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Abstrakt: 

Táto diplomová práca sa venuje textilnej produkcii v strednej a neskorej dobe bronzovej na 

gréckej pevnine a v západnej Anatólii. Prvú časť tvorí popis metodológie prístupu k textilnej 

výrobe v študovanej oblasti. Nasleduje popis a vlastnosti vláken, z ktorých sa tkaniny tkali ako 

aj technológie akými sa vyrábali. Pojmy súvisiace s textilnou výrobou sa spomínajú na 

hlinených tabuľkách s lineárnym písmom B, preto sa práca zaoberá ich výkladom ako aj ich 

porovnaním medzi jednotlivými centrami.  

Druhá časť analyzuje jednotlivé predmety určené k textilnej výrobe, konkrétne prasleny 

a tkáčske závažia a to na základe ich tvaru. Nasleduje topografický prehľad najvýznamnejších 

lokalít, v ktorých sa nástroje na výrobu textilu našli. Lokality s nízkym počtom nálezov sú 

zaznamenané v tabuľke a sú takisto zahrnuté do máp. Body v prehľade lokalít popisujú lokalitu, 

počet a typ praslenov, tkáčskych závaží a materiál, z ktorého sú vyrobené. Váha týchto 

predmetov má vplyv na výslednú niť a tkaninu, tento údaj sa však uvádza len ojedinele.  

Nazhromaždené informácie sú prevedené do tabuliek, grafov a máp. V poslednej časti s názvom 

diskusia sa dôraz kladie najmä na spoločné znaky predmetov, ako typ praslenov, tkáčskych 

závaží a v neposlednom rade ich hmotnosť. Vďaka vytvoreným mapám sledujeme rozšírenie 

jednotlivých typov praslenov a závaží na gréckej pevnine a v západnej Anatólii. Práca má 

vytvoriť prehľad textilnej produkcie strednej a neskorej doby bronzovej ako aj spracovať 

materiál súvisiaci s textilom zo starých výkopových prác a zaznamenať zmeny v textilnej 

produkcii v jednotlivých fázach strednej a neskorej doby bronzovej. 

Kľúčové slová: 

egejská oblasť, tkáčsky stav, tkáčske závažia, vretená, špuľky.  



Abstract: 

This thesis is concerned with textile production in Middle and Late Bronze Age on the Greek 

continent and western Anatolia. First part explains the description of methodology of approach 

to textile manifacture in the studied area, followed by description and properties of threads used 

to weave the cloths, as well as technologies used in their making. Terms related to textile are 

mentioned on clay tablets with linear writing B, hence the thesis engages in their interpretation 

and comparison between particular centres. Second part analyses tools used in textile 

manifacture, namely whorls and loom weights based on their shape.  

Then follows topographic overview of the most prominent localities of textile manifacture in 

which textile-making tools were found. Localities not included in the overview are mentioned 

in the table. The overview describes locality, number and types of whorls and loom weights 

and what materials are they made of. Whenever possible, the most important specification is 

mentioned – the weight – based on which the type of weaved textile is described. 

The aim of the thesis is to create overview of localities with tools used in textile making as well 

as their analysis and comparison. Collected data are converted into tables, graphs and maps. In 

the last part called discussion, emphasis is placed mainly on the tools’ mutual characteristics, 

like type of whorls, loom weights on the Greek continent and western Anatolia. The thesis is 

meant to create an overview of textile production in the Middle and Late Bronze Age, as well 

as compile material related to textile from old excavations and record changes in textile 

production in individual phases of Middle and Late Bronze Age. 

Key words: 

Aegean, looms, loom-weights, spindles, spindlewhorls, spools.  
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Slovník pojmov spojených s textilnou výrobou 

Práca je doplnená o slovník technických pojmov spojených s textilnou výrobou  vyskytujúcich 

sa v práci. Má slúžiť ako pomôcka pre lepšie pochopenie textu. Nasledujúce pojmy sú zoradené 

ako celá práca od spracovania vláken až po hotový produkt. Každý pojem je stručne vysvetlený 

a je doplnený o anglický preklad. Podkladom tohto slovníku sú definície z Krátkeho slovníka 

slovenského jazyka1 a z elektronickej encyklopédie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska slovom 

a obrazom2.  

textilná výroba (textile production) – je proces, pri ktorom vznikajú všetky produkty spojené 

s textilom, teda výroba priadze, tkaniny, farbenie, šitie.  

textil (textile) – označenie pomenuje všetky suroviny potrebné k výrobe, polotovary ako aj 

výslednú tkaninu. 

tkanina (cloth) – výrobok zhotovený tkanín. 

textília (textile fabric) – sú predmety zhotovené z textilu určené ku konkrétnemu použitiu. 

vlákno (fibre) – nitkovitý materiál rastlinného, živočíšneho pôvodu určený na výrobu priadze. 

vreteno (spindle) – nástroj na skrúcanie vláken do nite.  

palička z vretena (spindle/shaft) – palička valcového tvaru, zvyčajne z dreva, na jeden koniec 

sa pripája praslen. 

praslen (whorl) – závažie rôzneho tvaru s dierou v strede upevnené na konci paličky z vretena, 

slúži ako zotrvačník, mal by byť ťažší ako palička z vretena kvôli lepšej rotácií.   

praslica (distaff) – palica, na ktorej je upevnené pradivo motúzom, z nej sa postupne vyťahujú 

vlákna pri pradení. 

pradenie (spinning) – zhotovovanie nite skrúcaním vláken pomocou nástroja alebo zariadenia.  

priadza (yarn) – výrobok získaný spradením vláken.  

tkanie (weaving) – spôsob zhotovovania textilu, založený na pravouhlom krížení dvoch sústav 

nití – osnovy a útku. 

                                                 
1 HTTP://SLOVNIK.AZET.SK/PRAVOPIS/?Q=V%C3%BDZNAMOV%C3%BD (NAVŠTÍVENÉ 14/06/2017). 
2 HTTP://WWW.LUDOVAKULTURA.SK/INDEX.PHP?ID=5895 (NAVŠTÍVENÉ 14/04/2015). 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/?q=v%C3%BDznamov%C3%BD
http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5895
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osnova (warp) – sústava priadzí v tkanine idúca po jej dĺžke, nite tvoriace osnovu – osnovné 

nite. 

snovanie (warping) – príprava osnovy – rovnobežných nití určitého počtu a určitej dĺžky. 

útok (weft) – priečna sústava nití v tkanine, sústava nití, ktorými je prepletená osnova. 

poloniteľnica (heddle rod)– tyč, na ktorej sú uviazané osnovné nite (párne alebo nepárne), je 

položená na vidliciach krosien, jej pohybom dopredu a dozadu sa vytvára ziva. 

ziva (shed) – priestor medzi párnymi a nepárnymi osnovnými niťami, cez ktoré sa prevlieka 

útok.  

člnok (weft beater) – predmet, na ktorom je navinutá niť, člnok sa využíva k prevliekaniu útku.  

mečík (shuttle) – predmet má tvar meču, na konci je zaostrený, používa sa k zarazeniu útku 

a k drobným opravám tkaniny. 
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2 Úvod 

Textilná výroba patrí medzi najstaršie remeslá na svete. Oddávna odev symbolizoval 

spoločenské, ekonomické postavenie človeka, chránil ho pred nepriazňou počasia ako aj počas 

práce, svoje miesto mal v náboženskej a politickej sfére. Pre výrobu textilu je typické, že 

samotný technologický proces sa nezmenil celé stáročia, vreteno nahradilo spriadacie koleso 

až v 13. storočí n.l., umelé vlákna sa začali vyrábať len v minulom storočí. Medzi najväčšie 

míľniky v textilnej produkcii patrila domestikácia oviec, ktorá začala približne 9000 rokov 

pr.n.l. a ich následný selektívny chov, vďaka ktorému ovca mala jemnejšie a dlhšie chlpy, ktoré 

boli vhodné na spracovanie spriadaním.3 

Práca sa venuje predmetom určených k textilnej výrobe, ktoré môžeme skúmať samostatne ako 

artefakt, ale aj ako prostriedok na výrobu iných artefaktov a v neposlednom rade sa z nich 

dozvedáme aj o vývoji textilnej technológie ako takej. Zadanie práce sa venuje hlavne 

samotným artefaktom, okrajovo sa dotýka aj výsledného produktu a technológie. 

Táto práca posudzuje predmety určené k textilnej výrobe, konkrétne prasleny, tkáčske závažia 

a špuľky, ktoré chronologicky spadajú do období: MH I-II – strednej doby bronzovej, MH III-

LH II – predpalácové, LH IIIA-B – palácové, LH IIIC – po páde palácov. Geograficky je téma 

vymedzená na oblasť pevninského Grécka a západné pobrežie Anatólie, zámerne je vynechaná 

oblasť Kykladských ostrovov a Kréty, ktorá už je dostatočne spracovaná. Najviac nižšie 

spomenutých predmetov pochádza z lokalít na Peloponéze, to je pravdepodobne spôsobené aj 

veľkým množstvom odkrytých lokalít, vykopávky tam prebiehajú už niekoľko desaťročí. 

V prvých kapitolách sa práca venuje histórií výskumu, popisuje ako sa postupom času menil 

prístup k analýze textilu ako takého a to od základného opisu až po experimentálnu archeológiu. 

V úvode sa takisto zoznamujeme s rôznymi typmi vláken, zdôrazňujú sa ich vlastnosti, opisujú 

princípy pradenia a tkania, táto kapitola nám pomáha lepšie pochopiť funkčnosť praslenov 

a tkáčskych závaží. V ďalšej kapitole sú stručne zhrnuté názvy z tabuliek s lineárnym 

písmom  B súvisiace s textilnou výrobou, tie doplňujú archeologický materiál o informácie ako 

množstvo spracovanej vlny, počet ľudí venujúci sa textilnej výrobe, nástroje z netrvanlivých 

materiálov, typy oblečenia ako aj celkovú organizáciu produkcie týkajúcu sa najmä väčších 

centier. Prasleny, tkáčske závažia delíme na základe tvaru do jednotlivých kategórií, tie sú 

charakterizované v kapitole 6. Najväčšiu časť práce tvorí topografický prehľad lokalít. V ňom 

                                                 
3 REED 1960, 135–136. 
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je zahrnutých vyše 30 miest, v ktorých sa našlo najviac predmetov súvisiacich s textilnou 

výrobou. Prehľad pozostáva z bodov venujúcich sa typu, rozmerom, váhe a doby, z ktorej dané 

predmety pochádzajú. Lokality s nízkym počtom nájdených predmetov ako aj lokality, ktorých 

spracovanie ešte len prebieha sú vypísané v tabuľke, v ktorej je uvedené o aký typ predmetu sa 

jedná a z akého kontextu pochádza. Tento prehľad tvorí základ pre analýzu praslenov 

a tkáčskych závaží, ktoré sú v poslednej časti diskusia vyhodnotené chronologicky – vďaka 

mapám analyzuje oblasti s doloženou textilnou výrobou v jednotlivých fázach strednej 

a neskorej doby bronzovej, ako aj geograficky a typologicky – mapy zachytávajú rozšírenie 

jednotlivých typov praslenov a závaží v oblasti. Váha a tvar praslenov ako aj tkáčskych závaží 

má dokázateľne vplyv na výsledný produkt, či už niť alebo látku. Preto práca zahrňuje aj závery 

týkajúce sa toho aký typ nite sa priadol a aká tkanina sa tkala na jednotlivých lokalitách 

a v študovaných obdobiach. 

Literatúru k tejto práci čerpám najmä zo sekundárnych zahraničných zdrojov, samotný materiál 

k spracovaniu som nemala k dispozícii. Práca sa opiera o nové výsledky zozbierané CTR4 ako 

aj o dizertačnú prácu J. Carington Smith Spinning, weaving and textile manufacture in 

prehistoric Greece5. Nedielnou súčasťou práce sú aj výkopové práce zo začiatku minulého 

storočia, vďaka ktorým môžeme pozorovať postupné zmeny v interpretáciách jednotlivých 

predmetov. Z nich sú postupne zozbierané predmety nejasného užitia, ktoré by mohli súvisieť 

s textilnou výrobou a následne sú interpretované ako prasleny a tkáčske závažia, ktoré sú 

zaradené do jednotlivých typov. Táto základná literatúra je doplnená mnohými článkami, 

prevažne v Hesperii, ako aj zborníkmi ku konferenciám, napr. KOSMOS6. 

Práca má tvoriť súhrn doterajších poznatkov o textilnej výrobe v strednej a neskorej dobe 

bronzovej. Formou katalógu prináša prehľad jednotlivých lokalít, ktoré už sú spracované, tie 

dopĺňa o ďalšie a to tým, že spracováva materiál zo starých výkopových prác. Riešenie zadania 

prináša nové informácie o jednotlivých typoch praslenov a závaží, ako aj o ich rozšírení 

v jednotlivých obdobiach, v spojení s nápismi na tabuľkách s lineárnym písmom B hodnotí 

výrobu textilu ako celok.  

