 

na základní dělení materiálu bylo dláto, které patří mezi běžné nálezy na sídlištích (Náklo, 

Ivanovice na Hané), k němu bylo v dílně řemeslníka patrně také kladivo. Pilka se využívala 

jak k členění kostí a parohů na menší části, tak i k řezání zubů. Pilka musela být velmi tenká, 

neboť mezery mezi zuby hřebenů jsou velké například jen 0,5mm, a pilka tedy musela být 

ještě užší. Nejslabší zuby hřebenů jsou široké kolem 1mm (Kaván 1958, 262). Otázkou je, 

jak mohla pilka na kosti a paroží vypadat. Využívala se i k zdobení předmětů při lineární 

výzdobě. To lze doložit díky několikrát opakovaným zakládáním pilky v místě počátečního 

řezu. Je pravděpodobné, že pilky na prořezávání zubů byly tak tenké, že zkorodovala a 

nedochovaly se.  Dochované exempláře jsou masivnější, hrubší, mohly sloužit spíš při dělení 

materiálu, většina nálezů patří do kategorie nožovitých pilek (Oslavany, Staré Město, 

Mikulčice). Nejdůležitějším nástrojem byl nepochybně nůž. Využívali se jak běžné nože ke 

krájení suroviny a škrábání povrchu, tak také speciální řezbářské nože a krátkou čepelí ke 

konečnému opracování (Staré Město). Úprava povrchu se prováděla nejprve pomocí pořízu, 

poté pomocí rašple a pilníků. Jemnější úprava byla provedena hladidly a brousky z kamene 

a pískem.  

Přesné kruhové otvory se dělaly pomocí vrtáku s lžičkovitým ostřím, který se uváděl 

do chodu pomocí tětivy luku. Těchto otvorů bylo zapotřebí při nýtování střenek a dalších 

předmětů. Druhá cesta k vytvoření otvoru je podle Hrubého buď propálení, nebo proražení 



16 

 

otvoru, ovšem podle mého názoru proražení u kosti i parohu není z praktického hlediska 

možné, protože by mohlo dojít k prasknutí předmětu. J. Kaván namítá, že ani propálení není 

možné, protože kost kolem otvoru ztrácí pevnost a snýtování by nebylo proveditelné, navíc 

na předmětech nejsou stopy po zuhelnatění (Kaván 1980, 291, Rybakov 1948, 415).  

Speciálním nástrojem bylo kružidlo, dvojzubec, kterým se vyrývala očka. Jeden hrot 

byl zabodnut do plochy a druhým se otáčením vyrývalo kolečko (obr. 2). Ale Hrubý kružidlo 

popisuje jako železnou tyčinku na konci rozšířenou se třemi hroty, z nichž prostřední je 

nejdelší a tvoří osu otáčení (Hrubý 1956, 193). Podle mého názoru daleko vhodnějším 

nástrojem je dvojzubec, který dovolí širší paletu motivů.  

Je možné, že kosti byly obráběny na soustruhu, odpovídá tomu výzdoba jehelníčků, 

například z Količína, ovšem na našem území nemáme jasný hmotný doklad pro existenci 

soustruhu. Doklady využití soustruhu jsou například v Černigově a Kyjevě (kde se nacházely 

kosťařské dílny), odkud pochází soustružené hrací kameny ke hře dáma z 10. století. Nelze 

říci nic bližšího o jeho konstrukci, ovšem některé nože se zkoseným ostřím je možné dávat 

do souvislosti právě se soustruhem (Rybakov 1948, 416). 

 Zajímavý soubor nářadí pochází z Mikulčic, byly zde nalezeny pilky, sekery, dláta, 

vrtáky různých velikostí, poříz a další. Jde celkem o soubor 167 pracovních nástrojů 

z jednoho z největších raně středověkých řemeslnických areálů datovaných do 9. století. 

Nelze říci jednoznačně, zda tyto nástroje bývaly používány čistě ke zpracování dřeva, nebo 

též k výrobě kostěné a parohové industrie (Poláček 2000, 303-361). 

 

5.1. Kosťařské dílny 

Kosťařské dílny jsou zásadní pro bližší poznání procesu výroby kostěné a parohové 

industrie. Podomácká výroba jednoduchých nástrojů se dá předpokládat na každém sídlišti, 

kdy je využíván odpad z kuchyně. Určit přítomnost kosťařské dílny na lokalitě je možné 

díky velké koncentraci výrobků, suroviny, polotovarů a „zmetků“. Většina lokalit, na 

kterých by bylo možné dílnu předpokládat, je datována do 10. - 12. století, jen výjimečně 

jde o lokality mladší (Sekanka u Davle ze 13. století) nebo starší (konkrétně Staré Město a 

jeho dílna z 9. století). Pro časně slovanské období doklady dílen chybí, pouze některé nálezy 

v Mutěnicích mohou znamenat doklad dílny (Měřínský 2013, 66). Nálezy dílen z Čech 

(Čáslavský Hrádek, Levý Hradec, Budeč, Pražský hrad) jsou datované především do 2. pol. 

10. a 11. století. Pro srovnání v Polsku se kosťařské dílny nacházejí u velkých obchodních 

nebo správních center (Štětín, Wolin, Gdaňsk, Opole a řada dalších). 
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V České republice patří mezi nejstarší dílny Staré Město (viz. níže). Další dílny 

Hrubý předpokládá v Brně-Líšni, ve Znojmě na hradišti sv. Hypolita, na hradisku „Vysoká 

zahrada“ u Dolních Věstonic a také v Mikulčicích, odkud pochází velké množství výrobků 

i materiálu (Hrubý 1956, 201). Analogie k moravským předmětům lze najít 

v předpokládaných dílnách v Čechách. Kaván předkládá teorii, že jedna z dílen byla 

na Čáslavském Hrádku a druhá se nacházela v blízkosti Prahy (na Budči nebo na Levém 

Hradci), odkud se v 10. století přesunula na Pražský hrad. Další samostatnou dílnu umisťuje 

pravděpodobně do Libice nad Cidlinou, kde byla nalezena velká koncentrace luxusních 

kostěných předmětů (Kaván 1958, 274).  

Bohužel dílny na Levém Hradci ani na Čáslavském Hrádku nejsou vzhledem ke stavu 

výzkumu přesněji identifikovatelné, z obou lokalit ovšem pocházejí luxusní, bohatě zdobené 

předměty, které opravňují úvahu, že se zde dílny skutečně nacházely. 

Zásadní roli pro poznání kosťařského řemesla má dílna nalezená v padesátých letech 

ve Starém Městě u Uherského Hradiště v poloze Osada I. „Na Valách“ v zahradě Rudého 

domu (Hrubý 1956, 194-195). Jde pravděpodobně o obydlí a zároveň dílnu, ve které bylo 

nalezeno velké množství odpadového materiálu na ploše o rozloze asi 400 m2 (Hrubý 1956, 

195). Pochází odtud přes 100 kg parohoviny, která nesla stopy opracování nožem, pilkou 

nebo sekerou. Kolem tohoto obydlí bylo odkryto 7 dalších menších zahloubených objektů 

plných nezpracované parohoviny a polotovarů (destičky, hřebeny a další). Dílna byla 

datována do 2. poloviny 9. století. Na pohřebišti i sídlišti se nalezla řada kostěných a 

parohových předmětů, které podle stylu zdobení pocházely právě z místní dílny (Hrubý 

1965, 258-259).  

Jedna z dílen v Čechách je tradičně lokalizována Hrubým i Kavánem na Budeč, jako 

na jedno z centrálních míst v blízkosti Prahy. Vzhledem k tomu, že na Budči byly kromě 

hotových výrobků nalezeny také polotovary, lze uvažovat o existenci dílny, která mohla být 

v polozemnici K/76  (Váňa 1995, str. 61). 

Libice nad Cidlinou má speciální, nezávislé postavení, Kaván na ni lokalizuje jednu 

ze zásadních dílen v rámci Čech. Množství kostěných a parohových předmětů z Libice je 

velké, jde o figurky, ale i o prořezávané destičky, tato technika není na našem území příliš 

běžná, analogie jsou jen ze Znojma-Hradu a Mikulčic. I hřebeny pocházející z tohoto 

hradiště nemají v Čechách obdoby, proto se Kaván domnívá, že jde o produkty místní dílny, 

ale inspirace byla hledána v zahraničí v Polsku a Rusku (Kaván 1985, 129). Jaroslav Kaván 

předpokládá existenci místní kosťařské dílny, která nebyla závislá na přemyslovské doméně 
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a jejíž výrobky a ornamenty byly do jisté míry modifikovány, přesto se držely stále platných 

mezí módy své doby. Dílna zde mohla snad existovat v 10. - 11. století (Kaván 1985, 129). 

Svědčí pro to i hrubě opracovaný, nezdobený, prasklý kus parohové schránky bez 

postranních otvorů jde patrně o polotovar, který při výrobě praskl, datovaný je do 

mladohradištního období (Píč 1909, tab. XXV: 11). 

Kosťařskou dílnu lze předpokládat také v Mikulčicích, z této lokality pochází velké 

množství kostěné a parohové industrie a především velké množství polotovarů, které svědčí 

o výrobě schránek, jehelníčků, hracích kamenů a dalších předmětů. Jedním z ne příliš 

běžných nalezených předmětů u nás byla pouzdra na hřebeny. Jejich výrobu dokládá nález 

polotovarů zároveň s nástroji, které svědčí o existenci dílny – nůž a brusné kameny. Dílna 

v Mikulčicích není jasně doložena a lokalizovaná, ale její existence je více než 

pravděpodobná (Kavánová 1995). 

 Další dílny pocházejí z mladších výzkumů, nelze s jistotou říci, že na těchto 

lokalitách byly specializované dílny vyrábějící hřebeny a podobně náročné předměty, mohlo 

jít o lokální řemeslníky, kteří znali základy řemesla, dokázali uspokojit místní poptávku, ale 

neprodukovali luxusní předměty. 

V Břeclavi-Pohansku je rozsáhlé řemeslnické zázemí, dokladů práce s kostěnou a 

parohovou industrií je mnoho. Názory na to, který objekt je dílnou se rozcházejí. Chybí zde 

doklady výroby náročných, luxusních předmětů na vysoké úrovni, jako jsou hřebeny a další 

bohatě zdobené předměty pro trh (Švecová 2000, 88). Kosťařská dílna zde pracovala patrně 

v 9. století. Vignatiová umisťuje první možnou lokalizaci kosťařské dílny na Jižním 

předhradí Břeclavi-Pohanska do objektu č. 388. Není zcela jasné, k jakému účelu objekt 

sloužil, ale v centrálním prostoru u velkého ohniště byla nalezena část kostěného hřebene, 

brusle, pět proplétáčků a další zlomky kostí. Mimoto i dva železné nože, železné hroty a 

keramická nádoba (Vignatiová 1992, 38). Další možnost dílny představuje objekt č. 86, kde 

bylo nalezeno kružítkové rydlo určené ke zdobení kostěné a parohové industrie, jde o 

železnou tyčinku se třemi hroty, z nichž prostřední je nejdelší (Vignatiová 1992, tab. 37: 3), 

a další předměty k opracovávání kostěné industrie, které jsou shodné s nástroji na výrobu 

dřevěných výrobků, jde o nože, rydla, vrtáky, pilky a pilníky.  

Ve dvou dalších objektech (obj. č. 60 a 232) byly nalezeny polotovary kostěné a 

parohové industrie. Je možné, že v obj. 232 se vyráběly duté parohové schránky, a jako pátá 

dílna je interpretován na základě nálezů velkého množství suroviny a polotovarů. V tomto 

komplexu se také nalezlo nářadí sloužící k výrobě kostěných předmětů: železný nůž, břitva, 
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brousek. Pátou variantou je komplex č. 176, který se nacházel v nejhustěji osídlené části 

předhradí, nalezly se v něm 4 kusy kostěné a parohové industrie (dvě nezdobené duté 

parohové schránky), dále osteologický materiál (54 kusů) a zlomky keramiky.   

Šestým možným dílenským místem je komplex č. 231 na jihozápadním předhradí, 

ve kterém se nalezlo velké množství parohové a rohové suroviny a kopyt (Dostál 1978, 148). 

Do něj patří výrobní objekt 278 se třemi pecemi, ve kterém byly nalezeny dva kostěné 

proplétáčky a parohová schránka. V sousedních objektech byly nalezeny další jednoduché 

nástroje, ovšem důkazy pro závěr, že šlo o kosťařskou dílnu, jsou málo přesvědčivé. Sedmý 

objekt č. 263 v Lesní školce v Břeclavi-Pohansku byl patrně místem, kde se vyráběly hrací 

kameny astragaly, ve výplni objektu jich bylo velké množství. Podle dalších nálezů je ovšem 

možné, že tento objekt zároveň sloužil jako textilní dílna (Švecová 2000, 86). Osmou 

možnou lokalizací dílny je obj. 133 v řemeslnickém areálu v Lesní školce, ve kterém se 

nalezlo 15 zlomků nezdobených oboustranných hřebenů a čtyři kostěné a parohové destičky, 

které nebyly patrně součástí hřebene ani jeho pouzdra, spíše šlo o obklad schránky 

z organického materiálu (Švecová 2000, 76). Dále zde byl odpad po výrobě kostěné a 

parohové industrie, ovšem Švecová zde nepředpokládá výrobu složitých předmětů, jako jsou 

hřebeny (Švecová 2000, 83). Posledním (devátým) případným objektem byl obj. č. 189 

v Lesní školce, ve kterém byl nalezen parohový materiál se stopami řezání a 1183 zvířecích 

kostí. Definitivní jednoznačná lokalizace dílny (případně více dílen) na výrobu kostěné a 

parohové industrie na Pohansku není bohužel možná. 

Dalším potenciální dílnou je obj. č. 92 v Mutěnicích-Zbrodě. Jedná se o čtvercovou 

zemnici s kůly po obvodu půdorysu, nalezl se v ní kamenný brousek, nezdobená časně 

slovanská keramika, obkladová destička hřebene, ploténky určené k výrobě hřebenů a 

opracované kusy parohu i kostí se stopami po pilce. Severně od něj se nacházela zásobnicová 

jáma (obj. 108), z níž pochází oboustranný třívrstvý kostěný hřeben a keramické střepy 

(Klanica 2008, 93, obr. 75: 2). Další jednostranný třívrstvý kostěný hřeben byl nalezen 

v další zásobnici (obj. 113) společně se střepy, kameny a zvířecími kostmi. Teoreticky zde 

lze tedy předpokládat kosťařskou dílnu, mohlo by se jednat o sídlo specializovaného 

řemeslníka, výrobce hřebenů (Klanica 1984, 204). 

Opracované kusy paroží a kostí se nalezly také v Olomouci-Slavoníně na poloze 

„Horní Lán“, dále z této lokality pochází dva hřebeny a další jednoduché předměty, podle 

Balcárkové zde lze uvažovat o dalším místě ke zpracování kostěné a parohové industrie 

(Balcárková 2009, 121-125). 
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Pro změnu dílna specializující se na zpracování rohů skotu se nacházela 

pravděpodobně v obj. č. 52 na sídlišti v Dolních Kotvicích v 8. – 9. století (Marešová 1985, 

56). 
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6.  Třídění kostěné a parohové industrie 

Kostěné a parohové předměty lze dělit podle jejich vzhledu a náročnosti výroby na 

dvě základní skupiny. První jsou běžné předměty, tvarově ne příliš náročné, které lze zařadit 

do podomácké  výroby. Jde například o jednoduché proplétáčky, brusle, jehly a šídla. Lze 

předpokládat, že byly vyráběny v rámci jednotlivých domácností a nebyly předmětem 

obchodu. Druhá skupina, která není tak velká, ale je mnohem různorodější a pestřejší, se 

týká luxusních předmětů, které jsou bohatě zdobené, u nich lze předpokládat 

specializovanou výrobu sdružovanou v centrální lokalitě.  

6.1. Jednoduché předměty z kosti 

První skupina předmětů většinou vycházela z tvaru kosti, který byl jen přizpůsoben 

potřebám tvůrce. Lze je osteologicky určit. Pro tento typ jednoduchých nástrojů byly 

obvykle využívány dlouhé kosti, na kterých bylo vybroušeno ostří, nebo byly zaostřeny do 

hrotu. Tvořily se z nich  proplétáčky a šídla s hrotem, jehly, nebo různá škrabadla, brusle a 

sanice s ostřím, knoflíky, spínadla, přesleny a hudební nástroje (Bartošková 2003, 230-247).  

Jednoduchou úpravou prošly i zuby na náhrdelník nebo karpální kůstky na hry, které také 

nejsou upravovány. Tvar těchto artefaktů se v průběhu doby prakticky neměnil, takže 

předměty samotné je často nemožné přiřadit k určité kulturní skupině a přesněji je datovat 

(Kaván 1958, 266). Přesto i zde je něco typického - jedním z mála charakteristických 

předmětů pro raný středověk jsou duté slovanské proplétáčky.  

6.2. Zdobené předměty z kosti 

Druhá skupina kostěné a parohové industrie je pestřejší a tvarově rozmanitější. Jde o 

předměty, které byly upraveny natolik, že zanikla původní podoba kosti, navíc bývají bohatě 

zdobené. Jedná se o drobné korálky, ale i o hřebeny, hrací kameny, střenky nožů, závěsky, 

přezky. U těchto nálezů už lze vytvářet jistou chronologii a přiřazovat je ke konkrétním 

vlivům jak díky technologickým postupům, tak díky prvkům zdobení. Jedním 

z nejsložitějších výrobků jsou hřebeny, lze předpokládat, že výrobci hřebenů pracovali 

především v centrech na hradištích, ale existují i výjimky (Mutěnice). Výjimečným nálezem 

jsou kostěné prsteny, např. nález ze Staré Boleslavi (Boháčová 2003, 256), tyto prsteny se u 
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nás i v cizině objevují zřídka, ojedinělé je i jejich zdobení, například na prstenech ze 

Slovenska.1 

 

6.2.1. Obecná charakteristika nálezů kostěné a parohové industrie  

Hřebeny 

Hřebeny jsou jedním 

z hlavních toaletních nástrojů. Lze je 

předpokládat již od mladého 

paleolitu. Nasvědčuje tomu to, že 

ženské sošky mají viditelně upravené 

vlasy. Nálezy samotných hřebenů 

pocházejí až z neolitu. Hřebeny 

mohou být vyrobeny z řady různých 

materiálů. Nejvíce nálezů je z kosti nebo parohu, je to dáno ovšem především vlastnostmi 

těchto materiálů a jejich odolností. Jsou doložené hřebeny kostěné, parohové, dřevěné, 

rohovinové, slonovinové i kovové. Slavomil Vencl se domnívá, že pravěké hřebeny mohly 

být vyráběny i z tvrdé trávy (Vencl 1981). Znamená to, že dochované hřebeny (paroží, kost 

a kov) jsou předmětem specializované výroby, jde spíše o luxusnější výrobky. Naproti tomu 

dřevěné a rohovinové hřebeny, které jsou na výrobu snazší a může se jednat o podomáckou 

výrobu, jsou prakticky nedochovatelné. V době římské výskyt nálezů hřebenů prudce 

vzrůstá. Ve starší době římské jde především o hřebeny jednodílné, v mladší době římské se 

začínají více objevovat třívrstvé hřebeny spojené nýty. Je možné tedy spatřovat kulturní vliv 

Římské říše. Ve slovanském období jsou nálezy hřebenů běžné jak sídlištním, tak i 

hrobovém materiálu. V časně slovanském období je z Moravy známo více než deset kusů 

hřebenů nebo jejich zlomků. 