                                                 
4 CENTRUM FOR TEXTILE RESEARCH, KODAŇ. 
5 CARINGTON SMITH, 1975. 
6 KOSMOS 2012. 
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3 História výskumu 

Dejiny bádania textilnej produkcie siahajú do prelomu 19. a 20. storočia. Textilu sa v tomto 

období venovala pozornosť nie samostatne, ale najmä v rámci výkopových prác ako napr. 

Blegen, C. W. 1928: Zygouries. A prehistoric Settlement in the Valley of Cleonae7, kde sú 

nájdené predmety súvisiace s textilnou produkciou ako tkáčske závažia, prasleny a špuľky 

zmiešané v kapitolách spolu s ostatnými drobnými nálezmi. Tieto predmety sa v publikáciách 

najčastejšie nachádzali v kapitolách s názvom „rôzne nálezy“ a ich opis je často nedostačujúci, 

pretože neuvádzajú údaje ako váhu a rozmery. Častokrát sú tkáčske závažia mylne 

interpretované ako závažia, kultové predmety alebo ako neidentifikovateľné objekty. Predmety 

ešte nie sú rozdelené na jednotlivé typy, chýba ich kreslená a fotografická dokumentácia. 

Opomínanie nástrojov súvisiacich s textilnou produkciou ako aj drobných nálezov celkovo 

mohlo byť v tom čase zapríčinené i veľkými objavmi tej doby, napr. paláca na Knósse, hrobka 

Tutanchamóna a pod., ktorým sa venovala značná pozornosť.  

Prvé zlaté obdobie textilnej archeológie je v 20. a 30. rokoch dvadsiateho storočia. Medzi 

prvých autorov venujúcich sa textilu (najmä textíliam) patria napríklad: Walter von Stokar a 

Karl Schlabow z Nemecka, Agnes Geijer zo Švédska.8 Jednými z prvých bádateliek, ktoré sa 

venovali spracovaniu vláken a techniky výroby látky v Afrike boli matka a dcéra Grace M. a 

Elisabeth Crowfoot. Grace Crowfoot sa po 1.svetovej vojne presťahovala do Sudánu, kde sa 

naučila tkať bavlnu na primitívnom tkáčskom stroji, po návrate do Londýna vydala niekoľko 

publikácií venujúcich sa tkaniu ako: Methods of hand spinning in Egypt and the Sudan.9 

V druhej knihe Textiles, Basketry, and Mats vysvetľuje rôzne spôsoby výroby látky v oblasti 

Egypta, Sýrie a Palestíny.10 Rodolphe Pfister publikoval prvú sériu kníh o textile z Palmýry –  

Textiles de Palmyre, v ktorej začína nájdený textil zaraďovať do katalógov.11 Čo sa týka 

rímskeho textilu, tak priekopníčkou bola Lillian M. Wilson, ktorá sa v knihe The clothing of 

the ancient Romans venuje takisto spracovaniu vláken, ale aj jednotlivým typom oblečenia a ich 

častí a ako jedna z prvých sa pokúša aj o ich rekonštrukciu. Jej kniha dodnes patrí medzi 

základnú literatúru pre všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať textilu.12 Títo prví vedci ako to 

bolo zvykom v tej dobe – archeológia si získava svoje miesto v akademickej obci – vydávali 

                                                 
7 BLEGEN 1928. 
8 VON STOKAR 1938, SCHLABOW 1937, GEIJER 1938. 
9 CROWFOOT 1931. 
10 CROWFOOT 1960. 
11 PFISTER 1934. 
12 WILSON 1938. 



12 

 

svoje knihy ako monografie, v ktorých detailne predmety popisujú a dokumentujú. Zaoberajú 

sa tým ako sa textil našiel, kde sa našiel, ako a z čoho bol vyrobený a čo sa z neho vyrábalo. 

Ako oblečenie vyzeralo a z akých nástrojov sa vyrábalo. Opis patrí medzi základné prvky v tej 

dobe, ide o empirickú, induktívnu formu myslenia, čo bol prvý krok k poznaniu textilu ako 

takého.13 

Ďalšou ženou venujúcou sa textilu je Jill Carington Smith, ktorá v roku 1975 svojou rozsiahlou 

dizertačnou prácou Spinning, weaving and textile manufacture in prehistoric Greece zhrnula 

rôzne typy používaných vláken, princípy farbenia látok, ako aj zdroje farieb. Popísala princíp 

pradenia a jednotlivé prasleny a vretena zaradila do kategórií na základe ich opisu a princípu 

akým sa s nimi pracuje. Popisuje rôzne typy krosien, kategorizuje tkáčske závažia na základe 

tvaru. Na základe týchto úvodných kapitol neskôr analyzuje rôzne plátnové väzby. Je dôležité 

poznamenať, že sa nevenuje len tkaninám určeným na bežné nosenie, ale aj hrubým tkaninám 

a košíkom, ktoré najčastejšie nachádzame ako odtlačky na keramike alebo v hline. Jej prínos je 

význačný v tom, že ako prvá sa venuje oblasti Grécka a to od obdobia neolitu až po koniec 

doby mykénskej. V každej fáze definuje jednotlivé prasleny, tkáčske závažia, špuľky, ihly, 

látky ako aj odtlačené tkaniny. Všetky tieto nástroje určené či už k výrobe vlákna alebo tkaniny 

sú tým pádom zaradené nielen typologicky, topograficky, ale aj chronologicky.14  

E. J. W. Barber v deväťdesiatych rokoch minulého storočia bola jedna z ďalších autoriek, ktorá 

sa venovala textilu a svojou knihou Prehistoric textiles urobila prierez textilnej produkcie od  jej 

počiatku až po dobu železnú. Nevenuje sa len Egyptu, egejskej oblasti, Mezopotámii, ale aj 

západnej a severnej Európe, čím sa snaží nájsť isté analógie medzi rôznymi oblasťami. Význam 

jej práce spočíva v tom, že využíva nové lingvistické techniky ako aj metódy paleobiológie, 

čím dokazuje, že výroba vláken a látok je oveľa staršia ako sa predpokladalo. V druhej časti 

svojej knihy sa zaoberá možným exportom textílií z egejskej oblasti do Egypta, spojením žien 

s činnosťou výroby textilu a neposlednom rade otázkou ako sa rozširovali krosná naprieč 

Európou.15  

Ďalšia významná osoba venujúca sa tkaniu bol Peter Collingwood, ktorý oproti ostatným nebol 

akademikom ale umelcom. Zaoberal sa rôznymi tkáčskymi technikami, ktoré postupne popísal 

v svojej knihe Techniques of Tablet Weaving, nielenže v nej opísal 17 rôznych typov tkania na 

doštičke, ale ich aj doplnil o historické fakty.16 Každý spôsob tkania je doplnený o obrázky, 

                                                 
13 JORGENSEN 2007, 8. 
14 CARINGTON SMITH 1975. 
15 BARBER 1991. 
16 COLLINGWOOD 1982. 
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diagramy a jednotlivé kroky postupu. Z knihy často čerpajú archeológovia, ktorí sa začínajú 

venovať textilu a to kvôli názornému vysvetleniu jednotlivých techník.  

Najnovšie výskumy prebehli v roku v 2005–2016 na Univerzite v Kodani, kde pod vedením  

Marie-Louise Nosch, ktorá spolu s Ulla Mannering, Eva Andersson Strand a Karin Margarita 

Frei založili Centre for Textile Research.  Cieľom nie je len štúdium textilu samotného, ale jeho 

prepojenie na prostredie a spoločnosť 2. a 1. tisícročia pr.n.l. Do svojich programov zahrnuli aj 

iné univerzity, múzeá a dokonca dizajnérske školy, v rámci ktorých sa organizovali semináre, 

konferencie a workshopy. V rámci programu pracovalo niekoľko Ph.D. študentov, ktorí zbierali 

doterajšie dáta, ktoré následne podrobovali kritike a porovnávaniu. Jednou z najdôležitejších 

otázok pri štúdiu archeologického materiálu je otázka jeho pôvodu. Preto jedna časť programu 

pod vedením Karin Margarita Frei metódou analyzovania izotopu stroncia určovala 

provenienciu vlákna, z ktorého je nájdený textil vyrobený.17 Ustanovili terminológiu a 

klasifikáciu jednotlivých termínov používaných v súvislosti s textilnou produkciou. Následne 

sa zamerali na podrobný popis jednotlivých predmetov, najmä na ich parametre, ktoré mali 

vplyv na efektivitu práce a konečnú podobu nite/tkaniny. Jedným z ďalších cieľov programu 

bolo sledovanie množstva nástrojov na výrobu textilu nájdených na jednom mieste, z čoho je 

možné interpretovať produkciu a rozšírenie textilnej výroby v rámci jednej oblasti.18 

Nasledujúcim cieľom programu bolo experimentálne vyskúšať funkciu jednotlivých 

predmetov, čoho sa ujali tkáči z povolania. Tí celý proces dokumentovali na základe vopred 

daných bodov. Vďaka týmto experimentom sa podarilo lepšie pochopiť funkciu jednotlivých 

nástrojov. V neposlednom rade sa časť výskumu sústredila na rekonštrukciu odevov na základe 

nájdených kúskov textilu ako aj nástenných malieb. Výsledkom tohto programu bolo niekoľko 

konferencií, kurzov, dizertačných prác a obsiahly zborník Tools, textiles and contexts. 

3.1 Metóda a pramene 

Pri písaní práce budem postupovať bežným spôsobom ako to býva v textilnej archeológií a pri 

predmetoch súvisiacich s výrobou predmetu. Práca sa riadi tzv. chaîne operatoire, čo je 

metodologický prostriedok, ktorým pri popise jednotlivých častí postupu postupujeme vždy od 

najjednoduchšieho po najzložitejší.19 V tomto prípade to bude od spracovania vláken, cez 

                                                 
17 <HTTP://CTR.HUM.KU.DK/RESEARCH-PROGRAMMES-AND-PROJECTS/PREVIOUS-PROGRAMMES-AND-

PROJECTS/STRONTIUM/> (NAVŠTÍVENÉ 5/5/2017). 
18 <HTTP://CTR.HUM.KU.DK/RESEARCH-PROGRAMMES-AND-PROJECTS/FIRST_TEXTILES/> (NAVŠTÍVENÉ 5/5/2017). 
19 GRACE 1997, <HTTPS://DOI.ORG/10.11141/IA.2.3> (NAVŠTÍVENÉ 5/5/2017). 

http://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/previous-programmes-and-projects/strontium/
http://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/previous-programmes-and-projects/strontium/
http://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/first_textiles/
https://doi.org/10.11141/ia.2.3
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pradenia, tkanie, šitie a farbenie. Táto postupnosť sa bude týkať všetkých nasledujúcich kapitol 

ako aj bodov v prehľade lokalít a záveru. 

V práci vychádzam najmä z dochovaných nástrojov na výrobu textilu, ktoré sú spracované 

vo výkopových prácach k jednotlivým lokalitám, tie sa kvôli prehľadnosti snažím spracovať 

do bodov. Ďalším východiskom sú tabuľky s lineárnym písmom B, ktoré poskytujú dôležité 

informácie o organizácií textilnej výroby. Pri takom to type štúdia sa často berú v úvahu aj 

obrazové pramene, tie však v práci zahrnuté nemám, pretože sa neplánujem venovať 

interpretácií odevu.  
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4 Textilné vlákna a textilné techniky   

Proces výroby textílií je veľmi zložitý a skladá sa z niekoľkých štádií. Tie pozostávajú 

z vypestovania rastlín/chovu dobytka, spracovania vláken, pradenia, tkania a dokončovacieho 

procesu. Táto kapitola sa bude venovať jednotlivým štádiám výroby a procesom s nimi 

spojenými. 

4.1 Textilné vlákna 

Vo väčšine prípadov textilné vlákna môžeme určovať len na základe nálezov textílií, ktorých 

však nie je mnoho. Pri štúdiu textílií z egejskej oblasti máme veľkú výhodu oproti iným a to tú, 

že o vláknach, z ktorých sa vyrábali môže niečo povedať aj štúdium tabuliek s lineárnym 

písmom B. Z nich dokážeme vyčítať nielen aké vlákna sa používali, teda rastlinné alebo 

živočíšne, ale aj to, aké množstvá spotrebovávali. Ďalším i keď nepriamym dôkazom toho, 

z akých vláken sa textília mohla vyrábať, sú zbytky semien pestovaných rastlín. Podobne to je 

pri vlnených vláknach, na základe kostrových zvyškov oviec sme schopní zistiť, či ovce boli 

chované na vlnu alebo na mäso a mlieko.  

4.1.1 Rastlinné vlákna 

Z rastlinných vláken bol najobľúbenejší ľan, ďalej sa používala žihľava, konope. Ľanové 

vlákno sa získava zo stonky ľanu siateho (Linum usitatissimum). Tá by mala byť 45–100 cm 

vysoká. Vlákna sú silné, jemné a látky z nich sú krémovo biele až jemne do žlta.20 Na tele 

príjemne chladia, rýchlo pohlcujú tekutiny a aj rýchlo schnú. Jednou z jeho nevýhod je, že sa 

ľahšie trhá, pretože vlákna nie sú elastické. Najstaršie doklady o kultivovaní ľanu pochádzajú 

zo 7.tisícročia pr.n.l. z Nahal Hemar v Izraeli.21 Ľan sa môže sadiť v podstate kedykoľvek, 

závisí to na klimatických podmienkach, pre študované obdobie to bolo na jar. Trvalo minimálne 

tri mesiace dokým bolo možné začať ľan spracovávať. To, v akom štádiu zrelosti sa ľan začne 

trhať má vplyv na vlákna. Pokiaľ sa trhá vtedy, keď sú byle zelené, tak vlákna v nich sú veľmi 

tenké a vhodné na veľmi jemné textílie. Neskôr, keď sú byle staršie a listy ľanu začínajú žltnúť, 

vlákna sú hrubšie, avšak stále vhodné na textílie dobrej kvality. V poslednom štádiu, keď sú 

byle žlté tak získané vlákna sú príliš hrubé na to, aby slúžili na textílie, a preto sa z nich 

poväčšine vyrábali laná, plachty na lode a pod.22 

                                                 
20 BUCHANAN 1995. 
21 SCHICK 1988, 12. 
22 ANDERSSON STRAND 2015b, 40. 
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Získavanie vláken z ľanových byľou vyžaduje špeciálne nástroje, ťažkú prácu a hlavne dobre 

načasovanie. Prvým krokom je namáčanie. Byle sa namáčajú vo vode niekoľko dní až týždňov. 

Počas tohto obdobia sa vo vode začínajú šíriť baktérie, vďaka ktorým sa začínajú od seba 

oddeľovať jednotlivé vrstvy v byle a rozvoľňovať vlákna. Tento krok môže byť vynechaný, 

avšak kvalita vláken nebude až tak dobrá, pretože vlákna nebudú dokonale oddelené 

od drevenej byle. Ďalším krokom je bitie byľou drevenými palicami. Účelom bitia je oddelenie 

drevenej časti byľu od vnútorných vláken. Neskôr sa prechádza dreveným nožom po vláknach, 

aby sa vlákna zbavili zvyškov drevených častí (Obr. 1).23 Takisto môžu byť ešte česané čím sa 

nielen zbavujú posledných častí byľu, ale vlákna pri tomto procese získavajú aj rovnaký smer. 

Je dobré poznamenať že z 1000 kg surového ľanu dostaneme 100 kg ľanových vláken.24 Pri 

týchto procesoch často dochádza k tomu, že s nečistotami sa vyčešú aj vlákna. Tie, aby nevyšli 

navnivoč, sa používajú takisto k výrobe textílií slúžiacej na lodné plachty. Bohužiaľ, nástroje 

na spracovanie ľanovej byle sa v egejskej oblasti nenašli, ale dôkazy o nich sú v susednom 

Egypte.25 Jednou z veľkých nevýhod spracovania ľanu na vlákna je to, že počas procesu 

oddeľovania byle od vláken ľudia vdychujú baktérie, ktoré sa vyskytujú na ich stenách. Tie 

spôsobujú chorobu byssinosis. Tá sa prejavuje kašľaním a môže skončiť zlyhaním pľúc. Preto 

v minulosti tieto práce boli dobre naplánované, aby riziko ochorenia bolo čo najmenšie 

a vykonávali sa v dostatočnej vzdialenosti od obydlí.26 

Medzi ďalšie vlákna rastlinného pôvodu patrí: konope (Cannabis sativa) a žihľava (Urtica 

dioica). Nanešťastie je veľmi zložité odlíšiť rastlinné textilné vlákna od seba navzájom, pretože 

ich mikroskopická štruktúra je veľmi podobná. Avšak podľa Barber sa konope v egejskej 

oblasti nepoužívalo až do doby železnej.27 Žihľava má kratšie vlákna, je jemnejšia a bola 

používaná na najjemnejšie kusy odevu.28 Čo sa týka spracovania konope a žihľavy tak je takmer 

rovnaké ako je to u ľanu.  

4.1.2 Živočíšne vlákna 

Živočíšne vlákna sa začali používať neskôr ako rastlinné. Na rozdiel od ľanu, ktorý sa začal 

používať už pred 9000 rokmi, produkcia vlny začala až o štyri tisícročia neskôr.29 Vieme, že 

domestikácia oviec a pravdepodobne i kôz začala už v 9. tisícročí pr.n.l. a to na Prednom 

                                                 
23 BUCHANAN 1995. 
24 BURKE 2010, 10. 
25 VOGELSANG-EASTWOOD 1992, 12. 
26 ANDERSSON STRAND 2015b, 41. 
27 BARBER 1991, 18. 
28 VOGL – HARTL 2003, 125. 
29 BRENIQUET – MICHEL 2015, 2. 
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východe, avšak trvalo istú dobu, dokým ľudia začali využívať ovce nielen na mäso a mlieko, 

ale aj na výrobu nití a k následnému rozšíreniu oviec do juhovýchodnej Európy.30 K tomuto 

záveru sa dospelo aj vďaka zoológom, ktorí si sú istí, že ovce sa nenachádzali na území Európy 

v paleolite a rannom neolite.31 Súviselo to i s tým, že ovce až postupom času ako sa 

domestikovali získavali srsť, ktorá by bola vhodná pre využitie v textilnej výrobe. Vďaka 

kosteným pozostatkom vieme, že domestikované ovce sa dostali z juhovýchodnej Ázie do 

stredomorskej oblasti a odtiaľ cez Balkán do Európy.32 Ovčie rúno sa skladá z dvoch častí a to: 

1. spodná – tzv. podsada – tvorená jemnými a krátkymi chĺpkami (pravá vlna) a 2. vrchná – 

tzv. pesíky – tvorená hrubšími a dlhšími chlpmi.33 Podľa toho ktorá z týchto dvoch častí 

prevláda rozlišujeme plemená oviec. Avšak rozdiely vo vlne sú nielen medzi plemenami 

navzájom, ale aj medzi jednotlivcami v tom istom plemene, kvalita vlny závisí aj od veku 

a pohlavia ovce a miesta, z ktorého vlna pochádza. Pokiaľ pradieme niť len zo spodnej vlny tak 

niť bude jemnejšia a tkanina z nej vhodná na spodné oblečenie, naopak niť z vrchnej vlny bude 

vhodná na hrubšie tkaniny ako kabáty.34 Ročne sa z jednej ovce získalo približne 750g surovej 

vlny, čomu nasvedčujú i texty v lineárnom písme B (viď. Textil na tabuľkách s lineárnym 

písmom B).35 

Základnou stavebnou látkou vlny je keratín, skladá sa z tisícky šupinovitých buniek, ktoré sa 

prekrývajú ako škridle na streche. Tým vytvárajú izolačnú hrádzu proti zmenám teploty. 

Vyznačuje sa aj hygroskopickosťou, čo znamená, že dokáže pohltiť obrovské množstvo vody 

a pri tom zostáva suchá. Vďaka týmto šupinám na vláknach a medzerami medzi nimi je vlna 

schopná pôsobením tlaku a teploty sa spájať – valchovanie. Na rozdiel od rastlinných vláken je 

vlna nesmierne elastická, dokáže sa natiahnuť o štvrtinu až polovicu svojej dĺžky, zatiaľ čo taký 

ľan len o jednu dvadsať pätinu.36 Ďalšou obrovskou výhodou vlny oproti ľanu je to, že nie je 

veľmi horľavá a teda sa môže používať bez obáv i v blízkosti ohňa. Dodnes je vlna vďaka 

svojím vlastnostiam najpoužívanejším materiálom, ktorý sa zatiaľ nepodarilo plnohodnotne 

nahradiť ani umelými vláknami.  

Vlna sa získavala zbieraním, trhaním alebo strihaním. Najstaršími nástrojmi na strihanie bol 

nôž, ovca sa mohla strihať dvakrát do roka, avšak trhanie srsti prebiehalo iba raz a to vtedy, 

                                                 
30 REED 1960, 135–136. 
31 BARBER 1991, 22. 
32 BÖKÖNYI 1974, 167–169. 
33 ŠTOLCOVA 2010, 52. 
34 ANDERSSON STRAND 2015b,42–43. 
35 PERUSO 1986, 30. 
36 BARBER 1991, 21. 
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keď ovca pĺzla. Po získaní vlny z ovce sa môže vlna triediť či už podľa farby, dĺžky, štruktúry 

a pod.37 Potom sa češe rukami, alebo hrebeňmi s dlhými zubami (Obr. 2). Česaním sa z vlny 

odstraňujú nečistoty a všetky vlákna získavajú rovnaký smer. Vlna sa môže čistiť vodou a to 

už pred alebo po pradení, avšak čistením sa z nej odstráni lanolín, ktorý je potrebný pri pradení, 

tento tuk totiž pomáha lepšie spájať vlákna do priadze. Preto, pokiaľ sa vlákna umyjú pred 

pradením je nevyhnuté pridať ešte pred spracovaním do vláken nejaký iný tuk.38  

4.2 Textilné techniky  

Pod pojmom textilné techniky si môžeme predstaviť rôzne procesy, ktoré vedú k vytvoreniu 

priadze alebo textílií.  Existuje mnoho techník, avšak vzhľadom na tému mojej práce by som 

vám chcela predstaviť dve a to pradenie a tkanie.  

4.2.1 Pradenie 

Pradenie sa považuje za jednu z najstarších techník v textilnej produkcii, ktoré začalo už 

paleolite, zdokonaľovalo v mezolite a v neolite už dosiahlo štandardnú formu.39 K pradeniu 

môžeme využívať nástroje, avšak najstaršia technika pradenia spočívala v skrúcaní vláken 

medzi rukami, rukou a stehnom a pod. Tento spôsob sa nazýva šúľanie a bol používaný 

v paleolite.40 

V neolite sa objavuje prvýkrát objavuje vreteno, ktoré celý proces pradenia priadze nielen 

uľahčí, ale hlavne urýchli (za hodinu je možné vyrobiť 60–100 m priadze).41 Vreteno sa skladá 

z paličky valcovitého tvaru, ktorá je na oboch koncoch zúžená. Paličky sa skoro vôbec 

neobjavujú v archeologickom materiáli a to z toho dôvodu, že sú najčastejšie vyrobené z dreva 

alebo kostí. Na jej konci sa nachádza zotrvačník, ktorého úlohou je zabezpečiť pohyb celého 

vretena. Má okrúhly tvar, nazýva sa praslen a musí byť z ťažšieho materiálu ako palička.42 

Umiestnenie praslenu na drevenej paličke je buď v hornej alebo dolnej časti vretena. Podľa 

Barber rozlišujeme tzv. low-whorl spindle – to sa roztáča medzi palcom a prstami a praslen sa 

nachádza naspodku, high-whorl spindle – pradenie prebieha rolovaním po stehne, praslen sa 

nachádza na vrchu vretena, tzv. drop-spindle – voľne visiace.43  

                                                 
37 GLEBA 2008, 98. 
38 ANDERSSON STRAND 2015b, 43. 
39 CARRINGTON SMITH 1975, 69. 
40 BARBER 1991, 40. 
41 CARRINGTON SMITH 1975 ,82. 
42 ŠTOLCOVA 2010, 61. 
43 BARBER 1991, 43. 
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Pradenie spočíva vo vyťahovaní jednotlivých vláken umiestnených na praslici a ich točením 

do priadze (Obr. 3).44 Najprv sa z vláken ručne ušúľala časť priadze, ktorá sa pripevnila na 

vreteno. Potom sa vreteno roztočilo jednou rukou a druhou sa vyťahovali vlákna z praslice, 

ktoré sa postupnej stáčali a namotávali na vreteno.45 

Podľa toho, do ktorej strany vreteno krútime rozlišujeme S a Z zákrut (Obr. 4). S-zákrut je proti 

smeru hodinových ručičiek, zatiaľ čo Z-zákrut je v smere hodinových ručičiek. Je zaujímavé, 

že pri procese sušenia ľanových vláken sa vlákna sami skrúcajú do proti smeru hodinových 

ručičiek, a preto by mali byť pradené do S-zákrut a nie naopak, inak by bola niť slabá. Až na 

pár výnimiek sú nite z ľanu pradené do S-zákrut.46 Naopak vlna sa najčastejšie priadla do 

Z- zákrut, čo je typické i dnes vo fabrikách.47 Pokiaľ je priadza z nejakého dôvodu slabá, tak je 

možné spriadať dve rôzne priadze do jednej. Pri analýze textilu je nevyhnutné udať túto 

informáciu. 