Běžné jsou třívrstvé hřebeny 

jednostranné, členit se dále dají 

podle tvaru držadla na hřebeny 

s trojúhelníkovitým držadlem 

(Mutěnice), mírně obloukovitým až nízce trojúhelníkovitým držadlem (Přítluky, Mutěnice, 

Břeclav-Pohansko) a dále na hřebeny výrazně zdobené (Mikulčice u 5. kostela). Exempláře 

                                                           
1 Podle B. Dostála bylo těchto předmětů v roce 1981 evidováno více než 50 exemplářů z 33 lokalit v rámci 

střední Evropy. 

Oboustranný třívrstvý hřeben, Budeč.  
Podle Z. Váni 1978  
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s trojúhelníkovitým držadlem se 

vyskytují především od 4. století do 

století 5., přežívají i v 6. století, souvisí 

s obdobím stěhování národů. Od 

přelomu 5. a 6. století se na našem území 

objevují úzké jednostranné hřebeny 

(Mikučice), které zcela převládnou a 

jejich držadlo se zužuje.  

V římsko-provinciálním 

prostředí se od 4. století objevují 

oboustranné třívrstvé hřebeny, od 5. 

století se jejich počet zvyšuje, až se zde 

stávají převládajícím druhem. Na naše území se dostávají po přelomu 5. a 6. století. Objevují 

se pak od 2. poloviny 6. století, přes sedmé století až po konec doby hradištní. V období 

předvelkomoravském a velkomoravském se dále vyrábějí jednostranné i oboustranné 

třívrstvé hřebeny (Měřínský 2013, 66-68). Zatímco u hřebenů doby stěhování národů byla 

pouzdra na hřebeny běžnou věcí, v době hradištní mizí (kromě ojedinělých exemplářů 

v Mikulčicích) a objevují se až ve 12. a 13. století, ale již jen u hřebenů jednostranných.  

Nálezy hřebenů lze rozdělit do tří 

základních skupin: na hřebeny jednostranné 

třívrstvé, dvoustranné jednovrstvé a 

dvoustranné třívrstvé. Třívrstvé 

jednostranné i oboustranné hřebeny se 

skládají ze středové ozubené destičky, 

kterou tvoří několik dílků, zpevněná je 

dvěma obkladovými postranními, které 

jsou přinýtované. Právě tyto postranní 

destičky svým tvarem a zdobením určují 

typologii hřebenů. Existuje ještě jedna ne 

příliš hojně zastoupená skupina, kterou 

tvoří hřebeny pětidílné. Ozubené destičky 

jsou spojeny z každé strany dvěma 
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postranními lištami, mezi kterými je 

prolamovaná výzdoba, jeden pochází 

z Budče a druhý ze Znojma. 

Pro naše území jsou nejtypičtější 

hřebeny oboustranné třívrstvé, tříděny 

jsou dál podle tvarů boků, většina 

českých i moravských hřebenů je bohatě 

zdobená. V českých zemích jsou častým 

motivem zdobení očka, obklopená 

liniemi půlobloučků, existuje jich mnoho 

variant (Boháčová 2003, 251). Typologii 

hřebenů pro slovanské období vytvořili 

polští badatelé, především jde o práci 

Cnotliwyho (1973) a Chmielowské  

(1971). Pro naše hřebeny vytvořil 

chronologii Hrubý (1957, 165-169).  

Nalezených hřebenů je překvapivě velké množství. Ačkoliv představují luxusní 

předmět a většina exemplářů je bohatě zdobená, existují i nezdobené kusy. Nalézají se na 

hradištích, sídlištích i pohřebištích a zaznamenávány jsou častěji než jakékoli jiné kostěné a 

parohové předměty. Situace je zkreslená především publikační činností, kdy autoři opomíjejí 

ostatní předměty a zaměřují se pouze na nálezy hřebenů. Zaznamenány jsou často i jen 

zmínky o zlomku zubů. Z uvedených počtů hřebenů vyplývá, že jejich využití bylo celkem 

běžné a rozšířené. Nejvíce hřebenů pochází z hradišť, což je zřejmě dáno množstvím 

výzkumů na hradištích oproti sídlištím. Převládají hřebeny oboustranné třívrstvé, 

v některých případech se nalezly pouze středové destičky, jindy celé hřebeny nebo jejich 

fragmenty. Z hradišť pochází celkem 49 kusů hřebenů, ze sídlišť 40 kusů a z pohřebišť 34. 

Tyto počty zkreslují také staré výzkumy (Budeč, Levý Hradec), z kterých není jasná přesná 

lokalizace, ani zda jde o případný hrobový nález. V případě hrobových nálezů máme několik 

hrobových celků, které poskytují přehled o tom, jaké postavení měl pohřbený. Jde o hrob 

v Mikulčicích, kde byl hřeben doplněn ostruhami a přezkou, a tři hroby ve Starém Městě, 

které byly vybaveny nožem, přezkou a náušnicemi. Bohaté hroby pocházejí ze 

středohradištního období, z časně slovanského období pocházejí z hrobů především 

jednostranné třívrstvé hřebeny bez další výbavy.  



25 

 

Tzv. tkací hřebeny 

Otázka interpretace těchto hřebenů stále nebyla jednoznačně vyřešena. Někteří 

badatelé se domnívají, že jde o pomůcku ke tkaní na destičkách, další že jde o nástroj na 

zdobení keramiky, nebo ozdobu do vlasů. Tyto hřebeny mají dlouhé úzké tělo s dlouhými 

zuby, poměr délky k šířce je 1:4 nebo dokonce 1:5. Nacházejí se na území České 

republiky, Německa, Polska i Ruska. Množství exemplářů klesá směrem na východ, 

největší koncentrace se nachází v Polsku a Německu. Jejich výskyt začíná na konci 10. 

století, těžiště leží ve století 11. a končí v 13. století.  Některé exempláře jsou zdobené, jiné 

nikoli (Kaván 1964, 218). Na našem území je zastupuje 

nález z Loun (13. století), ze Svojšic u Kouřimi a 

z Pražského hradu (11. - 12. století). Mladší exempláře se 

nalezly také v Mostě (Klápště 1999, 365). Větší soubor 

pochází ze Sekanky u Davle (pol. 13. století). Podle 

Kavána měl mít tento typ hřebene čistě technickou 

funkci, protože se jeho tvar nemění v rámci času ani 

místa, což by bylo u ozdobného předmětu do vlasů  

nepravděpodobné. Naopak jim přisuzuje roli při 

tkaní na destičkách, kdy se pomocí něho má utahovat 

útek. Tato interpretace je ovšem chybná, z praktického 

hlediska není při této technice třeba utahovat nitě 

hřebenem, jako lepší varianta se jeví tkací mečík, kterým 

se nitě utahují v podélném směru. Navíc zuby hřebene jsou příliš úzké a odíraly by se o ně 

nitě, což je nežádoucí (Březinová 2007, 92). Ze sídlištních situací máme doklady tzv. 

tkacího hřebenu jen z lokalit Adamov a Lešany. Z hradišť jde o tři exempláře datované do 

mladohradištního období, konkrétně na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Z pohřebišť 

nepochází ani jeden kus. Pokud by mělo jít o běžnou pomůcku ke tkaní, patrně by byl jeho 

výskyt větší. 

 

Hrací kostky 

Tradice hracích kostek sahá do doby laténské i římské. Byla nalezena řada dílen doby 

římské. Klasický krychlový tvar mají kostky přibližně od zlomu letopočtu a udržují se do 

vrcholného středověku a dále. Nejstarší raně středověké nálezy z našeho území pocházejí 

například z lokality Znojmo-Hrad z 11. - 13. století (Čechura-Vyšohlíd 2008, 731). Velké, 
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ale mladší soubory z vrcholného středověku pocházejí také ze Znojma-hradu a ze Sekanky 

u Davle. Nálezy hracích kostek nepocházejí z pohřebišť, jejich nálezy v raném středověku 

jsou zřídka, případně jsou datované do mladohradištního období.   

Na hradištích se nalezly pouze ve Starém Plzenci a ve Znojmě-hradě, z obou lokalit 

pochází větší množství kostěné a parohové industrie včetně hřebenů, je možné, že hra 

v kostky se vázala spíše na vyšší vrstvu, protože ze sídlištního kontextu žádné nálezy 

nepocházejí. Otázkou je využití dřeva jako suroviny na výrobu, což by mohlo vysvětlit 

absenci kostek na venkově.  

 

Hrací kameny  

Původ hracích kamenů se odvozuje od antického dědictví nebo případně jako import 

od vikingů. Nálezy hracích kamenů z raného středověku pocházejí z Mikulčic z 2. pol. 6. 

stol. až 1. pol. 7. století. Jednalo se o šestilaločné hrací kameny s rytými kružnicemi 

(Kavánová 1995, 194-201). Většinou jde o kameny zdobené motivem oček, nebo pletence, 

popřípadě hvězdicí (solární motiv) nebo kombinací těchto motivů. Výjimečně jsou zdobené 

reliéfem s motivem zvířete (Mikulčice) (Kaván 1975, 443). Další variantou hracích kamenů 

jsou astragaly, které také pocházejí z řady míst na slovanských nalezištích (např. Staré 

Město). Mohou být hladké, nebo zdobené, zde snad šlo především o označení stran.  

Hrací kameny mohou být vytvořeny i z jiných materiálů, jako je sklo, kov nebo 

dřevo. Využití hracích kamenů dokazují nálezy hracích desek nebo jejich částí ze 

Skandinávie, Ruska nebo Irska.   

Je zajímavé, že hrací kameny nepocházejí ze sídlišť, jedinou výjimku tvoří předhradí 

v Mikulčicích, kde se nalezly dva kusy, nejsou zde běžné ani nálezy astragálů, které přitom 

představují nejjednodušší herní pomůcku vůbec. Daleko častěji se vyskytují na hradištích, 

hojně zastoupené jsou jen v Mikulčicích šesti kusy, které jsou bohatě zdobené, další dva 

exempláře pocházejí z Libice nad Cidlinou a z Brna-Líšně. Hrací kámen pochází také 

z Pražského hradu. Poměrně častým nálezem jsou hrací kameny na pohřebištích.  

V Mikulčicích byly nalezeny v hrobových souvislostech v pěti případech, Nejzajímavější je 

patrně nález z dětského hrobu od 3. kostela, jde o bohatý hrob, do kterého byl vložen 

zdobený hrací kámen, jehož původ se hledá za hranicemi. Je evidentní, že hrací kameny 

z parohoviny, které lze snadno bohatě zdobit, jsou skutečně luxusním předmětem, vážícím 

se k vyšší sociální vrstvě.  
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Překvapivé je, že ani astragaly nejsou příliš rozšířené, jedinou výjimkou je Břeclav-

Pohansko, kde se ovšem patrně nacházela dílna na jejich výrobu. Situaci komplikuje ještě 

způsob výzkumu a to, zdali tyto předměty jsou interpretovány jako hrací kameny nebo pouze 

jako odpad z kuchyně. Z hrobového kontextu tyto nálezy nepocházejí vůbec.  

 

Korálky 

Nálezů kostěných korálků překvapivě není mnoho, důvodem by podle Hrubého 

mohlo být, že pro bohatší vrstvy hrály roli spíše importované korálky ze skla nebo jantaru. 

Kostěné korálky tedy předpokládáme spíše u nižších vrstev. Nálezy pocházejí například 

z Dolních Věstonic nebo z hradiště sv. Hypolita nad Znojmem. Další dva nálezy pocházejí 

z pohřebišť, jeden z Mikulčic v poloze „Žabník“ a druhý z Žižic, je možné, že šlo o složitější 

náhrdelník z přírodních materiálů a kostěný korálek byl neobvyklým zpestřením. Ze 

sídlištního kontextu není ani jeden nález.  

V některých případech se o korálech uvažuje i při interpretaci účelu zděří, v případě, 

že jsou bohatě zdobené se někteří autoři domnívají, že by mohlo jít o korále. Tuto interpretaci 

by bylo možné potvrdit pouze v případě, že by se nalezly v hrobovém kontextu v oblasti 

hrudníku.  

 

Duté trojcípé parohové schránky 

Duté trojcípé parohové schránky jsou v oblasti střední Evropy běžné jak u Slovanů 

(předvelkomoravské období, Velká Morava i mladohradištní období), tak zřejmě i u 

kočovných kmenů, i když ne v tak velké míře, např. 

u Avarů v Karpatské kotlině (Hrubý 1956, 158; 

Klanica 1974, 81). Jde o předměty v některých 

případech bohatě zdobené, ale ne se zcela jasným 

účelem. Význam těchto předmětů je zatím nejasný, je 

možné, že způsobů využití bylo více. Těžiště jejich 

výskytu je od konce 7. století do počátku 9. století. Po 

přelomu 8. a 9. století schránky mizí.  

Schránky jsou vytvořené z rozsochy jeleního 

parohu, kdy se na jednom konci rozbíhají dvě krátká ramena. Parohové schránky lze dělit 

podle tvaru na dvoučlenný typ, trojčlenný typ T a Y a čtyřčlenný typ schránky. Nejvíce 

schránek u nás pochází z Mikulčic, zde se nalezlo velké množství polotovarů a 

Schránka z Mikulčic. Podle B. Kavánové  1995 
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pravděpodobně se zde nacházela dílna na jejich výrobu (Kavánová 1995, Měřínský 2013, 

185). Zajímavé je jejich zdobení, které není ovšem pravidlem. Konkrétně na dvou 

parohových předmětech z Pohanska je ozdobená jen lícová strana a jejich bočnice, naproti 

tomu rubová strana je nezdobená (Dostál 1981, 49). Některé z předmětů jsou provrtané, 

například právě u jednoho z předmětů z Pohanska jsou v jednom rameni čtyři drobné otvory, 

které snad mohly sloužit k uchycení uzávěru. U druhého ramene nacházíme dva větší otvory 

zřejmě sloužící k zavěšení. Naproti tomu druhý předmět z Pohanska je nemá vůbec. 

Pravděpodobně se jedná o předměty, které se vyskytovaly jak u prostých lidí, tak u elity, 

rozdíl je v kvalitě provedení a úrovni zdobení jednotlivých nálezů.  Právě podle úrovně 

zdobení lze dělit tyto předměty do tří kategorií. V první kategorii jde o předměty, které jsou 

neopracované, teoreticky by mohlo jít o polotovary. V druhé skupině se jedná o (částečně 

nebo úplně) vyhlazené předměty, které jsou i provrtané na ramenech a připravené tak k 

použití. Ve třetí skupině jsou předměty vyhlazené a zdobené převážně geometrickým 

vzorem, pletencem s očky nebo klikatkami. Rostlinný a zvířecí ornament je spíše výjimečný 

(Dostál 1981, 55). 

Otázkou je využití těchto předmětů. Podle první teorie jde o rozvod řemenů koňské 

uzdy, ale existuje řada tezí, které tento názor vyvracejí, neboť v první řadě jsou příliš 

tenkostěnné a pravděpodobně by neunesly tlak řemení. Navíc na nich nejsou stopy po 

opotřebení způsobeném tímto využitím. Některé tyto duté předměty jsou interpretovány jako 

hlavice berly. Nejrozšířenější tezí je využití schránky jako solničky, popřípadě na jiný sypký 

materiál. Větší otvory na užším konci by mohly být určené k zavěšení schránky, širší rameno 

má dvě až čtyři dírky, které mohly sloužit k upevnění uzávěru, popřípadě je rameno zcela 

bez dírek, což znamená, že zátka musela být dostatečně pevná.  

Podle polohy v hrobech se nacházejí tyto předměty v oblasti pasu a stehen, takže byly 

pravděpodobně zavěšeny u pasu. Ve většině případů se nacházejí v mužských hrobech, 

pouze v Jánoshidě byla schránka v ženském hrobě. Proto další teorie je, že by se mohlo 

jednat o hrdlo kožených vaků na pití, nebo o součást hudebního nástroje (Dostál 1981, 57). 

E. Pochitonov zastává teorii, že jde o vodítko pro psí spřežení (Pochitonov 1972). 

Duté parohové schránky se vyskytují především na hradištích, ze sídlišť máme 

poměrně málo dokladů, pouze z předhradí Břeclavi-Pohanska pocházejí čtyři nálezy a 

z Mikulčického předhradí jeden další. V hrobovém kontextu se také nevyskytují příliš často, 

jde opět o Mikulčice u 3. kostela a Břeclav-Pohansko, oba nálezy jsou datované do 

velkomoravského období. Z hradišť pochází nálezů více, nejzajímavější je pravděpodobně 
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nález z Levého Hradce s velmi specifickou výzdobou (rytina dravce). Největší koncentrace 

polotovarů dutých parohových schránek se nalezla v Mikulčicích, vzhledem k tomu, že byly 

v různých fázích zpracování, je pravděpodobné, že se právě zde vyráběly (Kavánová 1995)  

   

Hřebla 

Hřebla se často vyskytují mezi mladohradištními nálezy ve slovanských zemích. Jde 

o masivní parohové nástroje hřebenovitého tvaru s nejistým určením. Tyto nástroje nejsou 

obvykle příliš upravované, ale ve vzácných případech jsou i zdobené. Na našem území 

představuje nejzajímavější kus hřeblo z Brna, které je zdobeno jemnou neumělou rytinou 

proplétajících se pásů. Motivem výzdoby se ovšem hřeblo hlásí spíše do vikinského 

prostředí, ale je nepravděpodobné, že by šlo o import, spíše jde o slovanského výrobce, který 

se inspiroval vikingským prostředím (Hrubý 1956, 122). Hřebla bývají obvykle nezdobená, 

výjimku tvoří právě nález z Brna, který je datovaný do 10. - 11. století, jeho specifikem je 

neuměle provedená rytina, která se svým motivem hlásí spíše do vikinského prostředí. Tento 

motiv, tzv. Ringkettenmuster, je složitým prstencovým řetězcem (Kaván 1971, 125; týž 

1980, 115-124).  

Na otázku využití těchto předmětů se nabízí několik odpovědí. Mohlo by jít o 

tkalcovský nástroj, nebo o předmět určený k česání vlasů, anebo nástroj k rytí geometrických 

vzorů a vlnovek na stěny stavení (dle Hrubého nejpravděpodobnější). Podle posledních úvah 

by se mohlo jednat i o nástroj k čištění srsti koní (např. Kaván 1971). Tomu by odpovídal 

jak tvar nástroje, tak stopy opotřebení (tuto teorii zastává Kostrzewski a Łęga). Navíc nálezy 

pocházejí z prostředí hradišť (Břeclav-Pohansko, Mikulčice, Budeč), kde lze předpokládat 

přítomnost vyšší sociální vrstvy a tudíž také koní. Hřeblo jako takové není luxusním 

předmětem, naopak jednoduchým pracovním nástrojem, ale (pokud jeho účelem bylo 

skutečně hřebelcování koňské srsti) souviselo s přítomností elit.  