Prasleny sú najčastejším archeologickým materiálom, ktorý nám ostal po pradení. Majú rôzne 

tvary, môžu byť dekorované a aj preto sa častokrát mýlia s korálikmi. Niekedy je veľmi ťažké 

zistiť, či ide o praslenu alebo o korálik, preto by sme sa v takom prípade mali riadiť kontextom, 

v ktorom sa daný predmet nájde. Jedným z najdôležitejších údajov o praslene je jeho váha. Tá 

sa bohužiaľ v minulosti len málokedy zaznamenávala. Váha nám totiž dokáže povedať mnoho 

o tom, aký typ nite sa vretenom priadol. Čím bol praslen ťažší, tým bola niť pevnejšia.48  Takisto 

je možné vďaka váhe praslenu zistiť aký typ rastlinného alebo živočíšného vlákna sa na vretene 

priadol. Napríklad pevné ľanové vlákna sa priadli na vretene s pomerne ťažkými praslenmi, 

vlna na stredne ťažkých. Nemohli byť ľahké a to kvôli elasticite vlákna, avšak ani príliš ťažké 

inak by vlákno roztrhli.49 Podľa Carington Smith nie je možné priasť s praslenom ľahším ako 

10 g, avšak podľa testov, ktoré prebehli v CTR to možné je, je však potrebné používať pri 

pradení paličku kratšiu ako 12 cm, inak by vreteno bolo nestabilné.50 

Pradenie na rozdiel od tkania nevyžaduje veľké nástroje, a preto je možné priasť kdekoľvek, či 

už vonku alebo vnútri dokonca aj počas chôdze. Ide v podstate o monotónnu stále sa opakujúcu 

techniku, ktorá mohla slúžiť i k spoločenskému vyžitiu, v rámci ktorého sa stretávali ženy 

z okolia. 

                                                 
44 ŠTOLCOVÁ 2010, 62. 
45 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 356. 
46 CROOWFOOT 1956, 150–151. 
47 CARINGTON SMITH 1975, 78. 
48 ANDERSSON STRAND 2015b, 48. 
49 FORBES, 1956, 152. 
50 CARINGTON SMITH 1975, 80; ANDERESSON STRAND 2015b, 48. 
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4.2.2 Tkanie  

Pod slovom tkanie si častokrát predstavíme tkanie na krosnách, avšak jemu predchádzalo tkanie 

na kartičkách, doštičke a polotkanie. Týmto technikám sa nebudem venovať, pretože aj keď sa 

tieto techniky využívali v dobe bronzovej na pevninskom Grécku, nezostal po nich 

archeologický materiál, ktorý by som mohla ďalej v práci spracovávať. Tkanie je spôsob 

zhotovovania textilu, založený na pravouhlom krížení dvoch sústav nití – osnovy a útku 

(Obr. 5).51 Pozdĺžna sústava prechádzajúca celou dĺžkou tkaniny sa nazýva osnova. Priečna 

sústava, ktorá tvorí šírku tkaniny je útok. Miesto, kde sa osnovné priadze krížia, t.j. viažu 

s útkovou priadzou, sa nazýva väzbový bod. Vzájomné prepletanie osnovných a útkových 

priadzí sa nazýva väzba.52 Pred samotným tkaním je nevyhnutné si pripraviť krosná tým, že 

naň pripevníme nite. Tento proces sa nazýva snovanie – príprava osnovy. Tá je vytvorená 

niťami, ktoré sú rovnobežne usporiadané a svojou šírkou určujú i šírku tkaniny.53  

Podľa polohy osnovy rozdeľujeme krosná na horizontálne a vertikálne. Horizontálne boli prvé 

používané krosná vôbec, ich najstaršie zobrazenie pochádza zo 4. tisícročia pr.n.l. z Badari.54 

Princíp používania horizontálnych krosien spočíval v tom, že nite boli upevnené z oboch strán 

na dvoch rovnobežných brvnách. Tie boli upevnené v zemi kolíkmi. Jedna rada osnovných nití 

je naviazaná k pohyblivej tyči – niteľnici, ktorá je nadvihovaná pomocou kolíkov. Nadvihnutím 

niteľnice a vložením dosky –  ciepky vytvoríme zivu cez ktorú prevlečieme niť, tu mečíkom 

poprípade ešte upravíme. Potom niteľnicu dáme dole, čím vymeníme osnovy, opäť vytvoríme 

zivu, prevlečieme niť a celý proces opakujeme.55 Tieto krosná boli z netrvanlivého materiálu 

a dali sa ľahko premiestňovať z miesta na miesto, preto sa väčšinou nezachovali 

v archeologickom materiáli.  

Vertikálne krosná môžu byť dvojakého typu a to: zvislé dvojbrvnové krosná a zvislé krosná so 

závažiami. Druhé spomenuté sa často nachádzajú v archeologickom materiáli. Najstaršie 

dôkazy o používaní zvislých krosien so závažiami pochádzajú z Maďarska a Anatólie, už zo 

6.  tisícročia pr.n.l. a odtiaľ sa pravdepodobne rozšírili do Grécka a severného Talianska.56 Tieto 

krosná pozostávajú z obdĺžnikového rámu. Horný rám nebol pripevnený k bočným napevno, 

                                                 
51 ŠTOLCOVÁ – ZAJONC 2014, 60. 
52 "TKANINA", IN: ENCYKLOPÉDIAPOZNANIA ON-LINE. DOSTUPNÉ ONLINE: 

< HTTPS://ENCYKLOPEDIAPOZNANIA.SK/CLANOK/5228/TKANINA-OSNOVA-UTOK-VAZBOVY-BOD-

VAZBA?PDF=TRUE> (NAVŠTÍVENÉ 10/04/2017). 
53 ŠTOLCOVÁ 2010, 81. 
54 BRUNTON – CATON-THOMSON 1928, PL.38. 
55 URBANOVA, < HTTP://UPRAV.FF.CUNI.CZ/?Q=SYSTEM/FILES/TECHNOLOGIE.PDF> (NAVŠTÍVENÉ 10/04/2017). 
56 BARBER 1991, 91. 
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ale bol tam len zasunutý, a to preto, aby sa naň mohla navíjať už utkaná tkanina a tkáč mohol 

pohodlne pokračovať v práci. Osnova bola pripevnená na hornom ráme, osnova nití visela 

zvislo dole, kde nite boli upevnené na tkáčske závažia. Nite boli rozdelené do dvoch skupín, 

jedna z nich sa nachádzala za spodným rámom krosien a druhá pred.57 Krosná boli nahnuté, 

teda opreté a to z toho dôvodu, aby sa tvorila ziva pomocou vlastnej váhy rozdelených závaží.58 

Úsek medzi týmito dvoma skupinami nití sa nazýva prirodzená ziva. V strede osnovy sa 

nachádzala poloniteľnica, palica, na ktorej boli upevnené zadné osnovné nite. Väzba sa vytvára 

pohybom poloniteľnice dopredu, čím sa vytvorí nepravá ziva (zadné osnovné nite vytiahneme 

pred predné osnovné nite), cez ktorú sa prevliekla niť, potom pohybom poloniteľnice dozadu 

opäť vytvoríme prirodzenú zivu, cez ktorú prevlečieme niť. Tento postup sa opakuje (Obr. 6).59  

Najčastejším dokladom existencie týchto krosien sú závažia (Obr. 7). Tie mohli byť rôznej 

veľkosti i tvaru, boli vyrobené z hliny ale mohli byť i z kameňa. K nitiam sa priväzovali buď 

cez dieru, ktorá sa v nich nachádzala, pokiaľ dieru nemali tak nite oväzovali okolo nich. Všetky 

závažia upevnené v rámci jednej osnovy museli mať rovnakú alebo podobnú hmotnosť. 

Častokrát sa závažia našli v miestnostiach v jednej rade vedľa seba.60 V minulosti sa prehliadali, 

a to najmä vtedy, keď šlo o kamenné závažia. 

 

  

                                                 
57 CARINGTON SMITH 1975, 92. 
58 ŠTOLCOVÁ 2010, 85. 
59 CARINGTON SMITH 1975, 93. 
60 ANDERSSON STRAND 2015b, 53. 
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5 Textil na tabuľkách s lineárnym písmom B 

Lineárne písmo B, sylabické písmo používané mykenskými Grékmi je jedným z prameňov, 

ktorý nám môže pomôcť osvetliť textilnú produkciu na pevninskom Grécku, ostrovoch 

i v západnej Anatólii. Najstaršie datované nápisy pochádzajú z roku 1450 pr.n.l. a nachádzajú 

sa na hlinených tabuľkách. Tabuľky pochádzajú z Knósu, Pylu, Théb, Mykén, Agia Vassileia.61 

Lineárne písmo B sa skladá zo sylabických znakov, ktorých je približne 87 a majú fonetickú 

hodnotu. Tie sú kombinované s logogramami, čo sú v podstate znaky zastupujúce nejaké 

konkrétne slovo. Logogramov je približne 100 a nemajú fonetickú hodnotu, často sú 

kombinované so sylabickými znakmi.62 Pomenovanie, výklad a zaradenie znakov do skupín 

prebehlo na prvom kolokviu v roku 1956 v Paríži. Po treťom stretnutí uskutočnenom v Racine 

pod záštitou Emmetta L. Bennetta, Jr. vznikla v roku 1970 nová organizácia Comité 

International Permanent des Études Mycéniennes (CIPEM), ktorá je pridružená k organizácií 

UNESCO.63 Počas týchto prvých stretnutí venovaných výkladu lineárneho písma B sa však 

nevenovala pozornosť znakom predstavujúcich textil a veci s ním spojených. Prvý, kto zmienil 

textil bol C. Sourvinou-Inwood vo svojom článku pre Minos: “Bibliography on the 

Archaeological Background of the Linear B Tablets with Special reference to Ideograms of 

Archaeological Interest” v roku 1972.64 V 1975 a 1976 Y. Duhoux zanalyzoval textilné 

logogramy a porovnal ich s ikonografickým zobrazením v článkoch uverejnených v Minos 

a Kadmos. Súhrnná práca J.L. Melena: Studies on Some Mycenaean Inscriptions from Knossos 

Dealing with Textiles, taktiež publikovaná v Minos v roku 1975 priniesla zvrat v štúdiu nápisov 

v lineárnom písme B súvisiacich s textilom.65 Výskum sa sústredí nielen na text samotný, ale 

začína ho spájať i s archeologickými nálezmi, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu textu. 

Naopak, text nám pomáha zachytiť tú časť textilnej výroby, ktorá bola prezentovaná 

organickými, teda nezachovanými, materiálmi. Jedným z novších príspevkov venujúcich sa 

tejto problematike je článok “The Terminology of Textiles in the Linear B Tablets, including 

Some Considerations on Linear A Logograms and Abbreviations”, ktorý vyšiel v roku 2010, 

ktorý podrobne a na jednotlivých príkladoch popisuje všetky pojmy v lineárnom písme B 

                                                 
61 BURKE 2010, 64. 
62 "LINEAR B", IN: ANCIENT SCRIPTS ON-LINE. DOSTUPNÉ ONLINE: 

<HTTP://WWW.ANCIENTSCRIPTS.COM/LINEARB.HTML> (NAVŠTÍVENÉ 10/04/2017). 
63 PALAIMA 2011. 
64 SOURVINOU-INWOOD 1972. 
65 MELENA 1975. 
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súvisiace s textilom. Autori sa nevyhýbajú ani jednotlivým prepočtom oviec na vlnu a následne 

na počet látky.66 

Pre lepšie pochopenie tabuliek na jednom príklade ukážeme, čo znamenajú jednotlivé skratky. 

PY Nn 228 

Znamená: PY – Pylos, N – séria, n – pod séria, 228 – číslo tabuľky  

 Súvislosť s lineárnym písmom A? 

Z lineárneho písma A pochádza viac ako 70% znakov, ktoré reprezentujú slabiku aj v lineárnom 

písme B. Nie je však isté, či tieto slabiky majú v oboch jazykoch rovnakú fonetickú hodnotu. 

Takže sa pripisuje fonetická hodnota lineárneho písma B slabikám lineárneho písma A, tieto 

prepisy sú konvenčné. Len málokedy máme rovnakú skupinu slabík, ktorá by v lineárnom 

písme B popisovala textil aj v lineárnom písme A, a aj keď takáto situácia nastane nemôžeme 

potvrdiť, či ide o rovnaké slovo alebo o náhodu.67 

5.1 Vlákna 

Na tabuľkách sú najčastejšie spomínané vlákna z vlny a ľanu. Vlna sa označuje logogramom 

*145, prepísané do latiny LANA (Obr. 8). Môže sa používať aj ako metrogram, teda znak, ktorý 

sa používa na vyjadrenie množstva. Je zaujímavé, že tento znak sa používal len na meranie 

množstva vlny, teda nešlo o všeobecnú jednotku váhy.68 Podľa výpočtov by mal znázorňovať 

1 jednotku, ktorá sa rovná 3 kg a tie sú použité zo 4 oviec, teda z jednej ovce by malo byť 

približne 750 g vlny.69                                 

Ohľadne ľanu je to neisté a to i z toho dôvodu, že na niektorých lokalitách sa logogramom *31, 

ktoré sa prepisuje ako SA, to však nie je nijak spojené s gréckym slovom, ktoré by popisovalo 

ľan ako rastlinu alebo látku (Obr. 9). Preto sa predpokladá, že ide o skratku nejakého 

neznámeho slova.  Na jednej dochovanej tabuľke z Pylu PY Na 520 sa pod pojmom pu2-te-re 

ki-ti-je-si označuje pôda, na ktorej sa ľan pestuje.70 Avšak prídavné meno ri-ta, skrátené RI 

znamená už výrobu ľanovej látky: *146. Poznáme i názov pre ľudí pracujúcich s ľanom –           

                                                 
66 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013. 
67 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 349. 
68 BURKE 2010, 71. 
69 PETRUSO 1986, 31. 
70 DEL FREO 2001, 27–44.  
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ri-ne-ja. Nevieme, či ide o ľudí spracovajúcich rastlinu ľan alebo o ľudí podieľajúcich sa na 

výrobe ľanového textilu.71                                                                 

5.2 Nástroje používané na prípravu textilu 

Nástroje používané na prípravu textilu sa dlhé tisícročia nemenili a v dnešnej dobe ich 

dokážeme veľmi jednoducho archeologicky identifikovať. Z tabuliek s lineárnym písmom B je 

zrejmé, že názvy jednotlivých nástrojov sa odvodzovali od pomenovaní ľudí, ktorí s nimi 

pracovali.72 

Príprava vlny spočívala v jej česaní. Česanie zbavuje vlnu nečistôt a zabezpečuje aby jednotlivé 

vlákna vlny boli paralelné. Neskôršie grécke slovo πέκω, ktoré znamená česať môže byť 

odvodené od slova pe-ki-ti-ra2 (Obr. 10).73 Týmto slovom sa v lineárnom písme B označovali 

ženy, ktorých úlohou bolo česanie vlny (PY Ab 578). Takisto slovo κτείς – hrebeň má rovnaký 

základ a to <*pkt-en-, z čoho vychádza latinské pecten. Ďalším výrazom používaným len 

v spojitosti s vlnou je ka-na-pe-u, čo znamená valchovanie.74 

Pradenie alebo výroba nití, a-ra-ka-ta je odvodená od slova a-ra-ka-te-ja, čo je slovo používané 

pre človeka vyrábajúceho priadzu (Obr. 11). Toto označenie nachádzame na tabuľkách v Pyle 

a v Tébach (PY Aa 240, PY Aa 89, TH Of 34).75  

Slovo a-ra-ka-ta je predchodca gréckeho slova ήλακάτη, čo podľa Greek-English Lexicon 

znamená praslica, teda tyč, na ktorú sa dáva srsť z ovce.76 Barber poukazuje na to, že nejde 

o praslicu, ale o vreteno, nástroj pre pradenie potrebnejší ako praslica.77 Opiera sa o Platónovo 

tvrdenie, že ήλακάτη je vreteno ako aj o Homérovu zmienku o Helene, ktorej slúžka donesie 

košík s ήλακάτη.78 Pokiaľ by šlo len o samotnú praslicu, tak tá by bola pre Helenu zbytočná. 

Chyba v preklade nastala pravdepodobne kvôli tomu, že v stredoveku zaniklo ručné pradenie 

a došlo k zámene týchto dvoch slov.79  

Po česaní vlny a následnej príprave nití nasleduje tkanie látky. Tkanie prebiehalo na krosnách 

a to na: horizontálnych krosnách, vertikálnych dvojbrvnových a vertikálnych krosnách so 

                                                 
71 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 344. 
72 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 345. 
73 BURKE 2010, 84. 
74 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 345. 
75 BURKE 2010, 88. 
76 BURKE 2010, 88. 
77 BARBER 1991, 263–264. 
78 HOMER, OD. IV, 130–135. 
79 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 356. 
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závažím. Názvy pre vertikálny tkáčsky stroj sa nám z lineárneho písme B nezachovali, avšak 

máme pomenovania pre ženy a mužov, ktorí s nimi pracovali: i-te-ja  je ženská genitívna forma 

(PY Ad 684) a i-te-we je mužska datívna singulárna forma (PY Un 1322). Z tejto profesie sa 

odvodzuje názov pre tkáčsky stroj, jeho názov má základ slova i-to-, čo je podobné gréckemu 

slovu pre krosná, histos. Toto slovo sme utvorili od slovesa histamai, ktorého indoeurópsky 

základ *sta- je spojená so slovom stáť.80 Dodnes je *sta- slovným základom pre slovo stáť 

v mnohých jazykoch. To, by mohlo mať súvislosť s tým, že tento tkáčsky stroj, na ktorom 

pracovali i-te-ja a i-te-we mohol byť vertikálny. Čo sa týka jednotlivých častí krosien, tak tie 

podľa Barber nie sú indoeurópskeho pôvodu.81  

Ďalším termínom spojeným s textilnou výrobou je pe-re-ke-u  (MY Oe 130, Th Oh 208) a je 

spojený s pletením vlasov, košíkov a zdá sa, že v Mykénach a Tébach aj s vlnou a tkaním.82 

V Pyle a v Tébach sa vyskytuje slovo o-nu-ke-ja, ktoré označovalo ľudí, ktorí mali na starosti 

lemovanie látky, poprípade vyrábali strapce. Takže je možné, že slovo o-nu-ke znamená 

strapce/ukončenie.83 

Podobne je to i termínom pre ihlu (ra-pi), ktorý sa nám nezachoval, avšak odvodzuje sa od 

slova ra- pi- ti-ra (krajčírka), ra-pte (krajčír) (Obr. 12), (PY Ub 1315).84 

Logogram pre látku TELA bol definovaný Chadwickom a Ventrisom v roku 1973.85 Logogram 

je obdĺžnikového tvaru, v dolnej časti má rôzny počet strapcov. Dlho sa uvažovalo, že počet 

strapcov môže naznačovať rôzne druhy látok. V najnovších publikáciach sa od tohto názoru 

opúšťa, počet strapcov pravdepodobne záležal na osobných preferenciách písara.86 K tomuto 

logogramu sú často pripojované sylabicky zapísané slová. Tie sa nachádzajú buď v logograme 

(endogram) alebo sú k nemu pripojené.87 Tieto prípony k základnému slovu nám menia 

význam. Opisujú látky z hľadiska ich typu a nie toho ako sú dekorované (Obr. 13).88 

TELA+TE značí istý typ látky te-pa, tento typ látky je ťažký, vlnený, obdĺžnikový (PY Un 6). 

Na tabuľkách sa často objavuje v spojením s kňažkami a vyššou triedou.89 

                                                 
80 NOSCH 2012, 46. 
81 BARBER 1991, 281. 
82 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 345. 
83 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 345. 
84 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 359. 
85 "TELA", IN: MYCENAEAN LINEAR B ON-LINE. DOSTUPNÉ ONLINE: 

<HTTP://MINOAN.DEADITERRANEAN.COM/RESOURCES/LINEAR-B-IDEOGRAMS/TELA/> (NAVŠTÍVENÉ 10/04/2017). 
86 NOSCH 2012, 309. 
87 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 369. 
88 NOSCH 2012, 311. 
89 NOSCH 2012, 325–326 . 
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TELA + PA  pa-we-a, tkanina z ľanu alebo vlny, charakteristická je bielym olemovaním (PY 

Un 853).90 

TELA+PU  pu-ka-ta-ri-ja, hrubá tkanina, pravdepodobne skladaná prírodnej hnedo červenej 

farby (PY La 1394).91 

TELA+PO nápis najdený len v Tébach (TH Lf 159), zatiaľ nemáme k dispozícií uspokojivú 

interpretáciu.92  

Písari sa v záznamoch zmieňujú aj o farbení, avšak je zaujímavé, že len v spojení s tkaninami 

a nie s vláknami. Najobľubenejšie odtiene boli červené – e-ru-ta-ra. Modrozelená pa-ra-ku-ja, 

po-pu-re-ja fialová, re-u-ko biela. Farby látky sa mohla vyjadrovať aj skratkami ako napr. 

TELA+PO by mohla označovať fialovú látku.93  

Máme málo dochovaných názvov pre konkretné typy odevu. Niektoré časti odevu sa zapisovali 

sylabicky a mali aj vlastný logogram. Oblečenie samo o sebe sa zapisovalo ako we-a2-no. U-

po-we bolo spodné oblečenie. Ki-to je názov pre chitón, e-pi-ki-to-ni-ja, oblečenie, ktoré sa 

dávalo na chitón.94 Muži, ženy, deti sa obliekali na základe svojho pohlavia a postavenia. 

Rozdiely v oblečení medzi mužmi a ženami sú na freskách značné. Vďaka ikonografii vieme, 

že ženy sa obliekali do živôtika s krátkym rukávom a sukne po členky, zatiaľčo muži mali okolo 

bedier uviazanú látku. Preto je zvláštne, že v spoločnosti, kde sa odev používal na zdôraznenie 

pohlavia nemáme žiadne písomné zmienky o oblečení, ktoré by bolo určené výlučne pre mužov 

alebo pre ženy. Muskett sa domnieva, že oblečenie zobrazované na freskách a ďalších 

predmetoch súvisí s rituálmi, ktoré si vyžadovali konkrétny druh odevu a mali byť kontrastné 

voči bežnému životu.95 Pokiaľ by ženy a muži nosili rôzne oblečenie je takmer isté, že by sa to 

prejavilo i v textoch na tabuľkách, keďže tam písari zapisovali podrobnosti ako farba, typ 

a veľkosť látky. Preto pravdepodobne môžeme vylúčiť výraznú odlišnosť v obliekaní  mužov 

a žien.  

Vďaka tabuľkám môžeme pozorovať rozdiely v textilnej výrobe medzi jednotlivými palácmi 

a vzťahy medzi nimi. Najväčší rozdiel medzi pálacmi na pevninskom Grécku a na Kréte je ten, 

že na Kréte sa väčšina tabuliek venuje vlnenej produkcii, zatiaľ čo na pevnine máme zmienky 

                                                 
90 BURKE 2010, 75. 
91 BURKE 2010, 74. 
92 NOSCH 2012, 335. 
93 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 348. 
94 DEL FREO – NOSCH – ROUGEMONT 2013, 347. 
95 MUSKETT 2008, 90. 
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hlavne o výrobe ľanu.96 Je však zaujímavé, že pestovanie ľanu na juhozápade Peloponézu, má 

dlhú tradíciu, pretože pokračuje do modernej doby, v roku 1950 sa v tomto regióne vypestovala 

viac ako polovica celkovej produkcie ľanu v Grécku.97 Nedostatok zmienok o vlnenej výrobe 

v Pyle môže byť zapríčinený aj tým, že palác v Pyle zanikol ešte predtým ako prebehlo ročné 

strihanie ovce, a preto sa na tabuľkách spracovanie vlny nespomína. Ďalším rozdielom, ktorý 

je možné uchytiť vďaka tabuľkám je ten, že v Pyle bol väčší stupeň regionálnej špecializácie 

medzi jeho mnohými mestami a provinciami. Na tabuľke z Nestorovho paláca v Pyle je 

zmienka o centralizovanej kontrole, ktorá ma dve centrá a to v Pyle a Leuktrone.98 Ďalšie centrá 

ako Mykény a Téby mali takisto centralizovanú textilnú výrobu i keď v menšom merítku 

a v Mykénach máme odkaz na výmenu textílie medzi Mykénami a Tébami (MY X 508), 

pravdepodobne šlo o dar elite alebo božstvu.99 

To, že sa nachádza toľko tabuliek s lineárnym písmom B, ktoré  majú súvislosť s textilnou 

výrobou, či už v podobe druhov látky, spracovania vláken alebo priadze, naznačuje že výroba 

textilu bola vysoko špecializovaným odvetvím. Podobne to bolo i na Prednom východe, kde 

takisto nachádzame zmienky o textile v ešte väčšom merítku. To, že šlo o špecializované 

odvetie dokazuje aj existencia ľudí špecializovaných na toto odvetie, rozdeľovanie surového 

materiálu palácu pracovníkom, vysoká cena hovotového produktu, čo dokazujú takisto tabuľky, 

na ktorých je zaznamenané, že textil sa častokrát zamieňal za iné vzácne produkty.100 Textilná 

produkcia mala svoje miesto v ekonomike mykénskych palácov a keď sa ohliadneme do 

neskôršieho obdobia tak zistíme, že tento trend pokračoval (zobrazovanie textilnej výroby na 

keramike napr. v klasickom období). 