 

Návlečky, zděře, objímky 

Specifické předměty tvaru dutého válečku bývají označovány jako návlečky a 

nákončí. Bývají často zdobené rytým geometrickým ornamentem. Nalezeny byly například 

ve znojemském „Hradu“, kde byly datovány do 11. – 13. století. Nejzdobnější nálezy 

pocházejí z Hradiska u Líšně. Jde o tři luxusní předměty s jemnou výzdobou, další jsou 

z Čáslavského Hrádku (Hrubý 1956, 148). Podle J. Neustupného jde o návlečky na držadla 

dřevěných a železných nástrojů, které zpevňovaly jejich zasazení, ovšem přímých dokladů 
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pro to, kdy by takováto návlečka byla nalezena přímo na noži, je velmi málo. Ale 

v Mikulčicích jsou na některých kusech patrné uvnitř stopy po železném řapu, který 

spongiózu uvnitř parohu porušil a zůstal v ní otištěn. Zároveň jsou úvahy, že by mohlo jít o 

náustky hudebních nástrojů, popřípadě součást náhrdelníků právě díky svému bohatému 

zdobení. Jejich velikost i tvar jsou různé, mohou být krátké i delší s kruhovým nebo 

hranatým průřezem, rovné nebo zužující se. Je více než pravděpodobné, že nemají všechny 

stejný účel, naopak skutečně mohou být využity různými způsoby. Problémem je také 

rozdílná terminologie předmětu stejného tvaru.  

Ovšem kromě jediné výjimky  na sídlišti v Troubsku všechny zděře pocházejí 

z prostoru hradišť ze středohradištního a mladohradištního období. Jde o 34 kusů ze sedmi 

lokalit, nejsilněji jsou zde nálezy opět zastoupeny Mikulčice, z kterých pochází celkem 15 

kusů. Tyto zděře jsou sice zdobené, ale není možné na nich stavět chronologii. Pocházejí 

z hradišť, z kterých je větší množství nálezů svědčící pro přítomnost elit (hřebeny, 

obkladové destičky, zdobené střenky nožů). 

 

Rukojeti nožů 

Nálezy rukojetí nožů a především střenek jsou velmi hojné. Rozdíl mezi nimi spatřuji 

v tom, že střenky jsou tvořeny dvěma snýtovanými destičkami, většinou mohou být bohatě 

zdobené. Naproti tomu rukojeť je z jednoho kusu, do kterého je zasazen řap čepele. Běžnější 

jsou nálezy střenek z kostí i parohu, lze předpokládat, že parohové a kostěné rukojeti nožů 

už samy o sobě představovaly známku luxusu, protože snadnější a běžnější variantou je 

rukojeť dřevěná. Jejich tvarová variabilita je značná, mohou mít čtyřboký (hraněný) 

charakter nebo být kruhového průřezu (Hrubý 1956, 150). Běžnější střenky jsou často bohatě 

zdobené pletenci a očky, nebo rytým geometrickým dekorem. Luxusní kusy pocházejí 

například ze Starého Města, Mikulčic 

nebo z Kobeřic. Z řady lokalit pochází 

právě jen nález kostěné střenky. Na 

hradištích jsou zastoupeny větším 

množstvím nálezů.  

Z 37 sledovaných pohřebišť se 

střenky objevily na devíti z nich. Z 24 

hradišť nálezy střenek poskytlo deset 

lokalit. A z 34 sídlišť jen na 8 z nich byla nalezena kostěná nebo parohová střenka. Většina 
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nálezů patří do středohradištního období, jen několik výjimek do mladohradištního a pouze 

ve dvou případech nálezy střenek pochází z časně slovanského období (Roztoky u Prahy a 

Žarošice). Z hrobů obvykle pochází nůž se zdobenou střenkou často doprovázený dalším 

předmětem, který ho definuje jako hrob elity (sekyra, meč, ostruhy). Je zajímavé, že ani 

v jednom případě se s hrobě nenalezl nůž s kostěnou nebo parohovou střenkou společně 

s hřebenem. U hřebenů se nalezly jen nože bez rukojeti, lze tedy předpokládat, že jejich 

rukojeti byly dřevěné.  

Situaci komplikuje ne zcela jasná interpretace řady obkladových destiček. Je možné, 

že část z nich mohla sloužit jako střenka nožů také, ovšem pokud pro to nesvědčily nálezové 

souvislosti, není možné toto tvrzení podložit.  

 

Jehelníčky 

Soustružené jehelníčky se nacházejí jak v hrobech, tak i v sídlištních vrstvách. 

V některých případech jsou zdobené liniemi nebo šachovnicí. Podle Měřínského se 

jehelníčky vyskytují zejména v rozmezí od 2. pol. 8. stol. do konce 9. století (Měřínký 2002, 

466 a n.), běžně se nacházejí v předvelkomoravských vrstvách opevněných sídlišť jako jsou 

například Mikulčice, kde je doložena i jejich výroba, ale v souvislosti s keramikou pražského 

typu zachytitelné nejsou. Horní hranici výskytu přesně stanovit nelze, objevují se 

v kostrových hrobech v karparské kotlině ještě v 8. století a vzácně v kostrových hrobech 

velkomoravských (Měřínský 2013, 182). Dalším vývojovým stupněm jsou jehelníčky 

kovové, ale i ty mizí z pohřebišť v mladohradištním období.  

Soustružené jehelníčky jsou běžné jak v ženských, tak i v mužských hrobech. Často 

jde o nálezy z bohatých hrobů v Podunají.  Nejrozšířenější jsou v oblasti jižního Slovenska, 

nalezeny byly ale také v nejstarších vrstvách v Mikulčicích a na dalších hradištích. Jejich 

interpretace také není jistá, v některých případech byly uvnitř nalezeny jehly, ale někteří 

autoři se i přesto domnívají, že by mohlo jít o střenku nože (Klanica 1986, 75). V sídlištním 

kontextu jsou jehelníčky zastoupeny poměrně zřídka, výjimku tvoří mikulčické předhradí s 

šesti kusy, zde se patrně soustřeďovala jejich výroba. Jejich největší koncentrace je 

v hrobech. Na sledovaných pohřebištích v Čechách a na Moravě jde obvykle o ženské hroby. 

Často obsahuje přímo železné a bronzové jehly nebo je doprovázen další výbavou jako je 

nůž, náušnice nebo přeslen, ani v jednom případě nebyl v hrobě zároveň s hřebenem. 

S náušnicemi se vyskytl pouze ve dvou případech, v Količíně a v Kyjově. V dalších 

případech hroby neobsahovaly další luxusní předměty.  
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Přezky 

Přezky z kosti a parohu jsou velmi křehké, proto pravděpodobně nikdy nebyly příliš 

rozšířeny. Jsou vesměs datované do 12. - 13. století. V Čechách pochází nejkrásnější kus 

z Uherského Brodu Nadsklepí (12. – 13. století), dále ze Slovenka z Dražovic (16. století) a 

z hrobu v Krásné (13. století). Některé exempláře jsou upravené tak, že mají železnou jehlu. 

Otázkou je, do jaké míry mají nahrazovat železné přezky, protože železu se svou křehkostí 

nemohou rovnat. Ze Sekanky pochází 9 kulatých přezek, které mohly snad sloužit ke spínání 

lehkého ženského pásku.  Jejich tvar je uniformní, zhotoveny byly všechny na soustruhu 

patrně jako produkt jedné dílny, patří už ovšem do 13. století (Kaván 1964, 227). Z raného 

středověku tedy přezky nepocházejí. 

 

Obkladové destičky 

Z velké části lokalit pochází také obkladové destičky, 

jejich účel není zcela jasný, je možné, že byly obkladem například 

pro schránky z organických materiálů. Zároveň do této kategorie 

spadají pravděpodobně i krycí destičky hřebenů a zlomky dalších 

předmětů, které se nepodařilo identifikovat.  

Speciální kategorii tvoří prořezávané destičky, které 

pocházejí z Libice nad Cidlinou a z Mikulčic. Jejich zdobení 

připomíná zdobení kovu. Tento výzdobný motiv nemá z Čechách 

analogie a Kaván klade jejich původ do souvislosti se 

západoevropskými vlivy a analogii vidí na prolamované bronzové 

destičce z franského hřbitova ve Weeze (Kaván 1969, 217, obr. 

1: 1, 2; Turek 1978, tab. 10: 5). 

Samostatnou kategorií je také destička s pávem z Budče, 

která je rámcově datovaná od 2. poloviny 9. století až do 

počátku 10. století (Bartošková 1995, 102).  

 

6.2.2. Figurální motiv 

Figurální motiv není na předmětech z kosti a parohu příliš běžný, převládají 

geometrické ornamenty. Představuje ho především hřeben z Uherského Brodu v poloze 

Panský lán, na kterém jsou znázorněny čtyři vyřezávané postavy v dlouhých rouchách na 

Budeč. Podle A. Bartoškové 1995  
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střední spojovací destičce. Vždy dvě hlavami k sobě na každé straně (obr. 3). Hřeben je 

datován do let 950-1250.  

Specifickou výzdobu má také destička z Litoměřic. Znázorněna je na ní architektura 

se dvěma arkádovými oblouky a cimbuřím, v nich stojí dvě postavy - v pravém oblouku žena 

s dlouhými vlasy a dlouhou sukní a v levé proti ní muž s vlasy na ramena zahalený v nařasené 

látce. Mohlo by se jednat o drobnou schránku se zavíracími dvířky, snad nějaká forma 

amuletu. Lze zde hledat i dějový, biblický, motiv. Interpretaci se věnuje ve své studii J. 

Klápště (Klápště 1991, 120). 

Jako další, velmi specifický příklad, lze uvést existenci tzv. svatovojtěšského 

hřebene, jde o slonovinový hřeben ze svatovítského pokladu, na jehož jedné straně je 

znázorněn byzantizující reliéf beránka mezi dvěma anděly a na druhé karolinsko-otonská 

scéna dvou zvířat se „stromem života“ uprostřed. Podle Turka jde pravděpodobně o import 

v 10. století (Turek 1963, 205).  

Figurální motiv nese také obkladová destička z Budče s motivem páva. Jde o 

lichoběžníkovou destičku dlouhou 13 cm a 

širokou 1,1-2,0 cm vyrobenou z žebra tura. 

Motivem je opakující se motiv páva, 

provedený technikou rytí, prolamování a 

probíjení (puncování). Pravděpodobně se 

nejedná o celý předmět, ten byl zřejmě větší, 

otázkou zůstává jeho využití, které není zcela 

zřetelné vzhledem k tomu, že destička není v původní délce a možná ani tvaru. Je lehce 

prohnutá a velmi tenkostěnná, navíc byla ke svému podkladu patrně připevněna jinak než 

přinýtováním, snad přilepením, protože postrádá otvor pro nýty. Analogie byly nalezeny na 

Pohansku a v Mikulčicích, ovšem budečský plátek je tenčí a zdobnější, proto by mohlo jít o 

zdobení obkladu knihy. Páv, který vévodí plátku, je ztvárněn velmi detailně a realisticky, lze 

v něm hledat hlubší symboliku, nesmrtelnost a také symbol rajské zahrady a křesťanské 

ideologie (Bartošková 1955, 103). Zajímavé je, že páv je znázorněn při pohledu zezadu. 

Motiv páva nebývá při zdobení příliš častý, lze ho najít i na gombíkách z Lumbeho zahrady 

v Praze (Smetánka-Hrdlička-Blajerová 1974, 396-401) nebo dále na velkomoravských 

gombíkách z Mikulčic, kde se motiv páva blíží budečskému jedinci i stylově. Díky 

„žebříčkovému“ motivu, který destičku lemuje, lze podle Kavána předpokládat, že se jedná 

o předmět s českým původem, je tedy vázaný k domácímu prostředí (Bartošková 1995, 105). 
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Importem s motivem postav je parohový terčík nebo hrací kámen z Mikulčic. Pochází 

z bohatého dětského hrobu. Na jedné straně terčíku je znázorněn lučištník v pokleku, 

připravený k výstřelu, na druhé straně je motiv dvou nedefinovatelných zvířat, z nichž jedno 

připomíná ještěrovitého tvora s ozubenou tlamou (snad krokodýl) a druhé představuje 

čtvernožce s ocasem, rohy a ptačí hlavou s dlouhým zobákem (Poulík 1959, 39). P. Charvát 

v něm spatřuje orientální, východostředomořské motivy. V postavě lukostřelce identifikuje 

motiv Střelce, znamení zvěrokruhu. Celkově původ terčíku (nebo hracího kamene) hledá 

v Egyptě a soudí, že zde byl vyroben v 5. - 7. století, v hrobě byl dle jeho názoru uložen 

mezi lety 850-950 (více Charvát 1986, 5-12).  

Zvířecí motiv vévodí také již ztracené duté parohové schránce z Levého Hradce, na 

jedné straně je vyryt dravec s roztaženými křídly a na druhé dvě malé lidské masky (obr. 5). 

Bohužel v tomto případě může jít do jisté míry o interpretaci, kterou již není možné ověřit.  

Posledním příkladem figurálního motivu v raně středověké kostěné a parohové 

industrii je závěsek v podobě psa nalezený v Libici nad Cidlinou.  
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7. Kostěná a parohová industrie jako znamení luxusu 

Vzhledem k náročnosti výroby a nutnosti specializace na kostěnou a parohovou 

industrii je jasné, že podle jejich výskytu na lokalitě můžeme usuzovat na přítomnost elit ve 

společnosti. Bohužel často se setkáváme s tím, že není možné tyto nálezy přesněji 

lokalizovat.   

Nejvýznamnějšími nálezy kostěné a parohové industrie jsou hřebeny, které, pokud 

jsou výrazně zdobené, jednoznačně svědčí o přítomnosti elit. Hřebeny se koncentrují do 

oblasti kolem Prahy a jižní Moravy v blízkosti velkých center popřípadě spojnic mezi nimi. 

Do jisté míry je to dáno stavem bádání. Přesto z mapy rozmístění hřebenů v rámci Čech a 

Moravy se zdá, že hřebeny se nedostávají daleko z hlavních center, a jsou tak vázány na 

přítomnost elity v místě. Na sídlištích se neobjevují v tak vysokém počtu jako na hradištích.  

V řadě sídlištních objektů se nacházejí hřebeny společně s dalšími předměty, ty ale 

nejsou takové povahy, aby dovolily úvahy o sídle elity. Většina hřebenů je zdobených, pouze 

výjimečně jsou nezdobené. Konstrukčně odpovídají bohatě zdobeným hřebenům z hradišť, 

ale stojí o stupeň níže absencí výzdoby. Konkrétně jde o hřebeny z Řivnáče, ze Smiřic a 

z Polešovic. Jedná se ale o kvalitní řemeslné výrobky, je tedy otázka, zda byly zakoupeny 

movitějším majitelem v nějaké kosťařské dílně. Jsou kvalitnější než obyčejné dřevěné, 

protože jsou z pevnějšího materiálu, mají užší a tenčí zuby, což svědčí o tom, že nejde o 

podomáckou výrobu. Ze sídlišť pochází sice velké množství kostěných a parohových nálezů, 

ale jejich spektrum není tak velké, vedle hřebenů jsou to střenky nožů, v několika případech 

jsou zaznamenány také duté parohové schránky.  

Naproti tomu na hradištích se nalezla řada luxusních předmětů například obkladové 

destičky, hrací kameny, ozdobné zděře, hřebla, jehelníčky. Je evidentní, že i v případě, že se 

kostěná a parohová industrie přímo na hradišti nevyráběla, tak bylo snazší tyto předměty zde 

získat případně pomocí obchodu, neboť místní společnost měla prostředky a možnost se 

k těmto předmětům dostat. Největší a nejluxusnější hradištní soubory vůbec obsahuje 

lokalita v Mikulčicích a na Břeclavi-Pohansku, tyto předměty jsou datovány především do 
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středohradištního období. Navíc 

na těchto lokalitách je doložena 

existence kosťařské dílny a 

zároveň tudy procházejí 

obchodní cesty. Za zmínku stojí 

hřebeny, které patří k 

nejzajímavějším, přestože 

nepochází ze středohradištního období. Jedná se o jednostranný třívrstvý hřeben z Mikulčic 

(předvelkomoravský horizont) a oboustranný třívrstvý hřeben s figurálními motivy 

z Uherského Brodu (mladohradištní období, obr. 3). Vedle hřebenů se na moravských 

hradištích našla řada dalších luxusních předmětů, které svědčí o přítomnosti elity. 

 V Čechách nejbohatší nálezy pocházejí z původních správních center země (z Budče, 

Levého Hradce, Libice nad Cidlinou a Pražského hradu). Za zmínku stojí jedinečný pětidílný 

hřeben z Budče. Mezi další kostěnou a parohovou industrii je třeba si povšimnout například 

obkladové destičky s motivem páva z Budče, průvlečky z Čáslavského Hrádku a kostěné 

figurky psa z Libice nad Cidlinou.  

V této oblasti se soustředí největší množství kosťařkých dílen. Pokud porovnáme 

nálezy z venkovských sídlišť a hradišť, jednoznačně množstvím i kvalitou jsou výraznější 

hradištní nálezy. Z toho lze usoudit, že zdobená kostěná a parohová industrie byla majetkem 

bohatší vrstvy společnosti, neboť její výroba si vyžadovala odbornost a zručnost.  

Na pohřebištích se nachází řada kostěné a parohové industrie. Bohaté hroby se 

nalezly v Břeclavi-Pohansku a Starém Městě, ovšem kostěná a parohová industrie tvořila 

zanedbatelnou část, a proto se nemohla stát zásadním dokladem pohřbu elit. O tom svědčí 

spíše jiný typ nálezů.  

Porovnáním sídlištních, hradištních a hrobových nálezů jsem došla k názoru, že 

nejnáročnější a nejsložitější předměty kostěné a parohové industrie se nachází v prostoru 

hradišť, což může svědčit o tom, že patřily mezi dražší předměty, neboť je mohli vlastnit 

vyšší vrstvy společnosti.  

 

7.1. Doklady importu kostěné a parohové industrie 

Kostěná a parohová industrie byla pravděpodobně předmětem obchodu, její 

koncentrace se zvyšuje ve významných místech a sleduje směr hlavních obchodních tras. 

Otázkou je, za importované byly předměty samotné, nebo se importovaly znalosti výrobního 
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postupu a estetické cítění. Řada autorů označuje některé předměty (především hřebeny) za 

import. Základní a nejrozšířenější motiv pletence na kostěné a parohové industrii je přítomen 

na lokalitách v rámci celého sledovaného území, vyskytl se na všech lokalitách, kde je možné 

předpokládat výrobu kostěné dílny a existenci samostatné dílny. Tím mizí možnost 

sledování trhu v rámci území. Tato možnost zůstává do jisté míry při obchodu se zahraničím, 

u předmětů (hřebenů) s výrazně odlišným a u nás nezvyklým motivem. Lze předpokládat, 

že tyto zahraniční importy byly vzácnější a dražší, a proto představovaly skutečně luxusní 

zboží. 

Samostatnou kategorii tvoří jednovrstvé oboustranné hřebeny, na našem území se 

jich nachází velmi málo, je proto pravděpodobné, že by skutečně mohlo jít o import z Polska. 

Lokality, kde se nalezly, do jisté míry sledovaly obchodní cesty nebo významná střediska. 

Jde o hřebeny z Němčic na Hané, z Jiříkovic (který je navíc z netypického materiálu – 

slonoviny, což z něj dělá velmi vzácné zboží), Starého Plzence, Staré Boleslavi.  

Specifické postavení má hřeben z Budče, který má odlišnou výzdobu od polských 

exemplářů, a proto lze předpokládat, že je z místní dílny a importem bylo pouze povědomí 

o typu těchto hřebenů. Totéž se týká produkce Libice nad Cidlinou, která, podle Kavána, 

byla ovlivněna Polskem a Ruskem, ale předměty samotné vznikaly na domácí půdě. 

Konkrétně je myšlen v souvislosti s Libicí Veliký Novgorod, navíc libický hřeben je vyroben 

z rohoviny.  

K Polsku je vztahován také kasetovitý motiv a motiv posunutých přesýpacích hodin. 

Ten se objevuje například na jednostranném třívrstvém hřebeni z Turska. Dále také na 

pouzdru na hřebeny z Pražského hradu. 

Další oblastí inspirace nebo zdroje předmětů mohla být Karpatská kotlina a Avaři, u 

nichž je hledám původ vzoru na parohové schránce ze Slavkova, na našem území jde totiž o 

netypický motiv.  
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8. Situace v Polsku 

Situace v Polsku je jiná již mírou zpracování a zájmem o kostěnou a parohovou 

industrii. Z Polska pochází velké množství lokalit s bohatým inventářem. Například lze uvést 

Štětín, Opole-Ostrówek a Ostrów Tumski v Poznani. 

Ve Štětíně byla odkryta dílna na kostěnou a parohovou industrii datovaná do 2. 

poloviny 10. století. Z této lokality pochází 15 kusů hřebenů. Některé se dochovaly vcelku, 

jiné jen ve formě fragmentů (Osypińska 2013, 144). Nejběžnější zde byly jednostranné 

třívrstvé hřebeny, ale nacházely se zde i jiné typy. Z druhé poloviny 12. století pochází i 

pouzdro na hřeben. Tkací hřebeny pocházejí až z 1. poloviny 13. století. Dalšími klasickými 

nálezy jsou kostěné zděře, obkladové destičky a kostěný stilus k psaní do voskových tabulek 

z 1. poloviny 12. století. I zde fungovala pravděpodobně podomácká výroba jehel, 

proplétáčků, bruslí a šídel. 

 Jako další lokalitu lze uvést Ostrów Tumski v Poznani, i z něj pochází řada 

oboustranných třívrstvých hřebenů, navíc jeden exemplář hřebene jednovrstvého. Datované 

jsou od 10. do 13. století. Obkladové destičky mohou pocházet jak z pouzder na hřebeny, 

které jsou v Polsku běžnější než na našem území, nebo z dalších předmětů. Hřebenů pochází 

z této lokality 7, dále 2 rukojeti a 4 střenky nožů. 

Třetí lokalita, časně středověké hradisko, se nacházela v Opoli v místě na Ostrówku. 

Kostěné a parohové nálezy z této lokality zpracovala Maria Norska-Gulkowa. Zdejší 

hřebeny pocházejí z vrstev datovaných od 2. poloviny 9. století do první čtvrtiny 13. století. 

Pestrost zdejších nálezů je větší, než je běžné na našem území. Jde například o několik typů 

amuletů. Nalezeno zde bylo také celkem 19 hřebenů nebo jejich zlomků a 1 obkladová 

destička pouzdra. Je zajímavé, že 13 z nich bylo vyrobeno z rohoviny, 4 z paroží a 2 z kostí 

(Norska-Gulkowa 1985, 237). Jednostranných jednovrstvých hřebenů zde bylo nalezeno 

osm exemplářů. Dalším typem jsou hřebeny jednovrstvé dvoustranné, kterých zde bylo 

nalezeno šest (čtyři z rohoviny a dva z kosti), nejčastěji v obytných chatách. Překvapivě typ 

jednostranný třívrstvý je zde zastoupen jen jedním, silně poškozeným exemplářem z paroží. 

Dvoustranné třívrstvé byly na Opoli-Ostrówku nalezeny tři, všechny z jeleního paroží, 

datované do 1. čtvrtiny 13. století a 2. poloviny 12. století. 

Z lokality Ostrówek pochází 24 exemplářů kostěných rybářských háčků, vzhledem 

k přítomnosti řeky Odry zde byl silně rozšířen rybolov. Dalším typem kostěných nálezů byly 

jehly, píšťalky, hrací kameny, kostky. Zajímavé jsou nálezy kostěných a rohovinových lžic, 
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z Ostrówku pochází 6 exemplářů datovaných od 2. poloviny 10. století do poloviny 

11.století. Vyrobené byly z jeleního paroží, jen jeden exemplář byl z kosti, M. Norska-

Gulkowa uvádí, že s malým počtem nálezů souvisí špatný stav dochování, jen jedna lžíce se 

nalezla vcelku, zbylé ve formě fragmentů. Lžíce jsou poměrně mělké, často mají odlomenou 

rukojeť (Norska-Gulkowa 1985, 257).  Rukojeti nožů tvoří další velkou část nálezů, z této 

lokality pochází 14 střenek a 27 rukojetí nožů, které jsou zdobené kroužky a rýžkami. Deset 

dalších destiček mohlo sloužit k obkládání a zdobení různých předmětů. Mají otvory pro 

nýty, jsou vyhlazené a zdobené jen z jedné strany. Některé jsou zdobeny stylizovanými 

hlavami zvířat s rohy. Z lokality pochází i 18 zděří v dobrém stavu dochování a několik 

dalších polotovarů, vyrobeny byly z paroží jelena, jen jeden kus z paroží srny. Některé 

exempláře jsou zdobené. 

V této lokalitě bylo nalezeno také nářadí sloužící k výrobě kostěné a parohové industrie – 

pilka (2. pol. 11. století), nebozez, nůž. Většinu nalezených předmětů lze zařadit do 

podomácké výroby, ale hřebeny, zděře a háčky na ryby jsou náročnějšímu předměty. I přes 

velké množství nálezů zde nebylo možné lokalizovat kosťařskou dílnu. 
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9. Dřevěné alternativy 

Kostěné a parohové předměty sloužily v některých případech jako náhrada kovu, 

otázkou je, zdali i kost a paroží byly něčím nahrazovány. Lze předpokládat, že ano, neboť 

kost i paroží jsou relativně tvrdými materiály. Z hlediska náročnosti opracování pro běžné 

předměty je přístupnější dřevo, zde se objevuje ovšem problém možnosti dochování 

vzhledem k našim přírodním podmínkám.  

Dřevěné ekvivalenty lze předpokládat u předmětů jako jsou píšťalky, zde je možné 

uvést exemplář z Plzně ze studně čp. 6, datovaný sice až do 1. poloviny 15. století, ale je 

možné předpokládat existenci dřevěných píšťalek již dříve (Frýda 1983, 293).  

Dalším předmětem, u něhož lze tušit dřevěnou náhradu jsou hřebeny.  S. Vencl uvádí 

řadu příkladů napříč dějinami, například ze Starého Egypta nebo bohaté neolitické a 

eneolitické soubory ze Švýcarska. Lze předpokládat, že hřebeny se často vyráběly i 

z rohoviny, která má pro jejich výrobu ideální vlastnosti, ale obvykle se vzhledem 

k přírodním podmínkám nedochová (Vencl 1981, 244). Dřevěné hřebeny jsou doloženy i u 

Slovanů, bohužel ne v našich oblastech. Nálezy dřevěných hřebenů pocházejí z ruských vsí 

10. až 13. století. Vyskytují se i na hradištích a v městech. Řada nálezů (stovky kusů) pochází 

z Novgorodu ve vrstvách od 10. do 15. století. Výskyt dřevěných hřebenů pokračuje dál do 

středověku až novověku. Rozdíl oproti kostěným a parohovým hřebenům je v masivnosti 

předmětu, dřevěné hřebeny mají masivnější a hrubší zuby, což je dáno základními 

vlastnostmi materiálu.  

Střenky a rukojeti nožů jsou vyrobeny ze dřeva velmi často, je pravděpodobné, že 

parohové a kostěné střenky představovaly určitý luxus. Také hrací kameny se běžně objevují 

i v dřevěné podobě (ale také ve skleněné, kamenné a řadě dalších). 
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10. Závěr 

Cílem mé práce bylo zmapování výskytu a rozšíření luxusních kostěných a 

parohových předmětů na hradištích, sídlištích a pohřebištích v raném středověku a vytvoření 

jejich katalogu. Nejvíce přínosné z literatury pro mě byly práce Jaroslava Kavána a Viléma 

Hrubého (Kaván 1958; Hrubý 1957). Na základě literatury jsem dospěla k následujícím 

poznatkům:  

Problémem studia kostěné a parohové industrie je v obtížném datování, které je často 

možné jen na základě kontextu (výjimku tvoří hřebeny, které mají vlastní chronologickou 

typologii). U většiny předmětů je zřejmá kontinuita tvaru, který ideálně odpovídá své funkci 

a není jak ho inovovat. Druhou obtíží je stav dochování. Velké množství luxusních předmětů 

pochází ze starších výzkumů bez dostatečně podrobné dokumentace, v některých případech 

jsou dochovány předměty, ovšem zcela bez nálezových okolností, kdy nelze ani určit, zda 

jde o hrobový, nebo sídlištní nález (Čáslavský Hrádek, Starý Plzenec). V dalších případech 

se předmět samotný nedochoval a existuje jen jeho kresebná dokumentace (Levý Hradec). 

Bohatě zdobená kostěná a parohová industrie se nachází na všech typech lokalit 

raného středověku. Vzhledem k náročnosti výroby a potřeby specializovaného řemeslníka je 

její výroba vázána především na hradiště. Její rozmístění v prostoru naopak dokládá 

existenci elit na těchto lokalitách. Z toho vyplývá, že do jisté míry lze spojit kostěnou a 

parohovou industrii s přítomností elit. Zároveň jsem dospěla k závěru, že bohatě zdobené 

kostěná a parohová industrie je patrně předmětem dálkového obchodu, což dokládají 

například hřebeny z Budče a z Jiříkovic (Kaván 1958). Domnívám se, že v některých 

případech nejde o import přímo předmětů, ale pouze o cizí inspiraci. Pravděpodobně největší 

vliv na výrobu naší kostěné a parohové industrie mělo Polsko, pro které je typický tzv. 

kasetový motiv, jež se nalezl i u nás (hřeben z Pražského hradu). 

Shrnula jsem informace o pravděpodobných lokalizacích dílen na výrobu kostěné a 

parohové industrie v českých zemích. A nastínila jsem technologii postupu výroby a 

zdobení, přehled používaných nástrojů a nejběžnějších výzdobných motivů. Typickým 

českým motivem zdobení je pletenec složený z oček, který se vyskytuje na většině výrobků 

na celém našem území. Také se zde nalezlo několik originálních předmětů zdobených 

figurálním motivem, kterým jsem věnovala jednu kapitolu. 

Nálezy bohatě zdobené kostěné a parohové industrie svědčí o tom, že šlo 

pravděpodobně o řemeslo, které mělo svoji vážnost a kvalita zpracování budila pozornost 
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(Gončarov 1950). Navíc pro některý typ nálezů se dovážel materiál z velkých vzdáleností. 

Ovšem přesto se toto řemeslo, kromě jedné výjimky, nedostává až do 15. století do 

písemných pramenů. 
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11. Katalog českých a moravských lokalit: 

11.1. Venkovská sídliště 

 

Adamov (okr. Brno-venkov) 

V poloze Kostelík-Pekárna  se  nalezl zlomek kostěného hřebene se záušnicí datovanou do 

11. – 12. století. Hřeben byl úzký jednostranný, tzv. tkací bez zdobení (Hrubý 1956, 

obr.  9: 8). 

Datace:  mladohradištní období 

 

Brno (okr. Brno-město) 

Na pravém břehu Svratky se nacházelo hospodářské zázemí. Při nároží Vojtovy a Grmelovy 

ulice se nachází sídliště, z něhož pochází kostěná šídla, proplétáčky a především kostěné 

hřeblo datované do 10. - 11. století, které může svědčit o přítomnosti bohatších jedinců 

(Procházka-Wihoda-Zapletalová 2011, 524). Jeho specifikem je neuměle provedená rytina, 

která se svým motivem hlásí spíše do vikinského prostředí (Sága 2006, obr. na s. 241, vlevo 

nahoře; Zapletalová 2009, obr. 3:3 na s. 195). 

Datace: mladohradištní období 

 

Březno u Loun (okr. Louny) 

Časně slovanská osada z 6. století. Na lokalitě bylo nalezeno velmi malé množství kostěných 

a parohových předmětů, jen dva zlomky zdobených kostěných hřebenů patří mezi 

významnější nálezy (Pleinerová 1975, 74). 

Datace: časně slovanské období 

 

Děčín-Rozbělesy (okr. Děčín) 

Na sídlišti datovaném do 8. - 9. století byl nalezen jednostranný třívrstvý zdobený kostěný 

hřeben (Bartošková 1995, obr. 8:1; Kaván 1958, tab.IV:1; VIII: 1; Zápotocký 1977, obr. 3: 

13/10) 

Datace: středohradištní období 
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Dolní Kotvice (okr. Uherské Hradiště) 

Sídliště Dolní Kotvice se rozkládá vedle pohřebiště v Horních Kotvicích, obé náleží 

k Uherskému Hradišti–Sadům. Nebylo opevněno, ale nacházely se v něm specializované 

řemeslné dílny. Sídliště je datované do střední doby hradištní, nalezeny zde byly 

proplétáčky, šídla, brusle a jeden exemplář trojvrstvého hřebene v kleti (obj. č. 40). Hřeben 

byl oboustranně ozubený, zdobený třemi skupinkami rýh (Marešová 1985, 76). Naproti tomu 

na pohřebišti v Horních Kotvicích kostěné a parohové předměty nebyly zastoupeny vůbec.  

Datace: středohradištní období 

 

Dřetovice (okr. Kladno) 

Jedna z jam na sídlišti obsahovala v jihovýchodním nároží zbytky ohniště, přímo na jeho 

vypálené podlaze byly nalezeny dva koncové zlomky kostěného hřebene, v blízkosti ohniště 

ležela železná šipka, nožík a opracovaná výsada jeleního parohu. Hřeben byl jednostranný 

třívrstvý, zdobený svazkem příčných rýžek (Knor 1957, 74). Keramika ze sídliště je 

datována do období časně slovanského až do počátku mladší doby hradištní.  

Datace: časně slovanské - mladohradištní období 

 

Hradec Králové (okr. Hradec Králové) 

Z Hradce Králové pochází zlomky dvou hřebenů, oba jsou oboustranné, třívrstvé zdobené 

(Kaván 1958, tab. VI: 7, 9) 

Datace: nedatováno 

 

Jaroslavice (okr. Znojmo) 

Na sídlišti se nalezla lichoběžníkovitá kostěná střenka se 4 zlacenými nýtky a jednoduchým 

zdobením očky.  

Datace: nedatováno 

 

Kozly (okr. Mělník) 

Časně slovanské sídliště, z něhož pochází nález trojdílného hřebenu s rytou výzdobou 

(Zeman 1976, 126). 

Datace: časně slovanské období 
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Kroměříž (okr. Kroměříž) 

Na časně slovanském sídlišti na Mohyláku a Za Prachárnou byly nalezeny 2 kusy hřebenů. 

První z nich z obj. 1/97 byl jednostranný třívrstvý datovaný do 6. století, materiálem byla 

rohovina (Chybová 1998, 104). Další zdobený třívrstvý kostěný hřeben je datovaný do 

střední doby hradištní, pochází z obj. 2/98 v lokalitě Za Prachárnou, je provázený keramikou 

z pozdního 7. století (Chybová 1998, 120; 2009, 55, 59; Dostál 1966, tab. LXXVIII: 6). 

Červinka uvádí, že z hrobu pochází kostěný hřeben s ornamentovanou podélnou spojnou a 

kus nádoby, datovaný do 9. století (Červinka 1928, 152). Z Kroměříže také pochází kostěná 

střenka nože zdobená čtveřicí dvojic příčných rýžek, datovaná do 10. - 11. století (Chybová 

2009, 66). 

Datace: časně slovanské a středohradištní období 

 

Lešany (okr. Prostějov) 

Velkomoravská lokalita, z níž pochází velkomoravská keramika a nález tkacího hřebenu 

z kosti tura. Délka hřebene je 13cm. Jeho analogie lze nalézt jak na našem území, tak 

v zahraničí -Polsko, Slovensko, Německo (Fojtík-Švecová 2003-2004, 231, obr. 1). 

Datace: středohradištní období 

 

Letkovice (Brno-venkov) 

Dva kusy nezdobeného třívrstvého oboustranného hřebene datovaného do 10. - 11. století 

(Hrubý 1956, obr. 9:6). 

Datace: mladohradištní období 

 

Litoměřice (okr. Litoměřice) 

Z objektu z raně středověkého sídliště v Litoměřicích pochází parohová destička, datovaná 

podle keramického souboru do let 1150-1250. Jde o netypicky zdobenou reliéfní destičku 

(57x28mm) s otvory pro nýty (Klápště 1991, 120).  

Datace: mladohradištní období 

 

Mutěnice-Zbrod (okr. Hodonín) 

Na sídlišti ve Zbrodu byla nalezena řada kostěných předmětů od šídel a proplétáčků, přes 

jehly po hřebeny.  V obj. 7 se nalezl kostěný jednostranný hřeben s trojúhelníkovitým 

držadlem (Klanica 2008, obr. 13:12), železná struska, nádoby, zlomek laténského 
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švartnového náramku. V obj. 37 byl nalezen další kostěný jednostranný hřeben 

s trojúhelníkovitým držadlem (Klanica 2008, obr. 26:5) společně s keramikou a štípaným 

kamenným artefaktem. Zajímavý byl objekt č. 92, jedná se o čtvercovou zemnici, která 

mohla sloužit patrně jako dílna na výrobu kostěné a parohové industrie, nalezl se v ní 

kamenný brousek, nezdobená keramika, obkladová destička hřebene a opracované kusy 

parohu i kostí. Severně od něj se nacházela zásobnicová jáma (obj. 108), z níž pochází 

oboustranný třívrstvý kostěný hřeben a keramické střepy (Klanica 2008, 93, obr. 75: 2). 

Další jednostranný třívrstvý kostěný hřeben byl nalezen v další zásobnici (obj. 113) společně 

se střepy, kameny a zvířecími kostmi. 