Slovná zásoba spolu s archeologickým materiálom nám pomáha lepšie pochopiť rozšírenie 

a dôležitosť textilnej produkcie v strednej a neskorej dobre bronzovej. Slovná zásoba bola 

značne obohatená, keď sa začali používať zvieracie vlákna, čo bolo o 4000-6000 rokov neskôr 

ako rastlinné. Takisto každý technologický vývoj alebo zmena v spoločnosti prináša nové 

termíny, vďaka ktorým vieme určiť stupeň pokroku, na ktorom sa daná spoločnosť 

nachádzala.101  
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98 BURKE 2010, 97. 
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100 BURKE 2010, 104. 
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6 Typológia 

Typológia praslenov a tkáčskych závaží bola dlho témou, ktorú vedci obchádzali a príliš jej 

nevenovali pozornosť. Prvý, kto sa začal venovať nástrojom na výrobu textilu z pohľadu 

typológie bol Henrich Schliemann, ktorý prasleny podrobne opísal a nakreslil v rámci príloh 

vo svojich publikáciách.102 V jeho stopách pokračovali Schliemannovi nasledovníci ako 

Schmidt a ďalší, avšak tento trend v polovici dvadsiateho storočia opadol a mnohí odborníci 

začali považovať štúdium nástrojov na výrobu textilu za zbytočné.103 V sedemdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia sa záujem o textilnú výrobu opäť obnovuje, čo naznačuje i publikácia Jill 

Carington Smith (viď kap. História bádania). Dnes je už samozrejmé, že sa v rámci 

výkopových prác nachádzajú kapitoly venujúce sa nástrojom na výrobu textilu ako aj katalóg 

s ich nákresmi.  

6.1 Typológia praslenov 

Prasleny sú najčastejšie z terakoty, kovu alebo kameňa. Nachádzame aj prasleny zo vzácnych 

materiálov ako slonoviny, striebra, zlata, jantáru. Je pravdepodobné, že sa používali aj prasleny 

z dreva, avšak tie sa nám nezachovali. Materiály najlepšie pre výrobu praslenov sú terakota a 

kameň a to z toho dôvodu, že sú ťažšie ako drevo, teda zabezpečujú lepší rotačný pohyb.104 

Kamenné prasleny, nazývané takisto conuli, ktoré boli typické v neskorej dobe bronzovej na 

gréckej pevnine boli typologicky klasifikované Blegenom, Furumarkom a ďalšími.105 Prasleny 

mohli byť i dekorované motívmi, medzi najčastejšie motívy patria kruhy, kríže, svastiky, 

vlnovky. Málokedy ide o maľované ornamenty, najčastejšie sú ryté, vlešťované, vpichované. 

Tieto techniky sa pravdepodobne nevyužívali len ako dekoratívny prvok ale aj ako funkčný – 

zlepšovali rotáciu praslenu ako aj jeho uchopenie v rukách.106 V minulosti sa uvažovalo, či 

niektoré vzory na praslenoch nemôžu byť znaky lineárneho písma A, to sa však vyvrátilo, 

pretože prasleny so znakmi podobnému lineárnemu písmu A sú staršie ako počiatky tohto 

písma. Otázkou zostáva či nemôže ísť o nejaké symbolické znaky zobrazujúce božstva ako 

navrhoval Schliemann.107 Bohužiaľ, na objasnenie tohto problému je potrebné vytvoriť nové 

štúdie zaoberajúce sa dekoráciou na praslenoch a vyplniť dieru v inak dostatočne preskúmanej 
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oblasti, tým, že by sa jednotlivé prasleny analyzovali porovnávacou metódou a vytvorením 

novej typológie s ohľadom na dekór.  

Problémom pri klasifikácií praslenov je ich podobnosť, častokrát je veľmi zložité odlíšiť 

napríklad sférický a bikonkávny praslen od seba navzájom. Je to zapríčinené tým, že prasleny 

sú vyrábané ručne, takisto to môže byť zapríčinené zlým stavom praslenu, časť praslenu môže 

byť odlomená, okraje praslenu nie sú výrazne oddelené, veľkosť praslenu a pod. Porovnávanie 

jednotlivých praslenov je nápomocné najmä čo sa týka morfologického vývoja praslenov, 

takisto rozšírenia nových typov praslenov z východu na západ, avšak, aby sa táto metóda mohla 

plnohodnotne využiť je potrebné presné datovanie praslenov, ktoré dosiahneme pokiaľ prasleny 

pochádzajú z jasne definovaných vrstiev a pokiaľ máme publikované nákresy a fotografie 

praslenov.108 Len s týmito informáciami sme schopný charakterizovať prasleny v istom období.  

Typológia praslenov sa určuje na základe tvaru, avšak aj napriek tomu často podlieha istej 

subjektivite. Niekedy sú rozdiely medzi jednotlivými typmi veľmi jemné, preto nastávajú 

situácie, kedy je ten istý praslen v dvoch publikáciách v dvoch rôznych kategóriách. 

V nasledujúcom prehľade budú popísané tie, ktoré sú relevantné pre naše študované obdobie 

a oblasť. Podkladom pre túto typológiu je práca Jill Carington Smith a zborníky, ktoré vyšli 

v rámci projektu CTR.  

 Bikonkávne prasleny 

Prasleny tohto tvaru sú zúžené na hornom a dolnom konci a rozšírené v strede (Obr. 14.1). 

V období strednej a neskorej doby bronzovej sú prasleny menšie ako v rannej dobe 

bronzovej.109 Jedným z ďalších rozdielov je to, že prasleny zo strednej a neskorej doby 

bronzovej sú nesymetrické, teda horná časť má inú šírku ako dolná a naopak. Prasleny sú 

na oboch koncoch rovno zrezané. Objavujú sa takisto prasleny, ktoré majú v hornej časti 

okolo otvoru ryhu. Tieto prasleny sa našli takmer všade od Pylu po Vardaroftsu. Prasleny 

sa môžu na základe tvaru rozdeliť na ďalšie podskupiny a to: A: rovný symetrický 

bikonkávny praslen, ktorý má ostrý profil a je obľúbený najmä v Macedónsku. 

B: symetrický bikonkávny praslen so zrezaným vrchom. C: asymetrický praslen s rovnými 

stenami. D: asymetrický praslen so zrezaným vrchom, obľúbený na Peloponéze.110 
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Dekorované prasleny pochádzajú len zo strednej doby bronzovej s tým, že na rozdiel 

od starších sú dekorované len na jednej polke a nie po celej ploche.111  

 Kónické prasleny 

Kónické prasleny sú taktiež rozšírené po celom Grécku. Častokrát sa na lokalitách 

nachádzajú spolu s bikonkávnymi praslenmi. Majú tvar zrezaného valca s rovnými stenami 

(Obr. 14.2). Častokrát je ich dĺžka rovnaká alebo len o trochu väčšia ako ich priemer. 

Spodná časť praslenu je buď zarovnaná, môže byť aj zaoblená alebo hrotitá.112 Na základe 

výšky a zrezania koncov ho delíme na: A: vysoký, zrezaný, B: stredný, zrezaný, C: nízky 

zrezaný, D: kónický s jednou stranou nezrezanou. Existuje aj ďalšie delenie, ktorým ho 

delíme na základe prehnutia stien a to: 1: s konvexne prehnutými stenami, 2: s konkávne 

prehnutými stenami, 3: s konkávne prehnutými stenami so zaokrúhleným vrchom. Tento typ 

praslenu prechádza naprieč obdobiami, preto je niekedy ťažké ho správne datovať. Má 

paralely v rannej dobe bronzovej na Balkáne ako aj v strednej a neskorej dobe bronzovej na 

Peloponéze.113 Dekorácia na týchto typoch praslenoch je ojedinelá. Pokiaľ sú ozdobené tak 

to je na hornej časti valca, ktorého povrch je zarovnaný. Dekór je vždy rytý, maľované 

motívy sa na týchto typoch praslenov nenachádzajú.114 

 Cylindrické prasleny 

Cylindrické prasleny majú tvar valca (Obr. 14.3). Pokiaľ sú väčších rozmerov tak môžu byť 

ľahko mylne interpretované ako tkáčske závažia. I v tomto prípade sa tieto prasleny 

používali už v rannej dobe bronzovej.115                 

 Prasleny s dutým vrchom 

V tejto kategórií sa nachádzajú kónické, bikonkávne aj sférické prasleny, ktoré majú 

navrchu dutú prehĺbeninu (Obr. 14.4).116 Pôvod týchto praslenov môže byť trojaký a to: 

buď pochádzajú zo severu, alebo sa vyvinuli z kónických praslenov s jemne konkávne 

prehnutým horným okrajom, ktoré boli typické v rannej dobe bronzovej, alebo sa dostali na 

grécku pevninu cez ostrovy.117 Podľa Carington Smith je nepravdepodobné, aby tieto 

prasleny boli autochtónneho pôvodu. Nie je úplne jasné na čo slúžila prehĺbenina, pretože 

pri rotácií vretena pomáha minimálne, teoreticky mohla slúžiť na to, aby sa na vreteno pri 

                                                 
111 CARINGTON SMITH 1975, 421. 
112 ANDERSSON STRAND – NOSCH 2015, FIG. 5.1.5. 
113 CARINGTON SMITH 1975, 422. 
114 CARINGTON SMITH 1975, 394. 
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pradení zmestilo viac priadze, ale i táto hypotéza je málo pravdepodobná a to kvôli malému 

zachytenému množstvu.118       

 Sférické prasleny 

Tvar sférických praslenov nie je úplne zrejmý, tieto prasleny bývajú neforemného 

guľovitého tvaru (Obr. 14.5). Podľa veľkosti ich môžeme rozdeliť na: A: vysoké, 

nachádzame ich zriedka, B: výška je rovnaká ako priemer, C: výška praslenu je menšia ako 

priemer. Menšie sú ťažko odlíšiteľné od korálikov. Používané boli už od neolitu.119 

 Diskovité prasleny 

Prasleny plochého diskovitého tvaru (Obr. 14.6). Tento typ praslenov sa našiel najmä na 

Kréte, na pevninskom Grécku sa nachádzajú len ojedinele a to v Nichorií, Korakou, 

Tirynse.120 

 Prasleny z črepov 

Prasleny z črepov sú používané už od rannej doby bronzovej. Boli zhotovované zo starej, 

nepoužívanej keramiky. Najčastejšie sa k tomu používali nôžky rôznych tvarov keramiky, 

ale stretávame sa aj praslenmi vyrobenými z tela nádoby.121  

6.2 Typológia tkáčskych závaží 

Závažia sa používali pri vertikálnych krosnách so závažiami a sú prevažne vyrobené z pálenej 

ale aj nepálenej hliny alebo kameňa. Tie prvé boli z prírodných neopracovaných kameňov, ktoré 

museli byť pozorne zbierané, aby mali podobný tvar a váhu. Nemali dieru, preto musela byť 

niť omotaná okolo nich, tá sa však často odmotala, preto sa uprednostňovali kamene 

s vrúbkami, na ktorých niť lepšie držala, alebo do nich musela byť vyvŕtaná diera, čo takisto 

nebolo ľahkou úlohou.122 To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa začala používať na ich 

výrobu pálená hlina. Na rozdiel od praslenov nenachádzame žiadne závažia, ktoré by boli 

vyrobené z drahého kovu, pravdepodobne kvôli svojej veľkosti. Môžu byť rôznej veľkosti, 

pohybujú sa od 50 gramov až po 5 kilogramov.123 Čo sa týka tvarov tak tie sú veľmi rozmanité 

a od najjednoduchších cylindrických, cez pyramidálne až po závažia polmesiacovitého typu, 

všetky majú v hornej časti jednu alebo dve diery, cez ktoré sa prevliekali nite. Závažia sa 
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nachádzajú najmä vo vnútri domov, kde spadli z prvého poschodia a v blízkosti stien, keďže 

vertikálne krosná so závažiami boli o ne opreté. Častokrát sú nájdené v radách, kde ich môže 

byť od desať po sedemdesiat.124 Niekedy sa nájde v jednej miestnosti viacero línií závaží 

rôznych hmotností, čo naznačuje výrobu rôznych druhov textílií. Pokiaľ sa závažia práve 

nepoužívali a boli uskladnené tak vtedy ich nachádzame na jednej kope.125 Niekedy nie je 

jednoduché odlíšiť od seba praslen a tkáčske závažie, preto sú veľmi dôležité nálezové 

okolnosti. Totiž, keď nájdený predmet je len jeden tak s najväčšou pravdepodobnosťou ide 

o praslen – pradie sa len s jedným praslenom, avšak pokiaľ je predmet nájdený s inými 

rovnakými predmetmi tak ide pravdepodobne o tkáčske závažie – nie je možné tkať len 

s jedným závažím.  