Datace: časně slovanské období  

 

Němčice na Hané (okr. Prostějov) 

Sídliště z 11. stol., pochází z něj nezdobený oboustranný třívrstvý hřeben (Hrubý 1956, 23: 

5). Druhý exemplář je oboustranný jednovrstvý (Hrubý 1956, 23:6). Třetí je jednostranný 

třívrstvý (Hrubý 1856, 23: 2) zdobený jednoduchými rýhami a poslední hřeben je 

oboustranný třívrstvý zdobený kasetovým motivem (Hrubý 1956, 23: 1). 

Datace: mladohradištní období  

 

Olomouc-Slavonín „Horní Lán“ (okr. Olomouc) 

V Olomouci-Slavoníně na poloze „Horní Lán“ byla odkryta dvě slovanská velkomoravská 

pohřebiště ze střední a mladší doby hradištní (9. a 11. století). Dále zde bylo zjištěno 

slovanské osídlení. Zřejmě šlo o venkovské sídliště s bohatým hospodářským zázemím.  

Kostěná a parohová industrie byla na „Horním Lánu“ poměrně silně zastoupená a kromě 

proplétáčků, šídel a bruslí zde byly nalezeny dva exempláře hřebenů. V sídlištní jámě č.1380 

se nalezl zlomek ozubené středové destičky. Druhý hřeben ze sídlištní jámy č. 3768 je téměř 

celý zachovalý, jednostranný třívrstvý s mírně obloukovitě prohnutým držadlem. Vrchní 

krycí destička je zdobena šrafováním, středová destička je profilovaná. V jámě se nacházely 

i zlomky keramiky. Analogie k hřebenu lze hledat v Polsku, datován je podle nich rámcově 

do konce 9. století (Balcárková 2009, 121-125). Mohl se na místo dostat jako obchodní 

artikl. Vzhledem ke starohradištním nálezovým okolnostem by mohlo jít o intruzi z mladší 

fáze osídlení.  

Datace: středohradištní období 
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Opava (okr. Opava) 

Z Opavy pochází oboustranný třívrstvý hřeben bez stop po zdobení (Kaván 1958, tab. VII: 

2). 

Datace: nedatováno 

 

Ostrožská Nová Ves (okr. Uherské Hradiště) 

Časně slovanské sídliště v poloze „Oráčiny“. V polozemnici (obj. 8/86) byla nalezena 

koncová část oboustranného trojvrstvého hřebene s železným nýtem (Galuška 1990, 566, 

obr. 4: 3), kosti zvířat, keramika, kusy pražnice a zlomky brousků. Tento typ hřebene se 

objevuje od konce doby římské po konec středohradištního horizontu. Zde je datován do 1. 

pol. 6. stol. 

Datace: časně slovanské období 

 

Polešovice (okr. Uherské Hradiště) 

Sídliště, z kterého pochází nezdobený oboustranný třívrstvý hřeben a klešťkovitá 

jehlice (Hrubý 1956, 23: 4). 

Datace: mladohradištní období 

 

Praha Horní Počernice-Svépravice (okr. Praha) 

Byla zde odkryta časně slovanská polozemnice, vzhledem k rozsahu výzkumu není možné 

určit, o jak rozsáhlé sídliště se jedná. Nalezen v ní byl jednostranný třívrstvý hřeben s nízkým 

trojúhelníkovitým držadlem se stopami intenzivního používání. Výzdobou jsou ryté linie. 

Dále se v polozemnici nacházela časně slovanská keramika, pravěké intruze, rotační žernov, 

zlomek kostěného šídla, brousek a železná přezka (Vencl-Zadák 1985, 303). 

Datace: časně slovanské období 

 

Přerov – Horní náměstí (okr. Přerov) 

Nález oboustranného třívrstvého hřebenu, jehož střední destička je zdobena rytým pletencem 

a očky, je datován do 11. století (Sága 2006, obr. na str. 226, dole). Z této lokality pochází 

také kostěná trojlaločná zápona zdobená třemi očky s otvory na koncích (Sága 2006, obr. na 

str. 227, uprostřed), kostěná píšťalka a zdobená rukojeť nože (Kaván 1958, tab. XI: 3) z 10. 

století.  

Datace: mladohradištní období 
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Roztoky u Prahy (okr. Praha-západ) 

Na sídlišti v Roztokách bylo nalezeno celkem šest kusů hřebenů, jeden z nich byl téměř celý 

oboustranný, dalších pět zlomků je jednostranných. Jde o lokalitu s největší koncentrací 

hřebenů v časně slovanském období u nás. Oboustranný trojdílný hřeben pochází z obj. č. 

842, je bohatě zdobený, výzdobou se blíží analogii z Wangenheimu, což je ovšem nález 

z konce 5. a první čtvrtiny 6. století (Kuna-Profantová 2005, 194). Jednostranné hřebeny 

pocházejí ze sídlištních objektů. Kus z chaty 911 byl nalezen v destrukci pece, z téhož 

objektu pochází ještě zlomek ozubené destičky. Další zlomky hřebenů pocházejí taktéž z 

dalších sídlištních objektů a jsou nezdobené. Tyto nálezy jsou datovány do fáze Roztoky I 

(1 kus), Roztoky II (2 kusy) z počátku 7. století a Roztoky II-III (1 kus). Dalším nálezem 

z Roztok je obložení rukojeti patrně nějakého většího předmětu, snad dýky.  Jde o plochý 

parohový jazykovitě zaoblený předmět se sedmi otvory pro nýty. Týlová část je zdobená 

rytou linií a pěti očky, analogií může být rukojeť z Libušína. Zajímavým nálezem je zlomek 

píšťalky? pocházející z chaty 1089, je bohatě zdobená, bez analogií, ale jde o poměrně 

náročný výrobek. (Kuna-Profantová 2005, 198) 

Datace: časně slovanské období 

 

Řivnáč (okr. Praha-západ) 

Z Řivnáče pochází oboustranný třívrstvý nezdobený hřeben (Kaván 1958, tab. XII:2). 

Datace: nedatováno  

 

Semice (okr. Nymburk) 

Ze Semic pochází soubor 11 železných předmětů, především zemědělských nástrojů, ale jen 

jeden z nožů měl kostěnou střenku (Píč 1909, 123). 

Datace: středohradištní období 

 

Smiřice (okr. Hradec Králové) 

Ve Smiřicích byl nalezen jednostranný jednovrstvý nezdobený hřeben (Kaván 1958, tab. 

XII:4) 

Datace: nedatováno 
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Stehelčeves (okr. Kladno) 

Rozptýlená osada s keramikou pražského typu trvající až do doby středohradištní, patrně se 

mohla podílet na hospodářském zázemí Budče. Z polozemnice obj. 1/76  pochází nejen 

keramika, ale i zlomky dvou kostěných hřebenů (Moucha- Pleslová-Štiková 1987, 51, obr. 

24: 2, 3). 

Datace: časně slovanské až středohradištní období 

 

Troubsko (okr. Brno-venkov) 

Ze sídliště Troubsko pochází kostěná zděř zdobená očky (Kaván 1958, tab. X: 10). 

Datace: nedatováno 

  

Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí (okr. Uherské Hradiště) 

Na náměstí bylo nalezeno několik předvelkomoravských objektů, které mají podle tvaru 

spíše výrobní funkci. Další objekty patří do velkomoravského horizontu. Lze zde doložit 

výrobu kostěných nástrojů ke zpracování kůže a textilií. Nalezen zde byl kostěný jehelníček 

zdobený vrubořezem, ovšem publikován byl bez dalších informací (Snášil-Procházka 1982, 

63). Lze tedy předpokládat výrobu jehelníčků.  

Datace: starohradištní a středohradištní období 

 

Uherský Brod (okr. Uherské Hradiště) 

Na sídlišti v Uherském Brodě se nalezla široká kostěná střenka se dvěma železnými nýty. 

Zdobená je nepravidelnými trojicemi oček a příčnými rýhami (Hrubý 1957, obr. 23: 14).  

Datace: středohradištní období 

 

Uherský Brod – „Nadsklepí“ (okr. Uherské Hradiště) 

Z lokality Uherský Brod „Nadsklepí“ pochází kostěná přezka datovaná do 12. - 13. stol, jejíž 

obdélníková část sloužící k upevnění, je zdobena prolamovanými kruhovými otvory, které 

jsou uspořádány do čtyřlístků (Kaván 1969, obr. 3: 4). Přezka je sedmidílná, spojená nýtky. 

Mohla snad pocházet z ozdobné schránky, knihy, misálu nebo být na pohřebním šatu. 

Datace: pozdněhradištní období 
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Uherský Brod – Panský lán Těšov (okr. Uherské Hradiště) 

Na Panském lánu byl nalezen luxusní hřeben zdobený čtyřmi vyřezávanými a rytými 

postavami na střední spojovací destičce (Měřínský 2013, 70; Sága 2006, obr. na 226 dole). 

Datace: pozdněhradištní období 

 

Žarošice (okr. Hodonín) 

Kostěná střenka rýhovaná, v týlu zobákovitě rozšířená z časně středověkého nože (Hrubý 

1956, 152). 

Datace: časně slovanské období 

 

 

11.2. Hradiště 

Bílina (okr. Teplice) 

Předchůdcem Bíliny bylo hradiště u Zabrušan v 9. - 10. století, hradiště v Bílině je datované 

i v písemných pramenech do přelomu 10. a 11. století. V polozemnici v poloze I. bez stop 

po ohništi byly nalezeny zlomky oboustranného i jednostranného třívrstvého hřebenu 

(Kaván 1958, tab. IV: 1. 2) s výzdobou ze svislých rýh nebo šikmých dvojitých křížů mezi 

nýty (Váňa 1976, 412, obr. 16: 1, 2), dále kostěná šídla, nožík, skleněný prsten, kování 

vědérka, přesleny, pazourkový nožík a velké množství keramických střepů. Vzhledem k typu 

hřebenů lze objekt datovat patrně do 1. poloviny 11. století. V horizontu druhé fáze hradby 

se nalezla kostěná píšťalka.  

Datace: rané mladohradištní období  

  

Brno-Líšeň „Staré Zámky“ (okr. Brno) 

Na hradišti „Staré Zámky“ v příbytku z přelomu 10. a 11. století bylo nalezeno šídlo a 

parohová rukojeť zdobená jemnými rýžkami a drobnými trojúhelníčky. V polozemnici 

s kamenným krbem byly nalezeny zbytky keramiky, ovčácké nůžky, kostěná střenka nože, 

kostěná zděř a pět kostěných šídel. Dále parohový zahnutý dutý předmět, který pocházel ze 

zahloubené chaty, J. Hrubý jej interpretuje jako jednodušší tvar dutých schránek. Jde o mírně 

zahnutý šestistěn, jehož povrch je zdoben trojúhelníkovými vrypy, seřazenými do pásu.  

Č. Staňa uvádí další možnosti využití jako součást koňského postroje. V závěru se ale 

přiklání i k možnosti kostěné střenky, jejíž analogie hledá v Maďarsku (Staňa 1960, 267). 

Tento nález patří do staršího horizontu hradiště. Nalezl se zde i hrací kámen zdobený na 
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okrajích vpichy a uprostřed pletencem, je analogický kamenům z Mikulčic, datovaný do 9. 

století (Kaván 1975, 439). Z Brna-Líšně pocházejí také 3 kusy návleček, zdobené jemným 

šrafovaným motivem, datované by mohly být do 10. - 13. století (Hrubý 1957, obr. 17: 16-

17). 

Datace: středohradištní a mladohradištní období 

 

Břeclav-Pohansko (okr. Břeclav) 

Slovanské osídlení lokality lze datovat do 6. - 10. století. Nacházejí se zde minimálně dvě 

časně slovanské osady a jejich pohřebiště z 6. - 7. století.  Později na samotném hradisku a 

jeho předhradí začínají vznikat sídelní aglomerace v 8. století. V době kolem poloviny 9. 

století podlehlo hradisko i velmožský dvorec destrukci. Dvorec byl vzápětí obnoven, ale u 

hradiska to doložené není (Dostál 1978). Vztah hradiska Pohansko a jeho Jižního předhradí 

není zcela jasný, pro jeho funkci jako hospodářského nebo výrobního zázemí není dost 

důkazů, J. Vignatiová tedy předkládá myšlenku, že by mohlo jít o sídliště vojenské družiny 

velkomoravského panovníka (Vignatiová 1992, 94). V Lesní školce se předpokládá 

existence řemeslnického areálu.  

Celkem z Pohanska-Břeclavi pochází 9 zlomků hřebenů. Z časně slovanského období 

pocházejí nálezy tří fragmentů kostěných třívrstvých hřebenů, které lze datovat maximálně 

do 7. století. Jeden z nich je jednostranný exemplář (Dostál 1982, 35-36). Dalších 6 

exemplářů je datováno do středohradištního období. Dva pocházejí z Jižního předhradí, dva 

z velmožského dvorce. Další se nacházel v kosťařské dílně v Lesní školce v obj. 133/LŠ a 

poslední z obytné zemnice 67/ŽP.  Všechny hřebeny z Pohanska (kromě jednoho) pocházejí 

ze zahloubených objektů, ani jeden nebyl nalezen v hrobě (Švecová 2000, 70-72).  

V prostoru velmožského dvorce byly nalezeny 2 fragmenty hřebenů. V obj. 30, mělké 

vanovité jámě mimo mladší opevnění dvorce, asi 10m východně od S rohu palisády, byla 

nalezena postranní zdobená destička, která nese stopy po vyřezávání zubů a jeden otvor pro 

nýtek. Druhý fragment je z kulturní vrstvy (čtverec A 7-52) při severním okraji prozkoumané 

plochy velmožského dvorce a jde o zlomek dvoustranného hřebene, zřejmě trojvrstvého. 

Z hřebene by mohla pocházet také destička s třemi otvory pro nýty zdobená kroužky (Dostál 

1975, 186-188). V řemeslnickém areálu v Lesní školce bylo nalezeno 15 zlomků 

nezdobeného oboustranného hřebenu v obj. 133/LŠ, dále 4 fragmenty zdobených 

obkladových destiček, proplétáčky a odpad z výroby, ale také zbytky železa, které svědčily 

pro jiné typy využití objektu. Tento hřeben byl nezdobený, minimálně se 4 nýtky. Posledním 
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zlomkem byla střední destička z dalšího hřebene z obytné zemnice 67/ŽP, z jedné strany 

měla silnější a řidší zuby, z druhé slabší a hustší (Švecová 2000, 72).  

Z Jižního předhradí pocházejí dva kostěné hřebeny. První z jámy č. 165/JZP, která sloužila 

pravděpodobně k hospodářsko-skladovacím účelům, tento exemplář se zachoval ve třech 

fragmentech. Jde o hřeben oboustranný trojdílný, z jedné strany má jemnější zuby, z druhé 

hrubší. Postranní destičky jsou zdobené řadami kroužků. Druhý hřeben z dílenského obj.  

č. 388/JZP je také oboustranný, třívrstvý, ale není úplný, jeho výzdoba není příliš obvyklá, 

skládá se z linií a mřížek. Je zároveň největším a nejmasivnějším ze všech pohanských 

hřebenů (Švecová 2000, 72). Dle analogií jde v obou případech o hřebeny obvyklé na 

moravských středohradištních  pohřebištích, mohou se vyskytnout ale i ve starších i mladších 

obdobích (Vignatiová 1992, 77-81). 

Z Břeclavi-Pohanska pochází nález 4 dvojčlenných a 2 trojčlenných dutých parohových 

schránek.  Duté trojcípé parohové předměty byly nalezeny jak v sídlištním kontextu, tak 

v kostrovém hrobě v sídlištním areálu (Dostál 1981, 43). Podle nálezových souvislostí jsou 

datované do velkomoravského období. První obsahoval mužský hrob č. 25 datovaný do  

1. poloviny 9. století, svou polohou patří k sídelní aglomeraci v Lesní školce. Byl nalezen 

spolu s nákončím, přezkou a nožem. Je ozdoben třemi podélnými pásy klikatek na okraji  

a jedním středovým, od kterého se paprskovitě rozbíhá 15 kratších klikatek. Klikatky jsou 

provedené vrubořezem. Doplněn je šrafovaným motivem přesýpacích hodin. Kvalita 

zdobení je na daleko vyšší úrovni než u nálezu ze sídlištního objektu, dosahuje profesionální 

úrovně (Dostál 1981, 46, Švecová 2000, 75).  

Druhá schránka ze sídlištního objektu 119 v severovýchodním předhradí je jednodušší, 

souvisí s řadovým obyvatelstvem (narozdíl od předmětu z hrobu č. 25, který podle dalšího 

vybavení patří příslušníkovi vyšší vrstvy), je zdoben motivem rozděleným do devíti polí, 

která jsou zdobena řadou kroužků s důlkem uprostřed, a okrajová pole obsahují větvičkovité 

záseky.  Na rubu je vyryt jednoduchý, ne zcela pravidelný pentagram. Oba předměty jsou 

zdobeny jen z lícové strany, rubová zůstává hladká, Dostál se domnívá, že pentagram vyrytý 

na rubu měl mít magický význam (Dostál 1981, 49). Rozdíly jsou nejen ve výzdobě, ale i 

v technickém provedení předmětů, jeden je masivní, druhý tenkostěnný.  

Dvě z dvojčlenných schránek byly zdobené, dvě ne, tři z nich mají konický, lehce prohnutý 

tvar. Poslední z nich připomíná tvarem schránku typu Y, právě ona je nejvíce zdobená, 

pochází ze zahloubeného sdruženého objektu 18-38-49/LŠ, je zdobena řadou oček. Druhá 

zdobená schránka se nalezla na Jižním předhradí v objektu 210 a je zdobená pásovými 
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ornamenty. Obě nezdobené pocházejí z Jižního předhradí (Švecová 2000, 74). V obj. 210 

byla nalezena bohatě zdobená dutá parohová dvojcípá schránka, Vignatiovaná uvádí, že by 

mohlo jít buď o schránku na sypký materiál (podobně jako trojcípé schránky), nebo by to 

mohl být náustek picího měchu. Další dvě nezdobené schránky pocházejí z obytné zemnice 

1 a z obj. 176, který byl interpretován jako dílenský objekt a mohl by také souviset se 

zpracováním kostěné a parohové inustrie. Zdobená je i píšťalka z jelení výsady nalezená 

v obj. 49.  

Na velkomoravském pohřebišti u kostela v rámci dvora byly v hrobě 174 nalezeny dvě 

kostěné střenky nože společně s dalšími předměty. Hrob patřil asi 50tiletému muži, který byl 

vybaven železným mečem se závěsným kováním, velkým nožem, sekyrou, ostruhami  

a dalšími drobnými předměty. Z dvorce pochází ještě dvě střenky zavírací břitvy (Kalousek 

1971, 111). Na severovýchodním předhradí byly v kulturní vrstvě nalezeny dva další kusy 

střenek z rukojeti nože. Další pochází z objektu 35 z žárového pohřebiště a poslední z Lesní 

školky z obytné zemnice 210, která mohla sloužit k zpracování železa (Švecová 2000, 78). 

Z kostrového hrobu H156 pochází železný nůž se zdobenými kostěnými střenkami (Švecová 

2000, 77). 

V Lesní školce v řemeslnickém areálu byly v sídlištním celku nalezeny dva kostěné 

jehelníčky datované do 2. poloviny 9. století.  Další byl v hrobu H40/VD, který nebyl ovšem 

antropologicky určený.  

Z Pohanska pochází také nezvykle vysoký počet hracích kamenů tzv. astragalů, celkem jde 

o 22 exemplářů, z nichž některé byly zdobené, popřípadě vylité olovem (Švecová 2000, 72-

74). V rámci velmožského dvora bylo nalezeno parohové hřeblo. Nelze ho bohužel přesně 

datovat.  

Z obj. č. 133/LŠ, který byl také interpretován jako kosťařská dílna, pochází nálezy čtyř 

kostěných a parohových krycích destiček, které nebyly patrně součástí hřebene ani jeho 

pouzdra. Mohlo by se jednat o ozdobné obklady schránek z organických (dřevo) skříněk 

(Švecová 2000, 76). Další pochází z hospodářského komplexu č. 226 a další dva kusy ze 

severovýchodního předhradí z kostrového hrobu H10a. Poslední zlomek je z kulturních 

vrstev velmožského dvorce. Zdobené jsou očky a pletenci. 

Z Lesní školky pochází 5 kusů parohových zděří, dvě z nich jsou zdobené, šestý kus byl 

nalezen ve velmožském dvorci, je také zdobený. Zajímavá je zděř z obytného objektu č. 

233/LŠ, neboť je zdobená motivem větvičky. Druhá z obj. 254B/LŠ je zdobena vrubořezem 

a klikatkami, mohlo by jít o náustek koženého měchu. Další tři zděře z Lesní školky nejsou 



54 

 

zdobené. Kus z velmožského dvorce je zdoben „obrvenou klikatkou“, mezi jeho interpretace 

patří náustek píšťalky, ozdobný přeslen, korálek, ozdobná zděř nože.  

Nejhojněji zastoupené kostěné předměty na celém hradisku představovaly proplétáčky a 

šídla, dalšími byly brusle a v menší míře roubíky, píšťalky a parohové schránky.  

Datace: časně slovanské, starohradištní a středohradištní období 

 

Budeč (okr. Kladno) 

V poloze „Na Kašně“ byla nalezena mladohradištní a středohradištní zástavba. 

Nejzajímavějším nálezem zde je jednoznačně ozdobná destička s motivem páva. Našla se ve 

vrstvě se středohradištní keramikou a dalšími kostmi. Ze západní části akropole pochází 

zlomky 14 kostěných hřebenů (Píč 1909, tab. XXVII: 6). Z. Váňa je rozdělil do 3 typů: 

oboustranné jednodílné, oboustranné trojdílné a dokonce oboustranné pětidílné, které měly 

čtyři postranní destičky. Jednoduchý oboustranný jednovrstvý hřeben zdobený očky (Váňa 

1995, 60, obr. 41: 7) byl nalezen v ornicové vrstvě v úseku Ia/73, v našem prostředí není 

příliš běžný, jeho analogie lze hledat v Polsku v 11. - 14. století. Podle závěrů Z. 

Hilczerówny by mohl být datovaný do 10. století, ale vzhledem k jeho druhotnému uložení 

není možné dojít k jednoznačnému závěru. Od polských exemplářů se liší výrobou, lze 

předpokládat lokální původ. 

Třívrstvé oboustranné hřebeny jsou běžnější. Nejlépe zachovaný exemplář z polozemnice 

1/III je zdobený hadovitým pletencem s očky, rámovaný po stranách žebříčkovitým motivem 

(Váňa 1995, 60, obr. 41: 4). Datovaný je do počátku 10. století. V této polozemnici se též 

nalezlo bronzové kování pochvy s palmetovitou výzdobou z 10. - 11. století. Další třívrstvý 

hřeben z humusovité vrstvy s plochými kameny v úseku IV/74 měl podobný motiv (Váňa 

1995, 60, obr. 41:2). Hřeben z destrukce nad objektem C v malém sadu měl tento motiv 

zdvojený (Váňa 1995, 60, obr. 41: 3) Další nálezy z této chaty odpovídají mladohradištnímu 

období, kromě hřebenu jde o střepy, zlomky tyglíku, železnou tyčku a kostěný kroužek. 

Z pátého hřebene se dochovala pouze zdobená postranní destička z popelovité vrstvy v úseku 

IIa/73 (Váňa 1995, 60, obr. 41: 10). Starším nálezem je zlomek hřebene, jehož analogie lze 

hledat na Levém Hradci a Čáslavském Hrádku (Píč 1909, tab. XXVII: 5).  

Raritou je oboustranný prolamovaný hřeben se čtyřmi postranními destičkami (Váňa 1995, 

60, obr. 41: 5) nalezený v humusové vrstvě pod novodobou cestou v úseku III/74. Jeho 

analogií může být zlomek hřebenu ze Znojma, který má ovšem jiné prolamování (Hrubý 

1957, 168, obr. 9: 10) nebo případně prolamované střenky z Libice, další analogie lze najít 
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například v Opoli (13. století). Zdoben je ovšem lomeným pletencem (kasetový motiv), 

jehož původ je nacházen v Polsku. Podle stratigrafie je datován do starohradištního období.  

Dále zde byly nalezeny drobné zlomky destiček se zuby bez výzdoby (Váňa 1995, 61). 

V podezdívce I/74 se nalezla prolamovaná kostěná zdobená destička, která mohla sloužit 

k obkládání skříněk nebo rukojetí nožů, je zdobena složitou růžicí z oček, nejsou k ní žádné 

analogie (Váňa 1995, 60, obr. 41:6).  Dále zlomky střenek nožů z mladohradištních vrstev. 

Jedna rukojeť nože byla vyrobena z rohu, hrubě opracována bez výzdoby, nalezena 

v novodobých navážkách, ale patrně patří do hradištního horizontu.  

Jediná kostěná zděř pochází z mladohradištní vrstvy v úseku II/75 a nebyla zdobená.  

V prostoru velmožského dvorce byly nalezeny proplétáčky, brusle a plochý kostěný stilus 

v destrukci podezdívek mladohradištního dvorce v úseku C4. Dále odsud pochází 

jednoduchá píšťalka z obj. XX a kostěné hřeblo v prostoru cesty. Zdobeným předmětem byla 

kostěná zděř v sídlištním mladohradištním kontextu v úseku C19, zdobená byla klikatkou a 

mřížkou. Další zděř, nezdobená, byla nalezena pod jílovitou podlahou mladohradištního obj. 

XXIV v úseku C42 a v úseku  C3/18. Z dvorce pochází i zlomek kostěného oboustranného 

třívrstvého hřebene, nalezeného v sídlištní vrstvě v úseku C15, zdobeného hadovitým 

motivem s očky. Motivem se téměř shoduje s hřebenem z polozemnice 1/III ze západní části 

akropole 

Datace: středohradištní a mladohradištní období  

 

Čáslavský Hrádek (okr. Kutná Hora) 

Osídlení na ostrožně Hrádek  je doloženo do 9. a 10. století, v 11. století se stává součástí 

hradské organizace. Vzhledem k výzkumu Čermáka na konci 19. století nejsou nálezové 

okolnosti u řady předmětů jasné. V prostoru Hrádku se nacházelo také pohřebiště. 

Ze severozápadní části pochází řada šídel a bruslí a především 3 oboustranné třívrstvé 

hřebeny zdobené očky a vlnovkou (Kaván 1958, tab. V: 3, 5; tab. VI: 1), nalezené patrně 

poblíž velkého ohniště společně s dalšími zvířecími kostmi ve vrstvě I. Nalezena zde byla 

kostěná destička s rytými kroužky. Mezi dalšími nálezy Čermák jmenuje části kostěných 

prstenů a ozdobný stilus s dlátkovitou rukojetí, jehož horní dataci vidí ve 12. a 13. století 

(Čermák 1904, 36-37, tab. VII). V třetí, nejstarší vrstvě se nacházely štíhlé kostěné jehlice, 

v některých případech zdobené vroubky nebo klikatkou, šídla a roubíky. Zajímavým 

nálezem je zlomek kostěné průvlečky s motivem klikatky, je zdobená jemně vyřezávaným 

uzlem, podle výzdoby hledá Kaván její původ v dílně ve Starém Městě (Kaván 1958, tab. 
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IV: 5). Z Čáslavského Hrádku pochází také tři kusy návleček zdobené očky (Kaván 1958, 

tab. XI: 11, 12, 13).  

Datace: středohradištní a mladohradištní období 

 

Dolní Věstonice „Vysoká zahrada“ (okr. Břeclav) 

Hradiště Vysoká zahrada je datované do 11. - 12. století, je totožné s přemyslovským 

centrem Strachotíngrad. Na hradišti v objektu č. 2, který byl interpretován jako výrobní, snad 

šperkařská dílna z 11. století, bylo velké množství předmětů, které pravděpodobně mohly 

být ozdobami, dále skleněné prsteny, záušnice, tyglík se stopami zlata a bohatě zdobený 

kostěný předmět bez bližšího popisu (Měřínský 2013, 49). Nalezl se zde také kostěný 

zdobený korál. 

Datace: mladohradištní období 

 

Klučov (okr. Kolín) 

Hradiště vzniklo kolem poloviny 8. století, jeho zánik je datován maximálně do třetí čtvrtiny 

9. století. Hlavní část kostěných nálezů představují šídla a brusle. Zdobený předmět zde byl 

nalezen jen jeden. Jde o váleček ze sondy č. 16, vyřezaný z jeleního parohu, ozdobený rytou 

vlnovkou a kosodélníkovými obrazci. J. Kudrnáč v nich spatřuje schematizované lidské 

postavy (Kudrnáč 1970, 134). Mohlo by se jednat o parohovou zděř. Je možné, že zde 

probíhala i výroba kostěné industrie, neboť zde byly nalezeny v sondě č. 10 polotovary a 

pilka nad ohništěm (Kudrnáč 1970, 125). Dále zde nalezený přívěšek z výsady jeleního 

parohu, v horní části provrtaný, mohl sloužit jako ozdoba.  

Datace: středohradištní období 

 

Kramolín (okr. Třebíč) 

Na hradišti Kramolín na Třebíčsku bylo v obj. č. 60 nalezeno kostěné obložení s palmetovým 

vzorem (Poláček 1995, 272, obr. č. 8:7 na s. 271), doprovázené středohradištní a 

mladohradištní keramikou. 

Datace: středohradištní a mladohradištní období 
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Levý Hradec (okr. Praha-západ) 

Vznik hradiště Levý Hradec lze předpokládat v průběhu prvních dvou třetin 9. století.  

Z hradiště Levý Hradec pochází zdobená parohová trojcípá schránka (Tomková 2001, 12, 

obr. 2:2), která byla nalezena v roce 1857 na akropoli severně od kostela „na novém 

rozšířeném hřbitově“ parc. 52, ovšem dochovala se pouze její kresba od J. V. Hellicha. 

Datovaná je podle N. Profantové do 9. století. Na lícní straně je vyobrazen dravec 

s roztaženými křídly a na rubu dvě lidské masky (Pochitonov 1972, obr. 3). Další fragment 

kostěné schránky (Tomková 2001, 12, obr. 2:3) pochází také z akropole z parc. 62 

z destrukce starší hradby nebo zpod ní. 

Z lokality také pochází velké množství proplétáčků, šídel a kostěných bruslí, 4 střenky nožů 

(Kaván 1958, tab.X: 4) a 5 fragmentů oboustranných třívrstvých hřebenů (Tomková 2001, 

Kaván 1958, tab. V: 4, 8). Dále parohová rukojeť zdobená očky (Píč 1909, tab. XXXI: 4). 

Datace: středohradištní období 

 

Libice nad Cidlinou (okr. Nymburk) 

Slovanské hradiště z 8. - 12. století. Z dětského hrobu č. 78 pochází parohová střenka nože. 

Je zdobená větvičkovitým motivem a soustřednými kroužky (Píč 1909, tab. XXI: 10). Další 

zdobená střenka pochází z hrobu ženy, je také zdobena koncentrickými kroužky. Z výzkumu 

R. Turka pochází zdobený hrací kámen se solárním motivem, šesticípou hvězdicí, datovaný 

do 10. století, nalezený nedaleko mladšího paláce (Kaván 1975). Jeho interpretace je dle 

Kavána jasná, ale nejsou k němu z daného období žádné analogie, šlo o hrací kámen pro 

deskové hry (Kaván 1985, 128). Dalším zajímavým předmětem byla kostěná figurka psa, 

kterou ovšem nelze přesněji datovat kvůli absenci nálezových souvislostí, R. Turek ji přesto 

klade do 10. století do doby existence hradiště. Nemá u nás analogie a ani v širší oblasti 

nejsou obvyklé volné plastiky zvířat (Kaván 1985, 128). Podle R. Turka mohla sloužit jako 

závěsek a mít magickou funkci.  Z Libice pocházejí dva zlomky parohových prořezávaných 

destiček z hrobů na vnitřním libickém hradisku, které by mohly být obkladem skříněk, 

datované jsou do konce 9. nebo počátku 10. století (Kaván 1969, obr. 1: 1, 2). Zlomek 

jednodílného rohového hřebene je na našem území také bez analogií, má vyřezávané  

a tvarované boky. Kaván hledá původ jeho předloh ve Velikém Novgorodě mezi tzv. 

trapezoidními hřebeny. Zároveň ovšem výstupky na bocích hřebenu mají spíše analogie na 

západě. Proto v závěru Kaván podotýká, že jde patrně o výrobek místní dílny pod vlivem 

inspirace z ciziny (Kaván 1985, 129).  
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Parohová schránka na sůl z Libice je bohatě zdobená geometrickým ornamentem na celém 

povrchu, patrně byla vyrobena místními řemeslníky. Ovšem analogie k ní lze nalézt i 

v Maďarsku. Právě podle tamního nálezu ji Pochitonov datuje do 9. století. Nalezena byl 

v jihozápadní části vnitřního hradiska jižně od zbytků kostela v hloubce 2,5m (Pochitonov 

1972, 95, obr. 1).   

Další nálezy z Libice jsou: parohový hrot, zdobený lomenou vlnovkou, a parohový náustek, 

snad hudebního nástroje, zlomek dvoustranného třívrstvého hřebene, který buď pochází 

z přemyslovských dílen, nebo je jejich napodobeninou (Justová 1990, 669). Na hradišti se 

nalezly také dvě zdobené střenky nožů (Kaván 1958, X: 5, 8). 

Datace: středohradištní a mladohradištní období 

 

Libušín (okr. Kladno) 

Ve vnitřním areálu hradiště v nadložní části sondy 2/50 byl kromě přeslenů a kostěných šídel 

nalezen dvojstranný kostěný hřeben se šesti nýty, podle třídění Hrubého má analogii 

v nálezech z 9. - 10. století (Váňa – Kabát 1971, 231). Ze sondy 7/49 při patě hradby pochází 

zlomek dalšího kostěného hřebenu. Také v sondě 1/49 byly v suti hradební zdi nalezeny 

fragmenty kostěného hřebenu. Dalšími předměty byla závěsná kostěná destička, nalezená ve 

vnitřním žlebu, a zdobená kostěná střenka nože s rytými kolečky, trojúhelníčky a 

vroubkovaným vzorem, analogie zdobení jsou datovány do 9. – 10. století (Váňa-Kabát 

1971, 200, obr. 67:3).  

Datace: středohradištní období 

 

Mikulčice (okr. Hodonín)  

Z hradiště v Mikulčicích pochází rozsáhlý soubor kostěné a parohové industrie. Jde o 

jednoduché kostěné předměty, jako jsou brusle a proplétáčky, jednoduché hrací kameny 

z kosti, astragaly. Ze zdobených předmětů z kosti lze jmenovat jen tři následující. 

V severozápadním předhradí se nalezla zdobená kostěná trubička č. 452 z dlouhých ptačích 

kostí, ale celkem těchto (už nezdobených) trubiček pochází z Mikulčic 35. Z pohřebiště 

v nivě Žabník z mladší velkomoravské vrstvy pochází jeden kostěný korálek zdobený 

žebrováním (Kavánová 1995, tab. 22:7). V centrální poloze hradiště severně od paláce se 

nalezla kostěná destička zdobená liniemi (Kavánová 1995, Abb: XXVII: 9). 

Parohová industrie je pestřejší, jde o schránky, hrací kameny, jehelníčky, pouzdra na 

hřebeny a hřebeny samotné, střenky nožů a nálezy, jejichž účel není jasný.  
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Z Mikulčic pochází 32 kusů dutých parohových schránek, jde o hotové zdobené kusy 

různých tvarů, polotovary i fragmenty. První typ je dvoudílný, jedná se o 5 kusů, z nichž dva 

jsou polotovary. Dvě celé schránky (Kavánová 1995, Taf. 23: 1, 3) se nalezly na sídlišti 

v předhradí, třetí byla dochována ve fragmentech, pochází od 3. kostela. Oba polotovary 

pochází přímo z hradiště.  

Trojčlenná schránka typu T je zastoupena 13 kusy, z nichž 5 představuje celé, zdobené 

výrobky, další jsou polotovary. Schránka č. 481 (Kavánová 19955, Taf. 23:8) je bohatě 

zdobená rytým pletencem a klikatkou, pochází ze sídlištní vrstvy hradiště, která obsahovala 

další polotovary schránek, brusle i jiné doklady práce s kostěnou a parohovou industrií. 

Schránka č. 491 (Kavánová 1995, Abb. XXXIV: 1) zdobená jemným rytým dekorem je ze 

sídlištní vrstvy hradiště. Schránka č. 505 (Abb. XXXII: 4), datována do pozdně 

velkomoravského období, byla nalezena jihovýchodně od paláce v sídlištních vrstvách, její 

zdobení je velmi bohaté, skládající se z oček a šachovnice a jedna je nezdobená. Další 

schránky jsou ve formě fragmentů, dvě z toho jsou zdobené. 

 Trojdílné schránky typu Y jsou tři, všechny ve stavu nezdobených polotovarů. Čtyřdílný 

typ schránky je ojedinělý, pochází přímo z prostoru paláce, je ovšem nezdobený (Kavánová 

1995, Taf. 24: 10). Z několika dalších schránek pocházejí malé zdobené zlomky, bohužel 

není možné určit typ předmětu. 

Kostěné a parohové hrací kameny pocházejí z rozdílných míst hradiště a z rozdílných 

časových horizontů. Jde patrně o vliv západořímské říše. Nálezů je velké množství, lze je 

rozdělit do několika kategorií. První jsou hrací kameny z podélně řezaných parohových 

destiček s vyřezávaným koncentrickým žebrovaným dekorem na horní ploše (3 kusy). 