Tkáčske závažia podliehali dlhé roky mylným interpretáciám, považovali ich za kultové 

predmety, štítky pre dobytok, závažia na morské siete, kamene, ktoré mali udržiavať teplo a 

pod.126 Prvý, kto prišiel na to na čo slúžia bol Blegen, ktorý v Tróji v miestnosti 206 našiel 

rovnú líniu závaží in situ ako aj pozostatky dier po tkáčskych krosnách, čo bolo dostatočnou 

indíciou toho, že ide o tkáčske závažia.127 

Mylné interpretácie a nezáujem o predmety, o ktorých nevedeli na čo slúžili bolo dôvodom 

prečo typológia závaží bola ustanovená neskôr ako pri praslenoch. Mnoho vedcov má preto 

dodnes pochybnosti, či je vôbec možné sledovať ich typologický a chronologický vývoj.128 

Typológia závaží podobne ako aj praslenov sa odvíja od ich tvaru, existujúce typológie môžu 

byť viac i menej podrobné, všímajúce si rôzne detaily. Dekorácia na tkáčskych závažiach nie 

je bežná, vyskytujú sa tam skôr znaky, ktoré pripomínajú podpis toho, kto ich urobil. Takisto 

bývajú okolkované, uvažuje sa, či môže ísť o označenie dielne, váhy alebo administratívne 

označenie.129 Typológia v tejto práci nebude až tak obsiahla a to kvôli tomu, že na gréckej 

pevnine sa vyskytuje v strednej a neskorej dobe bronzovej veľmi málo tkáčskych závaží. Môže 

to byť zapríčinené tým, že tkáčske závažia sa vyrábali z nekvalitného materiálu a počas 

vykopávok si ich archeológovia zamenili s hrudami blata, alebo sa v tomto období na gréckej 

pevnine  nepoužívali vertikálne krosná so závažiami. To je však nepravdepodobné, pretože 
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v tomto čase sa tento typ krosien používal vo všetkých okolitých krajinách ako v Anatólii, 

na Kréte ako aj v severnom Grécku. 130 

 Kónické závažia 

Závažia majú tvar kužeľa, v hornej užšej časti majú dieru. Vrch môže byť hrotitý 

(Obr. 15.1a) alebo zrezaný (Obr. 15.1b). Je to jeden zo základných tvarov závažia, bol 

používaný už od neskorého neolitu, kedy mal veľké rozmery. V neskorej dobe bronzovej 

sa vyskytujú aj tieto staršie/väčšie typy závaží ako aj menšie.  Najčastejšie sa nachádzajú 

v severnom Grécku.131  

 Pyramidálne závažia 

Závažia tvaru pyramídy (Obr. 15.2a), podobne ako kónické závažia môžu byť v hornej časti 

zrezané (Obr. 15.2b). Používali sa od neskorého neolitu až do doby rímskej.132  

 Diskovité závažia 

Tieto závažia majú diskovitý tvar, sú tenké a môžu byť trojakého typu. Buď sú okrúhle –  

šírka a výška sú rovnaké (Obr. 15.3a), eliptické – výška je väčšia ako šírka (Obr. 15. 3b) 

alebo vykrojené – v hornej tretine je zúžené, majú tvar podobný hruške (Obr. 15.3c).133 

Do tejto kategórie patria aj polo diskovité závažia, hornú časť majú zrezanú, diery majú po 

bokoch (Obr. 15.3d). Tieto závažia sa málokedy vyskytujú na gréckej pevnine, vyskytujú 

sa skôr na ostrovoch.134 

 Ploché závažia 

Závažia tvaru obdĺžnika alebo lichobežníka majú v hornej časti diery na prevlečenie nití 

(Obr. 15.4). Používané na gréckej pevnine boli až v neskorej dobre bronzovej. A to 

napríklad v Nichorií.135  

 Závažia polmesiacového tvaru 

Zavážia sú v tvare polmesiaca, na oboch stranách s dierami na uviazanie nití (Obr. 15.5). 

Ich nálezy v Grécku v dobe bronzovej, severnej Európe v neskorom neolite, ale hlavne 

v Anatólii boli dlhé roky predmetom špekulácií. Jedna z interpretácií tvrdí, že slúžili ako 

predmety spojené s administratívou.136 Po vykopávkach v Demircihüyük, kde sa našla 
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skupina 29 závaží, z čoho 8 malo polmesiacovitý tvar, bolo jasné, že sa jedná o tkáčske 

závažia. Posledné testy dokazujú, že s týmto typom závažia je možné tkať, dokonca ešte 

lepšie ako so závažiami obyčajného typu.137  

 Cylindrické závažia 

Závažia majú tvar ležiaceho valca, môžu byť rôzne dlhé (Obr. 15.6). V severnej časti Grécka 

sa používali už od neskorého neolitu, v južnejších častiach sú známe od rannej doby 

bronzovej, pôvod majú pravdepodobne na Balkáne.138  

 Závažia tvaru špulky  

Tieto závažia majú cylindrický driek (Obr. 15.7), na krajoch sa rozširujú, kde sú ukončené 

buď rovno alebo zokrúhlené.139  

 S vnútorným prstencom 

Sú typickejšie v dobe železnej, pár príkladov máme aj z doby bronzovej (Kastanas, Téby, 

Obr. 15.8)       

6.3 Prepichnuté špuľky  

Špuľky sa používali na navinutie nite, mali od 4–12 centimetrov, je pre nich typické, že majú 

zúžený stred a oba konce sú rozšírené. Typológia pri týchto predmetoch je veľmi zložitá, 

častokrát sa líšia dĺžkou, úpravou povrchu a veľkosťou uhlu medzi driekom a koncami 

(Obr. 16). Typ 1: krátky driek, ktorého konce sa prudko konkávne rozširujú, uhol medzi 

driekom a koncami je menej tupý. Typ 2: dlhší driek, konce sú jemnejšie konkávne zahnuté a 

často sú ulomené, uhol medzi driekom a koncami je veľmi tupý. Typ 3: kratší driek, konce 

jemne konkávne zahnuté.140 Často sú vyrobené z nepálenej hliny, niekedy sa zamieňajú 

s tkáčskymi závažiami, najmä vtedy, keď sa nájdu v skupinách. Sú používané počas celej doby 

bronzovej. 

 

           

 

  

                                                 
137 RAHMSTORF 2015, 9. 
138 CARINGTON SMITH 1975, 447. 
139 ANDERSSON STRAND – NOSCH 2015, FIG. 5.1.4. 
140 BANKS 1967, 551–565. 
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7 Topografický prehľad lokalít 

Nižšie uvedený prehľad obsahuje lokality Grécka, s výnimkou ostrovov, a lokality západnej 

Anatólie. Mestá sú zoradené alfabeticky, všetky majú priradené číslo, uvedený je aj región 

a provincia, v ktorej sa súčasnosti nachádzajú. Jednotlivé lokality sú posúdene z viacerých 

hľadísk. Prvým bude jej topografické zaradenie v rámci študovanej oblasti, v rámci neho sa 

stručne spomenie, kto tam kopal ako aj prístup k materiálu súvisiaceho s textilnou výrobou. 

V ďalšom kroku sa lokality zhodnotia chronologicky, typologicky zaradím prasleny a tkáčske 

závažia do jednotlivých kategórií. Pri predmetoch bude spomenuté o aký typ ide, do akého 

obdobia sa zaraďuje, akú má váhu a či má dekoráciu. Váha bude, bohužiaľ, vo väčšine prípadov 

chýbať, a to najmä na tých lokalitách, kde budem informácie získavať zo starších výkopových 

prác, kde tento údaj nie je k dispozícií. V prehľade sú vypísané aj ďalšie predmety spojené 

s textilnou výrobou ako mečík alebo ihly, nie sú však nijako typologicky zaradené. Posledným 

bodom bude použitá literatúra. Pri písaní tohto prehľadu budem najviac vychádzať z nových 

výskumov textilnej produkcie CTR, tie budem dopĺňať o staršie publikácie najmä výkopové 

práce, z ktorých budem vyberať nezaradené predmety, ktoré by mohli slúžiť ako predmety na 

výrobu textilu. 

Tento prehľad slúži ako východisko pre záver, v ktorom jednotlivé body budú zhrnuté do 

grafov, tabuliek, máp ako aj záverečnú diskusiu, kde zhrniem používanie rôznych typov 

nástrojov v časovom období ako aj ich napojenie na topografickú oblasť. V poslednom bode 

bude uvedená analýza textilnej výroby v jednotlivých fázach strednej a neskorej doby 

bronzovej. 

2 ASEA (ARKÁDIA, TRIPOLI) 

 Lokalita: nachádza sa v strede Peloponézu. Na severovýchode ju obklopujú hory 

Kravari a na juhozápade zas Tsimbaru. V najužšom bode údolia medzi Tripolisom 

a Megapolisom leží kopec zvaný Pelókastro, oddelený od zvyšku pohoria. Na ňom sa 

nachádza planina 54 m vyššie položená ako okolie. Zo všetkých strán je lokalita 

obklopená strmými svahmi, okrem západu a severovýchod, kde sú brány. Lokalita bola 

obývaná už od paleolitu, najmladšie nálezy pochádzajú z helenizmu.  

Prvý, kto rozpoznal Aseu bol W. Gell a to už v roku 1817, o necelých 15 rokov tam 

kopali W. M. Leake a neskôr E. Curtis, ktorí objavili zvyšky opevnenia a základy veže. 
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Systematické vykopávky začali v roku 1936, vedené E. J. Holbergom. Ďalšia séria 

vykopávok prebehla v rokoch 1994–1996 pod vedením J. Forsén z Göteborskej 

univerzity, počas ktorých bola zdokumentovaná hradba, ako aj chrám z neskorého 

archaického obdobia.  

 Nástroje na výrobu textilu: v publikácií o tejto lokalite sa zamieňajú prasleny 

s tkáčskymi závažiami a naopak. Našlo sa približne 70 predmetov avšak nedokážeme 

presne určiť, koľko z nich je praslenov a koľko závaží, pretože predošlými bádateľmi 

boli všetky označené ako závažia, i keď z obrázkov je zrejmé, že vo väčšine prípadov 

ide o  prasleny. Všetky sú z hliny a našli sa v domoch. Z obrázkov môžem povedať, že 

prasleny majú bikonkávny, kónický, cylindrický tvar alebo sú vyrobené z črepov 

(Obr. 17). Niektoré majú len 0,5 cm – pravdepodobne ide o koráliky. Predmety sú 

leštené s jemným povrchom. Našiel sa takisto jeden väčší cylindrický útvar, ktorý na 

základe svojich rozmerov je pravdepodobne tkáčske závažie z LH vrstvy.  

 Váha praslenov a tkáčskych závaží: neuvedená . 

 Materiál praslenov: hlina. 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina. 

 Zhrnutie: na lokalite sa predmety spojené s textilnou výrobou našli vo vrstvách MH ako 

aj LH. Bohužiaľ, množstvo jednotlivých typov momentálne nie je možné zistiť 

z literatúry. Nenašlo sa väčšie množstvo predmetov na jednom mieste, výroba priadze 

ako aj tkanin pravdepodobne prebiehala v jednotlivých domácnostiach a nepodliehala 

špecializovanej výrobe. 

 Literatúra: 

- http://www.sia.gr/old-field-projects/asea/, získané 25.5. 2017. 

- Holmberg 1944, 1–6, 114–129. 

- Schimmelmann – Unkel – Forsén 2014, 89–107. 

3 ASINE (ARGOLIS, NAFPLIO) 

 Lokalita: je položená na východnom pobreží Peloponézu. Nachádza sa kilometer 

severovýchodne od Tolonu. Lokalita bola postavená na výbežku do mora. Akropola sa 

nachádzala na kopci vysokom 50 m, dolné mesto sa rozprestieralo na severnom svahu 

akropoly. Na západ od mesta sa na hore Barbouna nachádzalo pohrebisko, na ktorom 

sa našli pozostatky od rannej doby bronzovej až po dobu rímsku. Asine bolo obývané 

http://www.sia.gr/old-field-projects/asea/
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od doby bronzovej do roku 700 pr. n.l., neskoršie obdobie bolo charakteristické 

úpadkom a znížením počtu obyvateľstva, mesto zažilo druhý rozkvet v helenizme. 

Prvé predbežné mapovanie prebehlo pod vedením Francúzskej školy v Aténach, L. 

Renaudinom. V roku 1920 začali vykopávky, tie trvali takmer dvadsať rokov pod 

vedením O. Frödina a A. W. Perssona, až do začiatku druhej svetovej vojny. Počas nich 

odkryli akropolu, dolné mesto a aj horu Barbouna. V roku 1970 sa vykopávky obnovili, 

opäť pod záštitou Švédskeho inštitútu v Aténach pod vedením C.-G. Styreniusa, kedy 

sa prekopala oblasť na východ od akropoly ako aj južné svahy kopca Barbouna. V 1985 

sa výskum sústredil na severné svahy kopca Barbouna. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: na lokalite sa našlo viac ako 50 praslenov, 27 

pochádza z hrobov (Obr. 18). Prasleny v hroboch boli uložené pri ramenách (13), pri 

brade (6), pri bokoch (7) a v nádobe pri tele (1). Typologicky máme najviac praslenov 

bikonkávnych (8), konvexne kónických (7), konkávne kónických (3), kónických (7), 

diskovitých (2), z črepu (16). Väčšina praslenov je z hliny, ale máme aj ukážky 

praslenov z kosti (4) a kameňa. Niektoré hlinené prasleny boli dekorované a to 

jednoduchými rytými vzormi najmä v hornej časti praslenu. Povrch praslenov je hladký, 

leštený. Hlina, z ktorej sú vyrobené má odtiene červenožltej až sivej farby. Tieto 

prasleny patria do období MH–LH, presne to nevieme určiť, pretože vrstvy sa 

prekrývajú. Medzi prasleny môžeme zaradiť aj kúsky črepov s dierou v strede, dve 

nemajú dieru a jeden je obdĺžnikový. Boli vyrobené z kvalitnej keramiky, ich veľkosť 

sa pohybuje od 25–75 mm a všetky sa našli vo vnútri domov, sú z obdobia MH. Tkáčske 

závažia: závaží sa našlo 5, jeden je diskovitý minojského typu z LH vrstvy (Obr. 19), 

pri siedmych predmetoch nie je jasné či ide o prasleny alebo o závažia. Ďalšie nástroje 

na výrobu textilu: v MH vrstve sa našlo aj 8 špuliek určených na prípravu útku pred 

tkaním (Obr. 20). Sú pozdĺžne prederavené, sú z červeno žltej hliny, v strede sú sivé, je 

na nich povlak. Konce majú buď zaoblené alebo rovné. Od seba navzájom sa líšia jedine 

veľkosťou. Z ďalších predmetov sa našiel člnok z kosti. Na jednej strane mal dieru, jeho 

dĺžka je 59 mm a pochádza z vrstvy MH.  