Pocházejí z předhradí z předvelkomoravského a velkomoravského horizontu. Dalším typem 

jsou kameny s kruhovou výzdobou a očky na horní straně, oba se nalezly v blízkosti paláce 

a 4. kostela (Kavánová 1995, Abb. XXXVI: 3, 4). Další typ je zdoben větším množstvím 

kroužků, analogie nacházíme ve Francii v 7. století, zde jde o předvelkomoravské období, 

nalezen byl v blízkosti 5. kostela (Kavánová 1995, Abb. XXXVI: 8). Další kameny mají 

podobnou výzdobu z neúplných kruhů. Jde o dva kusy (Kavánová 1995, Abb. XXXVI: 6, 

7) z okolí 5. a 4. kostela, jejich analogie lze hledat na hracím kamenu z Brna-Líšně.  Příčně 

řezané rozetovité hrací kameny jsou zde čtyři (Kavánová 1995, Abb. XXXVI: 9, 10, 11, 12), 

pocházejí z mladšího velkomoravského horizontu, dva z předhradí a dva z akropole. Tvar 

kamene se přímo přizpůsobil výzdobě. Dalším typem je kámen s kruhovou výzdobou a 

okrajovou lištou (Kavánová 1995, Abb. XXXVI: 14), pochází od 4. kostela z mladšího až 
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pozdně velkomoravského horizontu. Speciální kategorie je hrací kámen s oboustranným 

figurálním motivem lučištníka a krokodýla (Kavánová 1995, Abb. XXXVI: 13), jde o 

ojedinělý hrobový nález z dětského hrobu č. 251 od 3. kostela z pozdněvelkomoravského 

horizontu. Hroby dětí na mikulčickém pohřebišti patrně patří podle své výbavy spíše 

k vyšším vrstvám. Poslední dva hrací kameny jsou polotovary 

Jehelníčky jsou zastoupeny 9 kusy, ani jeden z nich nepochází z hrobu, výrazně se liší 

výzdoba exemplářů pocházející z hradiště a předhradí. Z hradiště pocházejí tři kusy 

(Kavánová 1995, Taf: 25: 22, 23, 21), všechny jsou zdobeny šachovnicí a náleží patrně 

velkomoravskému horizontu, čtvrtý, podobný exemplář z hradiště, je z bronzu. Ze sídliště 

v severozápadním předhradí pochází 6 kusů, jsou zdobené příčnými rýhami (Kavánová 

1995, Taf. 25: 17, 16, 18, 19, 20). 

Zděře jsou zastoupeny počtem 15 kusů, jde o různé tvary, válcovité, hranaté, zúžené nebo 

rovné (Kavánová 1995, Taf. 26: 5-15). Zdobené i nezdobené kusy pochází především 

z prostředí centrálního hradiště z velkomoravského horizontu. Další čtyři předměty jsou užší, 

mohlo by jít o náustky (Kavánová 1995, Taf. 26: 16, 17). Polotovary pochází ze severní části 

hradiště, kde byly stopy zpracování zachyceny ve více případech, ovšem i na předhradí se 

nalezl polotovar zděře. Mezi další interpretace těchto předmětů patří funkce hracích kamenů. 

Oboustranný jednovrstvý hřeben pochází z Mikulčic jeden (Kavánová 1995, Abb. XXXVIII: 

1, Taf. 27: 17), nalezl se na předhradí v objektu datovaném do velkomoravského horizontu. 

Na Moravě je tento typ ojedinělý, analogie jsou v Jiříkovicích, Němčicích na Hané. 

Kavánová hledá jeho původ v Byzanci.  

Netypický je také jednostranný třívrstvý hřeben (Kavánová 1995, Abb. XXXVIII: 5), byl 

nalezen v předvelkomoravském horizontu pod zánikovým horizontem 5. kostela, 

přirovnáván bývá k hřebenu z hrobu langobardské královny Theodolindy v Monze z 6. 

století. 

Oboustranné třívrstvé hřebeny jsou zastoupeny v hrobech jedním exemplářem (Kavánová 

1995, Abb. XXXVIII: 3), hřeben je zdoben šachovnicovým motivem, nalezen byl v hrobě  

č. 118 u 4. kostela společně s velkomoravskými ostruhami a dýkou. Hrobový celek byl 

datován do 9. století. Druhý hřeben toho typu (Kavánová 1995, Abb. XXXVIII: 4) se nalezl 

na hradišti, datovaný je na přelom předvelkomoravského a velkomoravského horizontu. 

S nálezy hřebenů souvisí také fragment ozubené destičky hřebene nalezený v pozdně 

velkomoravském horizontu v centru hradiště (Kavánová 1995, XXXVIII: 2).  
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Speciální skupinou jsou pouzdra na hřebeny (Kavánová 1995, XXXIX; Taf. 27: 12-16). 

Pouzdra nejsou na našem území běžnou záležitostí. Jde o zdobené destičky s otvory pro nýty. 

Nalezly se v sídlištní vrstvě severně o knížecího paláce s opracovanými kusy parohu a 

nářadím (nůž, brousky). Je možné, že k pouzdrům na hřebeny patří řada dalších destiček.  

Rukojeti nožů jsou na Mikulčicích zastoupeny také, z obj. 605 z centrální polohy na hradišti 

pochází nůž s nezdobenou rukojetí. Nůž 588, také z centrálního hradiště, má naopak rukojeť 

bohatě zdobenou neobvyklým geometrickým vzorem (Kavánová 1995, Abb. XL: 2).  Další 

dvě zdobené střenky zůstaly snýtovány, ale zbytky železného nástroje zmizely, zdobené jsou 

kroužky. Obě pocházejí z hradiště (Kavánová 1995, Abb. XL: 7, 4). Dva železné depoty 

pocházejí ze sídlištní vrstvy hradiště, v každém byla jedna parohová střenka, jedna zdobená 

dvojitými kruhy a druhá nezdobená (Kavánová 1995, Abb. XL: 5; 11). Další rukojeť pochází 

z předvelkomoravského horizontu z paláce. Dvě rukojeti (Kavánová 1995, Abb. XL: 6, 10) 

jsou ze sídlištní vrstvy u paláce. Zdobená je střenka z centrální části sídliště na předhradí 

(Kavánová 1995, Abb. XL: 3). 

V Mikulčicích se nalezla řada destiček. Obkladové destičky z Mikulčic lze rozdělit na dva 

typy. První jsou destičky s prořezávaným ornamentem. Je o dvě destičky ze zánikového 

horizontu 4. kostela v mladším velkomoravském horizontu (Kavánová 1995, Abb. XLI: 3, 

6). Třetí destička s kapkovitým motivem se nalezla v dětském hrobě č. 1507 u 12. kostela, 

kde byla na zlomku železa se zbytky dřeva (Kavánová 1995, Abb. XLI: 7). Dále v hrobě byl 

parohový náustek a malý skleněný korálek. (Profantová-Kavánová 2003, 289).  

Druhý typ jsou destičky s geometrickým rytým ornamentem. Z předvelkomoravských vrstev 

pochází destička od 3. kostela (Kavánová 1995, Abb. XLI: 19), která je zdobená pletencem. 

Další tři pocházejí také z prostoru hradiště (Kavánová 1995, Abb. XLI: 15, 16, 12), také 

zdobené pletencem. Takovéto destičky jsou běžným nálezem (další jsou ze Starého Města  

a Libice).  

Zajímavý je zdobený parohový hrot (Kavánová 1995, Abb. XLVIII: 5) a parohová rukojeť 

(Kavánová 1995, Abb. XLVIII: 7). 

U 6. kostela byl v dětském hrobě č. 43 u levého kyčle nalezen dutý kostěný předmět 

kruhového průřezu, který byl na obou koncích okován proužkem bronzového plíšku 

zdobeného vybíjeným ornamentem. Šlo o bohatý hrob, který dále obsahoval dvě dětské 

ostruhy s krátkými bodci a dva pozlacené gombíky (Profantová-Kavánová 2003, 21, obr. 35: 

5/43). Otázkou je využití nalezeného kostěného předmětu, první interpretací je píšťalka, ale  
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u ní lze při délce předmětu 6,5cm předpokládat větší množství otvorů, druhou variantou je 

tedy rukojeť nějakého nástroje. 

Datace: starohradištní a středohradištní období 

 

Olomouc „Tereziánská zbrojnice“ (okr. Olomouc) 

V místě Předhradí byla identifikována vrstva středohradištního horizontu osídlení, datovaná 

do poloviny 9. až počátku 10. století, pravděpodobně se zde nacházela centrální lokalita 

(Bláha 2000, 186). Drobná kostěná bohatě zdobená střenka, která pochází z vrstev 10. - 12. 

století, mohla být snad součástí perořízku (Bláha 2000, 192; 2001, 348, Abb. 3:7 auf S. 360). 

Datace: mladohradištní období 

 

Olomouc-hrad (okr. Olomouc) 

Na dómském návrší byly nalezeny čtyři zlomky třívrstvých hřebenů, jejichž středové 

destičky byly zdobeny svislými rýžkami. Dva zlomky pocházejí z objektu č. 9, třetí z tmavé 

kulturní vrstvy v poli A-8/84. Poslední z tmavé kulturní vrstvy pod valem v jihovýchodní 

části rajského dvora (Dohnal 2001, 291, obr. 75-77; 2005, 93-94). Dále zde byl nalezen tkací 

jednovrstvý hřeben z tmavé vrstvy nad obj. 9 a kostěné brusle. Objekt č. 9 byl v místě 

budoucího hradního kostela, díky stříbrné záušnici a železné, stříbrem plátované ostruze byl 

datovaný do 11. století. Nalezly se zde také kostěné nástroje (brusle a šídlo), nebozez, 

kamenný brousek, paroh se stopami po řezání, část železné lupy a keramické střepy (Dohnal 

2005). 

Datace: mladohradištní období 

 

Praha Bohnice „Zámka“ (okr. Praha) 

Na předpolí hradiště v Bohnicích byl nalezen dvojstranný hřeben v polozemnici se zbytky 

kamenné pícky spolu s keramikou pražského typu a zlomkem ploché misky (Zeman 1976, 

obr. 30; Klanica 1986, 83). Tejral hřeben datuje do 2. poloviny 6. století. Středové destičky 

byly zdobeny rytou výzdobou, a to sice svazky příčných rýh. 

Datace: časně slovanské období 
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Radim (okr. Kolín) 

Na hradišti byla nalezena kostěná střenka nože zdobená příčnými rýhami a kolečky (Píč 

1909, 123, obr. 76: 1). 

Datace: středohradištní období 

 

Rokytná u Moravského Krumlova (okr. Znojmo) 

Na výšinném hradišti Rokytná byla nalezena kostěná nezdobená střenka nože (Novotný 

1981, 229, obr. 8:5). 

Datace: nedatováno 

 

Slavkov (okr. Uherské Hradiště) 

Hradiště, z něhož pochází parohová schránka, její lícní strana je zdobena jemně rytým 

geometrickým a rostlinným vzorem. Na konci ramen se nachází šrafovaný motiv 

přesýpacích hodin, na zbytku hladké esovité motivy a kruh vystupující negativně 

z rýhovaného pozadí,  

V. Hrubý hledá kořeny motivu u Avarů (Hrubý 1957, 158-160, obr. 1: 2), Z. Měřínský se 

domnívá, že jde vzhledem k zdobení uvažovat spíše o novověkém stáří (Měřínský 2013, 

185). 

Datace: nedatováno 

 

Stará Boleslav (okr. Praha-východ) 

Předměty ze staroboleslavského hradiště zpracovala ve své studii Andrea Bartošková 

(Bartošková 2003, 227-296). Převážná část nálezů patřila mezi jednoduché předměty 

podomácké výroby typu proplétáčky a šídla. Bylo zde ovšem nalezeno také 9 hřebenů nebo 

jejich zlomků.  Osteologicky je nebylo možné určit, pravděpodobnější je kostěný materiál, 

pouze u dvou exemplářů je možná parohovina. Hřebeny jsou na vyšší úrovni, navíc některé 

 i umělecky zdobené. Dva hřebeny se zachovaly v celé délce, tři ve větším zlomku a zbylé 

čtyři jen ve formě fragmentu. Všechny byly dle nálezové situace datovány do mladohradištní 

doby, jen jeden byl nalezen v novověkých souvislostech, ale mohlo jít o intruzi. Jde o 

hřebeny jednostranné třívrstvé (5 hřebenů, přičemž obvykle se tento typ v českých zemích 

příliš často nevyskytuje, analogie lze hledat v Polsku), dvoustranné jednovrstvé a 

dvoustranné třívrstvé.  



64 

 

Hřeben označovaný číslem 2 je bohatě zdobený (Bartošková 2003, 253), navíc totožným 

motivem, který se objevuje na obkladové destičce z Libice nad Cidlinou a na dvoustranném 

hřebeni z Budče. Jedná se o typicky české zdobení, dle toho Bartošková soudí, že je jako 

jediný z nálezů těchto jednostranných třívrstvých hřebenů určitě české provenience, ostatní 

by podle zdobení a tvaru mohly být polskými importy (Bartošková 2003, 253). Hřeben 

jednovrstvý dvoustranný patří do kategorie, která je poměrně vzácná, analogie jsou  

z 10. století ze Skandinávie a Ruska, kde mohou přetrvat až do 15. století, nebo z polského 

území, kde jsou datovány do 11. - 14. století. Na našem území se nacházejí jen 4 exempláře 

– Stará Boleslav (zde ovšem nalezený v novověkých souvislostech), Jiříkovice, Budeč, Starý 

Plzenec.  Hřeben dvoustranný třívrstvý je svým zdobením také typicky český výrobek 

(hřeben č. 4), jde o motiv hadovce, hadovitý pás vinoucí se kolem centrálně umístěných 

oček. Volná plocha je ozdobena vpichy.  

Dalšími nálezy jsou dva kousky zdobených obkladových destiček, u kterých nelze s jistotou 

říci, k jakému předmětu náleží (může jít jak o hřebeny, tak například o dřevěné truhličky, 

relikviáře). 

Z mladohradištního hrobu z hradiště ve Staré Boleslavi pochází pečlivě opracovaný kostěný 

kroužek navlečený na prstě kostry (analogie lze hledat například na Slovensku). Kostěné 

prsteny se na našem území vyskytují zřídka. 

Datace: mladohradištní období 

 

Starý Plzenec (okr. Plzeň – jih) 

V poloze na vrchu Hůrka se nalézalo hradisko, jedno z přemyslovských správních center. 

Osídlení je zde doloženo od 9. století, ale vrchol rozvoje spadá od 12. do 1. poloviny  

13. století. Koncem 13. století se centrum přesunulo do vznikající Plzně. Nálezový soubor 

je značně torzovitý, bez nálezového kontextu. Mezi nálezy patří kostěné brusle, sanice, hroty 

a proplétáčky. Ze složitějších předmětů jde o dvě parohové objímky bez výzdoby, které 

mohly sloužit k lepšímu zasazení nástroje do rukojeti. Nalezená kostěná hrací kostka 

nepochází přímo z ostrožny, ale z obce.  

Ze Starého Plzence pocházejí 3 kusy hřebenů. Jeden z nich byl nalezen přímo na hradišti, 

další dva kusy pocházejí z výzkumů v obci. První (zlomek) je krajní část ozubené destičky, 

patrně z oboustranného jednovrstvého hřebenu. Druhý hřeben je bohatě zdobený, vlnovkou 

složenou z rytých obloučků a oček, také oboustranný třívrstvý. Třetí hřeben je jednostranný, 

jde tzv. tkací hřeben z kosti tura domácího. Tento hřeben měl pravděpodobně podle analogií 
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dlouhé zuby, dnes už olámané. Zdobený je vodorovnými rýhami nad zuby a v horní části má 

provrtaný kruhový otvor. V dokumentaci se uvádí ještě existence zdobené hřebenové lišty, 

ale při revizi výzkumu nebyla nalezena (Hnízdilová 2008, 44-48). 

Datace: mladohradištní období 

 

Tavíkovice (okr. Znojmo) 

Rukojeť nože z hradiště v Tavíkovicích je zdobená rytým ornamentem, v kterém převládají 

jednoduchá očka (Kaván 1958, tab. X: 1). 

Datace: mladohradištní období 

 

Zabrušany (okr. Duchcov) 

Slovanské hradiště u Zabrušan existovalo od starohradištního do mladohradištního období. 

Byla zde nalezena kostěná destička zdobená rytými liniemi s očky, vpichy a kosočtverečky. 

Není to motiv typický pro naše země, proto J. Kaván předpokládá styky s Moravou, její 

datace by tedy byla do 9. století (Váňa 1951, 60). 

Datace: středohradištní období 

 

Znojmo-hrad (okr. Znojmo) 

Ze Znojma pochází parohový kruhovitý předmět, po obvodu zdobený trojúhelníkovitými 

zuby, na němž byly nalezeny stopy rzi. Mohl mít tedy teoreticky kovový jazýček a předmět 

by tedy mohl sloužit jako brož, nebo spona. (Palliardi 1888a, 120, t. III: 58). Dále zde byl 

nalezen na pohřebišti v proboštství exemplář zdobeného jehelníčku s nejasnou datací (Dostál 

1968, 45–46). Jedna hrací kostka ze sídlištních vrstev hradu pod podlahou velké budovy 

palácového typu a další ze sídlištních vrstev nádvoří hradu v blízkosti rotundy, ta byla 

nalezena ve vrstvě datované do 11. - 13. stol. (Hrubý 1957, 172 obr. 8:22; Klíma 1995, 200). 

Honosný dvojitý hřeben ze Znojma-hradu je spojen dvojicí od sebe oddělených destiček, 

mezi kterými je výzdoba z prolamovaných kruhových otvorů rozdělených do čtverce. Jde o 

pětidílný hřeben. Hřeben je datovaný do 11. – 13. století (Kaván 1969, 223 obr. 3: 2). Dále 

se zde nalezly dva jednostranné hřebeny (Kaván 1958, XII: 10, 11). 

Datace: mladohradištní období 
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11.3. Hrobové nálezy 

Brno-Komín „Stompil“ (okr. Brno) 

V žárovém hrobě s popelnicí z 8. století se našly zlomky hřebene (Hrubý 1956, 202). 

Datace:  starohradištní období 

 

Citov (okr. Přerov) 

Z hrobu z Citova pochází nález nože s otiskem látky, jeho střenka je z kosti, zdobená 

soustřednými kroužky. Dále se zde nalezly dva železné kroužky u pasu zemřelého (Červinka 

1928, 162). 

Datace: nedatováno  

 

Čachovice (okr. Mladá Boleslav) 

Z hrobu pochází kostěný předmět ve tvaru T skládající se ze dvou destiček s bohatou rytou 

výzdobou, ovšem bez bližších nálezových okolností (Bubeník 1988, 213). Podle  

Z. Měchurové mělo jít o obložení rozsoch sedel. Předmět datovala do rozmezí od přelomu  

7. a 8. století do století 12. (Měchurová 1981, 77). 

Datace: starohradištní až mladohradištní období 

  

Holásky (okr. Brno) 

Pohřebiště z 9. století, na kterém byl nalezen v hrobě s kovovými milodary oboustranný 

třívrstvý hřeben zdobený očky  (Červinka 1928, 148, obr. 14: 8). 

Datace: středohradištní období 

 

Holubovice (okr. Vyškov) 

Kostěný jehelníček z 11. století z pohřebiště v Holubovicích (Sága 2006, obr. na s. 227, 

vlevo dole).  

Datace: mladohradištní období 

 

Hořany (okr. Nymburk) 

Z žárového pohřebiště v Hořanech pochází zlomek kostěného oboustranného hřebenu, 

nalezen byl v bohatém popelnicovém hrobě č. 2 spolu s železnými nůžkami. Šlo patrně o 

třívrstvý hřeben. Dvořák hrob datuje do doby stěhování národů, popřípadě do pozdní doby 

římské (Dvořák-Filip 1946, 82). Druhý zlomek pochází z hrobu dospělého člověka č. 14. 
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Jde opět o zlomek střední destičky, tentokrát s jednostranným ozubením. Dvořák datuje celé 

pohřebiště do 6., maximálně do počátku 7. století.   

Datace: časně slovanské období 

 

Jiříkovice (okr. Brno-venkov) 

Počátek pohřebiště lze klást do 1. poloviny 9. století, dále jsou jeho součástí řadové hroby 

z 11. – 12. století. Nalezen zde byl jednovrstvý dvoustranný hřeben zdobený motivem 

soustředěných kroužků, vzhledem k tomu, že použitým materiálem byla slonovina, lze 

předpokládat, že jde o import datovaný keramikou do 11. století (Kaván 1958, 270, tab. 

IV:3). 

Datace: mladohradištní období 

 

Kobeřice (okr. Vyškov) 

Pohřebiště, z něhož pochází střenka, zdobená zdvojenými očky a zakončená plechovou 

objímkou (Hrubý 1956, 152, obr. 6:1). 

Datace: mladohradištní období 

 

Količín (okr. Kroměříž) 

Zřejmě se jedná o žárové pohřebiště z počátku 9. století, zároveň zde byly nalezeny kostrové 

hroby, snad mohylové konstrukce (Dostál 1966, 135). V kostrových hrobech se nacházelo 

kování vědérek, nože, břitva, hrozníčkovité náušnice, korálek a kostěný jehelníček zdobený 

vrubořezem, který obsahoval bronzové a železné jehly. Jehelníček se nacházel v hrobě ženy 

v oblasti krku (Dostál 1966, tab. XXI: 2, Červinka 1928, 152, tab. VI). 

Datace: středohradištní období 

 

Kostelec na Hané „Za branou“ (okr. Prostějov) 

Ve slovanském hrobě v lokalitě „Za branou“ na hrudi kostry ženy ležel třívrstvý oboustranný 

nezdobený kostěný hřeben, jehož středová destička byla připevněna čtyřmi bronzovými 

nýty. Hrob nebyl blíže datován a neobsahoval další výbavu (Fojtík-Šmíd 2008, 99-100, tab. 

73:2; Gottwald 1924, 132). 

Datace:  nedatováno  
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Kouřim (okr. Kolín) 

V hrobě č. 6/57 (152), který byl tvořen prostornou šachtovou hrobkou zapuštěnou do skály, 

byl nalezen kostěný oboustranný hřeben. Hrob byl jako jediný žárový, hrobka byla 

vyztužena fošnami a obezděna. Patří patrně do staršího horizontu bohatých hrobek na 

Kouřimi (Šolle, 1966, 42, tab. LVIII: 4). Ze sídlištních vrstev Staré Kouřimi pochází brusle 

a šídla (Zikmundová 1958, 586). 

Datace: středohradištní období 

 

Kyjov (okr. Hodonín) 

 V Kyjově bylo odkryto sedm kostrových hrobů. V hrobě č. 2 byl po pravém boku 

ženy nalezen kostěný jehelníček se dvěma jehlami (železná a bronzová), zdobený na koncích 

a ve středu vrubořezovým drážkováním a ve vzniklých polích šachovnicovým ornamentem 

(Dostál 1966, tab. XXIII: 7, Červinka 1928, 153). Další výbavou v hrobě jsou náušnice, 

přeslen a nůž u levého boku. 

Datace: nedatováno 

 

Litenčice (okr. Kroměříž) 

Velkomoravské venkovské pohřebiště v Litenčicích datované do střední doby hradištní 

poskytlo nález kostěného jehelníčku (Chybová 1998, 108). 

Datace: středohradištní období  

 

Miňůvky (okr. Kroměříž) 

Řadové pohřebiště z 10. století, z něhož pochází tři kostěné oboustranné třívrstvé hřebeny 

zdobené jednoduchými rýhami (Kaván 1958, tab.  XII: 5, 6, 7). 

Datace: přelom středohradištní a mladohradištní období 

 

Praha Lumbeho zahrada (okr. Praha)  

Mezi milodary v Lumbeho zahradě patří kostěný hřeben v hrobě nezletilého jedince 

(Smetánka-Hrdlička-Blajerová 1974, 391). 

Datace: nedatováno 

 

 

 



69 

 

Praha Bohnice Eledrova ulice (okr. Praha) 

V místech knovízského sídliště byly odkryty 2 časně slovanské žárové hroby. V hrobu č. 1 

byly nalezeny přepálené zbytky parohových hřebenů, parohové obložení, bronzová pinzeta, 

bronzové kování, jehly, železná přezka a další předměty.  

Šlo o 46 drobných parohových fragmentů, mohlo se jednat o dva až tři parohové hřebeny a 

možná i další předměty (parohové obložení nebo pouzdra na hřebeny). Jeden hřeben byl 

jednostranný třívrstvý s motivem pletence, další kus mohl být plochý obklad s rytými 

liniemi. Třetí předmět byl opět hřeben, z něhož se dochovaly zlomky prostřední části se 

zuby. Dále jde o parohové obložení zdobené opět motivem pletence, patrně nebylo 

připevněno nýty, protože se nedochoval ani jeden otvor (Fridrichová – Profantová 1997, 51-

53).  

Datace: časně slovanské období 

 

Praha Řeporyje (okr. Praha) 

Z kostrového hrobu pochází nádoba a dva nože s kostěnými střenkami zdobenými rytím 

(Sláma 1977, 133, obr. 31:8.) 

Datace: nedatováno 

 

Praha Veleslavín (okr. Praha) 

Časně slovanské pohřebiště, z něhož patrně pochází dvě celé nádoby, pazourek a část 

kostěného trojdílného jednostranného hřebene, který je zdobený vstřícnými šikmými 

rýžkami (Zeman 1976, 147). 

Datace: časně slovanské období 

 

Pražský hrad (okr. Praha) 

Na III. nádvoří Pražského hradu byly v prostoru pohřebišť, ve srubech a kulturních terénech 

nalezeny 3 zdobené kostěné rukojeti nožů (Kaván 1958, tab. V: 2, X: 3), zdobené kostěné 

destičky k hřebenům a pouzdro na hřeben s kasetovým motivem, jehož původ se hledá v 

Polsku (Kaván 1958, tab. VIII: 5), i celé tři kostěné oboustranné třívrstvé hřebeny (Kaván 

1958, tab. V: 7, VIII: 7, 9). Přičemž jeden z nich (Kaván 1958, t. VIII: 7) se svým tvarem 

blíží spíše hřebenům středověkým a opouští hradištní schéma. Je datovaný do 12. století. 

Další exemplář hřebene se nalezl pod maltou uvnitř románské věže před kostelem P. Marie 

na IV. nádvoří (Borkovský 1969, obr. 61). 
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Hrací kámen z Pražského hradu zdobený 6 očky dotýkajícími se středové kružnice je 

datovaný do konce 10. a průběhu 11. století (Kaván 1975, 440, obr. 37). 

Datace: mladohradištní období 

 

Prušánky (okr. Hodonín) 

Venkovské pohřebiště Prušánky je sice blízko mikulčického centra (cca 10 km), ale má 

vlastní sociální strukturu na něm nezávislou. Na pohřebiště navazovalo venkovské sídliště  

z 8. - 10. století.  Z pohřebiště v Prušánkách pocházejí dva exempláře jehelníčků 

vysoustruhovaných z kosti. Jeden z nich z hrobu P-48 byl zdoben vývalky a rýhováním, do 

výbavy hrobu patřil i nůž. V hrobě P-584 se nacházela část jehelníčku ve tvaru kříže a z další 

výbavy lze jmenovat přeslen a náhrdelník (Klanica 2006, 73-74).  

Datace: středohradištní období 

 

Přítluky (okr. Břeclav) 

Staroslovanské mohylové pohřebiště, na kterém se nacházely žárové hroby. Pod mohylou 

II byl nalezen žárový hrob v popelnici pražského typu. Obsahoval 9 dvojkonických 

přeslenů a zdobené zbytky kostěného hřebene. Pod mohylou VI v žárovém hrobě 3 se také 

nalezly zbytky kostěného hřebene s nízce trojúhelníkovitým držadlem zdobeným 

podélnými a šikmými rýhami a rytými očky. Hřeben je datovaný  do 5. - 6. stol. (Poulík 

1951, 98; Hrubý 1956, 205). 

Datace: časně slovanské období 

 

Rajhrad (Brno-venkov) 

Velkomoravské pohřebiště z 9. a první poloviny 10. století. V hrobě č. 204 se nacházel 

železný nůž s kostěnou nýtovanou střenkou (Staňa 2006, 64). 

Datace: středohradištní období 

 

Staré Město „Na Valách“ (okr. Uherské Hradiště) 

Ve Starém Městě v pohřebišti „Na Valách“ byl nalezen v hrobě 6-7letého chlapce kostěný 

dvoudílný frčák (obr. 6). Umístěn byl u pravé dlaně chlapce v hrobě 279/49. Dle Hrubého 

šlo o dětský hudební nástroj, avšak velmi bohatě zdobený pásy klikatek. Dětský hrob patří 

k mladším pohřbům, V. Hrubý ho datuje do poslední čtvrtiny 9. století (Hrubý 1955, 276).  
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Hřebeny z tohoto pohřebiště pocházejí tři. První z nich byl nalezen v hrobě dívky pod její 

dolní čelistí (hrob čísl. 119/49), jde o hřeben oboustranný třívrstvý, zdobený dvěma řadami 

soustředných kroužků. Výbava této asi 4leté dívky obsahovala dále náhrdelník, dva páry 

náušnic, stříbrný závěsek a železný nůž (Hrubý 1955, 46). Druhý hřeben se našel v hrobě asi 

60letého muže u jeho levé dlaně, zde šlo pouze o zbytky hřebene přichyceného rzí k pouzdru 

břitvy, dalšími předměty v hrobě byl nůž, ocílka, 2 křesadla (hrob čísl. 35/51). Oba hřebeny 

jsou datovány podle třídění L. Niederleho do 9. - 10. století (Hrubý 1955, 94-95). V hrobě 

7/58 se nalezl u levého ramene kostěný hřeben, který má lehce klenuté, šikmými rýžkami 

zdobené lišty s 8 nýtky, zuby byly na jedné straně hustší a na druhé řidší, v hrobě byla dále 

nalezena dvojitá bronzová přezka. U boku se nacházel železný nůž (Hochmanová-Vávrová 

1962, 244). 

Dalšími zdobenými předměty byla střenka nože z hrobu muže č. 180/AZ (Kaván 1958, tab. 

V: 1), přichycená třemi železnými nýty, zdobená rytými ornamenty, očky a příčnými rýhami. 

V tomto hrobě se nalezla také ozdobná destička s motivem pletence, mohla být součástí 

hřebene, nebo mohla sloužit k obložení nějaké organické schránky. V hrobě ženy 5/58 ležely 

dva nože a rozpadlý kostěný jehelníček v oblasti lokte se zbytkem závěsného řetízku. 

Jehelníček byl zdoben obvodovými úzkými žebérky a obsahoval zbytky železných jehel 

(Hochmanová-Vávrová 1962, 215). Vzhledem k nalezení kosťařské dílny v osadě I „Na 

Valách“ ve Starém Městě je evidentní, že jde o práci domácích řemeslníků (Hrubý 1955, 

111). 

Datace: středohradištní období 

 

Strážnice (okr. Hodonín) 

Z kostrového pohřebiště ve Strážnici „Na Golgatě“ pocházejí 3 kostěné hřebeny zdobené 

rytou šachovnicí a svazky rýh (Dostál 1966, tab. LI: 17-20, Červinka 1928, tab. XI: 14, 15). 

Datace: středohradištní období 

 

Suchá Loz - Volenov (okr. Uherský Brod) 

Kostrové pohřebiště z 9. století, v hrobě s železnou sekyrou byl nalezen zlomek 

oboustranného třívrstvého hřebene s jednoduchou výzdobou rýhami (Kaván 1958, tab. VI: 

8, 10). 

Datace: mladohradištní období 
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Třebonice (okr. Praha-západ) 

Pohřebiště, z něhož pochází nález kostěného hřebene (Sláma 1977, 162, obr. 22). Hrob nebyl 

datován. 

Datace: nedatováno 

 

Tursko (okr. Praha-západ) 

Jednostranný třívrstvý hřeben pocházející z kostrového pohřebiště v Tursku je zdobený 

motivem posunutých přesýpacích hodin, jeho původ a analogie se tedy hledají v Polsku 

(Kaván 1958, tab. IX: 1; Sláma 1977, 166, obr. 40: 7). 

Datace: mladohradištní období 

 

Určice (okr. Prostějov) 

V rámci výzkumu kostrového pohřebiště z 2. pol. 11. století v trati „Záhumení“ byl odkryt 

bohatě vybavený žárový hrob č. 9. Byl ve dvou nádobách, které obsahovaly mimo jiné 

korálek merovejského typu, drobné bronzové jazýčkovité nákončí a především přepálené 

zbytky kostěného předmětu, snad trojvrstvého hřebenu s jemně rytým geometrickým 

ornamentem. Hrobový celek lze datovat do poloviny 7. století (Fojtík 2008, 21). 

Datace: časně slovenské období 

 

Velké Bílovice (okr. Břeclav) 

Venkovské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích je datováno od 8. století a především 

do 9. století. Kostěný jehelníček s jehlou nalezený v hrobě ženy č. 39, je situovaný do 

jihovýchodní části pohřebiště. V hrobě se nacházela ještě keramická nádoba (Měřínský 

1985, 47). Žena byla ve věku 40-60 let, jehelníček se nacházel vedle její levé paže, byl 

zdobený pěti soustruženými širokými vývalky střídajícími se s trojicemi úzkých žebrovitých 

vývalků, analogie lze hledat v Mikulčicích a ve Starém Městě (Měřínský 1985, 48). 

Datace: středohradištní období 

 

Znojmo Hradiště sv. Hypolita (okr. Znojmo) 

Hradiště v poloze sv. Hypolit patří mezi zásadní střediska v 9. - 12. století, bylo silně 

opevněno. Zajímavý nález pochází z hrobu č. 207 u kostela sv. Hypolita. Muž v něm 

pohřbený měl bohatou hrobovou výbavu. Obsahovala ostruhy s garniturou kování, ocílku 

s rohovcovým úštěpem a zbytky textilu. U levého boku měl dýku v pochvě s prořezávanou 
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a rytou kostěnou střenkou. Ta nese stopy velmi kvalitně odvedené práce.  Mohlo jít o hrob 

člena vojenské družiny, velkomoravského jezdce (Klíma 2001, 235). Podle ostruh byl hrob 

datován do první pol. 9. století. Na hradišti byl nalezen jednostranný „tkací“ hřeben datovaný 

do let 950-1250 (Sága 2006, 226 uprostřed). 

Datace: středohradištní období 

 

Žalov (okr. Praha-západ) 

Pohřebiště u Levého Hradce ze starší doby knížecí. Ze svaleného mladšího opevnění pochází 

nález ploché kosti zdobené pletencovou a šupinovou ozdobou (Borkovský 1965, 61, obr. 12: 

2). Destička je silně poškozená, takže není možné identifikovat její funkci.  

Datace: mladohradištní období 

 

Ždánice (okr. Kolín) 

Z žárového hrobu ze Ždánic pochází nádoba (popelnice), ve které byly nalezeny zbytky 

přepálených lidských kostí a spáleného kostěného hřebene (Borkovský 1939, 103). 

Datace: časně slovanské období 

 

Žižice (okr. Kladno) 

Vzácný nález kostěného korálku pochází z pohřebiště v Žižicích, korálek je zdobený 

klikatkou (Kaván 1958, tab. VII: 6). 

Datace: středohradištní období 
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13. Přílohy: 

 

Mapa 1 Hřebeny: 1. Bílina 2. Starý Plzenec 3. Libice nad Cidlinou 4. Čáslavský hrádek 5. Znojmo-hrad 6. Olomouc-hrad 

7. Kostelec na Hané "Za branou" 8. Určice 9. Miňůvky 10. Brno-Komín "Stompil" 11. Holásky 12. Jiříkovice13. Přítluky 

14. Strážnice 15. Steré Město Na Valách 16. Suchá Loz 17. Březno u Loun 18. Děčín-Rozbělesy 19. Smiřice 20. Hradec 

Králové 21. Opava 22. Letkovice 23. Olomouc-Slavonice Horní Lán 24. Přerov Horní náměstí 25. Němčice nad Hanou 26. 

Kroměříž 27. Břeclav-Pohansko Jižní předhradí 28. Mikulčice 29. Mutěnice-Zbrod 30. Polešovice 31. Ostrožská Nová Ves 

32. Dolní Kotvice 33. Uherský Brod "Panský lán". Podle B. Bílkové 

  

Mapa 2 Hřebeny v blízkosti Prahy: 1. Libušín 2. Budeč 3. Levý Hradec 4. Stará Boleslav 5. Praha-Bohnice "Zámka" 6. 

Tursko 7. Praha-Bohnice Eledrova ulice 8. Třebonice 9. Praha-Veleslavín 10. Praha-Lumbeho zahrada 11. Pražský hrad 

12. Hořany 13. Kouřim 14. Ždánice 15. Stehelčeves 16. Dřetovice 17. Řivnáč 18. Roztoky u Prahy 19. Kozly 20. Praha-

Horní Počernice Svépravice. Podle B. Bílkové 
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Mapa 3 Dílny na území České republiky 1. Mutěnice-Zbrod 2. Břeclav-Pohansko 3. Mikulčice 4. Staré Město 5. Dolní 

Kotvice 6. Znojmo 7. Dolní Věstonice 8. Brno-Líšeň 9. Olomouc-Slavonín 10. Čáslav 11. Libice nad Cidlinou 12. Budeč 

13. Levý Hradec 14. Pražský hrad 15. Sekanka u Davle 
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:  

Mapa 4 Celkové rozložení kostěné a parohové industrie: časně slov. období – žlutá, starohradištní – červená, 

středohradištní – zelená, mladohradištní – modrá, pozdně hradištní – hnědá, nedatováno – šedá; hradiště – kolečko, 

pohřebiště – čtverec, sídliště - kosočtverec 
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Obr. 1 Nástroje na opracování dřeva. Podle J. Poulíka 1975.  
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Obr. 2 Kružidlo  

 

Obr. 3 Hřeben Uherský Brod. Podle J. Kavána 1958. 
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Obr. 4 Schéma výroby hřebene. Podle J. Kavána 1980 

 

Obr. 5 Schránka z Levého Hradce. Podle E. Pochitonova 1972  
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Obr. 6 Frčák ze Starého Města. Podle V. Hrubého 1965 

 

 

Obr. 7 Svatovojtěšský hřeben. Podle R. Turka 1963 

 

 

Obr. 8 Prořezávané destičky z Libice. Podle R. Turka 1978 

 