 Váha praslenov: 10–90 g. 

 Váha tkáčskych závaží: neuvedená. 

 Materiál praslenov: hlina, kameň, kosť. 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina, kameň. 
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 Zhrnutie: predmety určené k výrobe textilu sú roztrúsené po celej lokalite, neevidujeme 

nejaké špecializované centrum výroby. Najčastejšími praslenmi sú tie z hliny. Pri 

praslenoch z funerálnych kontextov by sme mali brať v úvahu, že tie, ktoré sú uložené 

pri hlave sú pravdepodobne koráliky. V niektorých prípadoch nevieme jasne povedať, 

či predmet je veľký praslen alebo malé závažie. Veľmi nízky počet tkáčskych závaží 

mohol byť zapríčinený tým, že v tomto období sa používali horizontálne krosná. To 

podporuje aj nález špuliek, ktoré sa častejšie používajú pri práci na tomto type krosien. 

 Literatúra: 

- Frodin – Persson 1938, 260–310. 

- Gullog – Nordquist 1987, 54–61, 123–126. 

4 ASSIROS (THESSALONIKI, LAGKADAS) 

 Lokalita: sa nachádza na severozápadnom konci Langadskej kotliny, 25 km severne od 

Thessalonik. Nachádza sa na kopci, osídlenie ma oválny tvar, bolo obývané od doby 

bronzovej až po dobu železnú. 

Vykopávky prebehli v roku 1925 Heurtlym a potom v 1975–1979 K. A.Wardlym. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našlo sa ich veľké množstvo, najmä bikonkávne, 

často majú rytú dekoráciu, niekedy je vyplnená pastou, našli sa aj prepichnuté črepy 

(Obr. 21). Tkáčske závažia: kónické závažia sú menej časté ako prasleny, sú veľmi zlé 

vypálené. 

 Materiál praslen a tkáčskych závaží: hlina. 

 Literatúra: 

- Wardle – Halstead – Jones 1980, 229–267. 

6 AYIOS MAMAS (CHALKIDIKI, NEA PROPONTIDA) 

 Lokalita: nachádza sa 3 km od Toronského zálivu, zo severu a východu lokalitu chráni 

pohorie Chalkidiki. Hrobka je položená na kopci so strmými svahmi na východe. 

Lokalita bola osídlená od neolitu po neskorú dobu bronzovú. 

Bola kopaná v dvadsiatych rokoch minulého storočia W. A. Heurtlym. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: cylindrický (1), bikonkávne (7). Pochádzajú 

z kontextov MH a LH. 

 Váha a materiál praslen: neuvedená, hlina. 
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 Literatúra: 

- Heurtley – Radford 1927/1928, 117–186. 

7 AYIOS STEFANOS (LAKÓNIA, EVROTAS) 

 Lokalita: sa nachádza na juhu Peloponézu, 2 km od mora. Samotná lokalita sa oproti 

iným nenachádza na výraznom kopci, je položená len 30–40 m nad okolím, celkovo 

43 m nad morom. Ayios Stefanos sa rozprestiera na plochej planine a jeho plocha má 

tvar nepravidelného kruhu, so strmými svahmi na severe a severovýchode. Lokalita bola 

osídlená od rannej doby bronzovej až po LH IIIC, potom bola opustená a znovu obývaná 

v protogeometrickom období. Jeho poloha v blízkosti mora naznačuje, že tu intenzívne 

prebiehali styky s Kythérou ako aj Krétou. 

Oblasť Lakónie bola pomerne dlho v úzadí archeologického záujmu, preto prví, ktorí sa 

venovali lokalite boli až v roku 1956 H. Waterhouse a R. H. Simpson, ktorí 

identifikovali lokalitu, hneď po nich v roku 1959 sa tu začali vykopávky vedené 

W. Taylourom, ktorý sa na základe nájdených črepov pokúšal vytvoril chronológiu 

keramiky doby bronzovej pre oblasť Lakónie a ktorý odkryl plochú časť kopca. Ďalšie 

vykopávky prebehli v rokoch 1973, 1974, 1977 počas ktorých sa odkryla zvyšná časť 

osídlenia ako aj ďalšie časti na svahoch.  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: v kontexte MH sa 20 praslenov, typologicky ich 

delíme na cylindrické (1), kónické (10), sférické (2), bikonkávne (4), diskovité (2), 

konkávne kónické (1). Pre túto dobu sú typické prasleny s viac okrúhlymi tvarmi ako 

hranatými. Zvyšky po leštení sa našli len u niekoľkých kusoch. V kontexte LH sa ich 

našlo 39, sú sférické (6), bikonkávne (10), kónické (13) a konvexne kónické (1)  a aj 

keď sa našli v kontexte LH, je pravdepodobné, že na základe tvaru patria do MH 

(Obr. 22). Šesť z nich patrí do LH IIIA a 7  do LH IIIC (2 z nich sú leštené).  Tkáčske 

závažia: sa našli len dva, jeden je pyramidálneho tvaru, druhý diskovitého, oba 

pochádzajú z kontextu LH IIIC. Ďalšie predmety na výrobu textilu: našlo sa 19 špuliek, 

všetky sú z tmavej leštenej keramiky, pochádzajú zo zmiešaných kontextov MH a LH, 

všetky sú fragmentárne a nájdené v domoch. Môžeme ich rozdeliť do troch typov. Typ 

1 (5): krátky driek, ktorého konce sa prudko konkávne rozširujú. Typ 2 (10): dlhší driek, 

konce sú jemnejšie konkávne zahnuté, konce často ulomené. Typ 3 (4): kratší driek, 

konce jemne konkávne zahnuté.  
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 Váha praslenov: MH: 15–110 g, LH: 6–32 g. 

 Váha tkáčskych  závaží: diskovitý: 122 g, pyramidálny: 102 g. 

 Materiál praslenov: hlina. 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina. 

 Zhrnutie: praslenov je príliš málo aby sme mohli robiť závery, avšak vďaka váhe 

praslenov môžeme usúdiť, že v MH sa používali prasleny ťažšie a väčšie, s ktorými sa 

priadli hrubšie nite. Tento trend pokračuje v LH I, kde ešte vidíme niekoľko ťažších 

exemplárov, ktoré v nasledujúcich obdobiach plynule prechádzajú v ľahšie. Podobne je 

to s tvarmi, ktoré prechádzajú z MH zaoblených do stále viac hranatých. Podobne to je 

i na iných lokalitách ako napríklad v Nichorií.  

 Literatúra:  

- Taylour – Janko 2008,  420–428, 448–450. 

 

10 BAYRAKLI (EGEJSKÁ OBLASŤ, IZMIR) 

 Lokalita: sa nachádza na upätí hory Yamanlar, na kopci Bayraklı. 

            Kopaná bola od roku 1948, a neskôr od 2014. 

 Nástroje na výrobu textilu: 13 špuliek z hliny, patria do LH vrstvy. 

 Literatúra: 

- Erdem 2016, 69–79. 

12 ÇINE-TEPECIK HÖYÜĞÜ (EGEJSKÁ OBLASŤ, AYDIN) 

 Lokalita: nachádza sa v meste Karakollar, na planine Çine. Je umiestnená na kopci 

oválneho tvaru, v severnej a východnej časti je kopec vyšší, smerom k juhu sa napája 

na planinu. Osídlená bola od neolitu až po archaickú dobu. Osídlenie z neskorej doby 

bronzovej bolo v južnej a východnej časti kopca.  

Objavená bola v roku 2001, S. Günelom v rámci projektu Aydın and Mugla Surface 

Surveys, kopaná je od roku 2004. 

 Nástroje na výrobu textilu: tkáčske závažia: našlo sa ich 43, typologický sú pyramidálne 

(14), špuľky (12), polmesiacovité (2), diskovité (15) – Obr. 23, graf 1. 

 Váha tkáčskych závaží: pyramidálne: 111–266 g, špuľky: 118–344 g, diskovité: 24–

88 g, polmesiacové: 55–70 g. 

 Materiál tkáčskych závaží: pálená a nepálená hlina. 
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 Zhrnutie: na tejto lokalite v období neskorej doby bronzovej pozorujeme miešanie 

kultúrnych vplyvov, diskovité závažia minojského typu indikujú kontakty s egejskou 

oblasťou, polmesiacovité naopak s oblasťou Anatólie. Na základe rôznej váhy 

a veľkosti môžeme potvrdiť, že na lokalite sa tkali rôzne typy látok, z polmesiacovitých 

to boli len pásy látok, počet pyramidálnych a špuliek naopak nasvedčuje, že tkanina 

mala šírku cca 50–60 cm. Samozrejme je pravdepodobné, že veľa závaží sa 

nedochovalo, takže látky mohli byť aj širšie. Váhy jednotlivých závaží nasvedčujú 

výrobu hrubšej i tenšej tkaniny. Z grafu 1 je zrejmé, že najviac sa našlo diskovitých 

závaží a hlavne, že tieto závažia majú oproti ostatným nízku váhu. 

 Literatúra: 

- Yilmaz 2016, 93–113. 

14 ELEUSINA (ZÁPADNÁ ATTIKA, ELEUSIS) 

 Lokalita: sa nachádza 18 km severozápadne od Atén, na Thriasianskej planine, 

najsevernejšom bode Saronického zálivu. Lokalita je položená na najvýchodnejšom 

kopci tzv. Elusianského pohoria. Osídlený bol na východnej a južnej strane kopca, na 

rovine v strede kopca bola opevnená akropola, od ktorej na východ bol Telestreion.  

Prvé vykopávky prebehli 1882 D. Philiom, kedy sa preskúmalo vnútro Telestria. V roku 

1894–1907 A. Skias preskúmal cintorín na južnom svahu, od roku 1930 Mylonas 

prevzal časť výskumu venujúceho sa dobe bronzovej, odkryl megaron B pod 

Telestriom. Keďže výskumy prebiehali viac ako sto rokov pod vedením rôznych 

archeológov, M. C. Cosmopoulos sa rozhodol, že tieto výskumy zjednotí a v roku 2014 

vydal monografiu venujúcu sa dobe bronzovej v Eleusis. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: Mylonas opísal niekoľko hlinených i kamenných 

praslen, avšak v múzeu ich je uchovaných menej. Konkávne kónické (4), bikonkávne 

(1), z prepichnutého črepu (1) – Obr. 24, ďalších 25 sa našlo z inej časti ako svätyňa, 

z ktorých väčšina bola kónických. Povrch praslenov je jemne opracovaný, všetky sú 

červeno žltej farby s výnimkou jednej sivej, všetky patria do MH–LH. Tkáčske závažie: 

jedno diskovité z LH (Obr. 24). 

 Váha praslen: kónické: 12 – 15 g, bikonkávne: 20 g. 

 Materiál praslen: hlina, kameň (steatit). 

 Materiál tkáčske závažia: hlina. 
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 Zhrnutie: Mylonas vo svojej práci zaznamenáva viac praslenov ako je uložených 

v múzeu, dokonca spomína prasleny s rytou výzdobou. Tie však nie sú spomenuté ani 

v práci J. Carington Smith, takže je pravdepodobné, že stratené boli už v sedemdesiatych 

rokoch. Najviac je kónických praslen, z váhy je zrejmé, že sa priadli stredné až hrubšie 

nite. 

 Literatúra:  

- Cosmopoulos 2014, 1–5, 440–442. 

- Travlos 1949, 138–147. 

15 EUTRESIS (BOIÓTIA, THIVA) 

 Lokalita: sa nachádza na južnej hranici Boiótie. Na pravom brehu rieky Asopo, len pár 

kilometrov od Korintského zálivu. Lokalita bola obývaná od rannej doby bronzovej až 

po byzantské obdobie, počas geometrického obdobia bola pravdepodobne opustená 

alebo v nej žilo veľmi málo obyvateľov o čom svedčí nízky počet nájdenej keramiky. 

Lokalita sa nachádza na kopci, ktorý sa zvyšuje smerom k severu.  

Osídlenie bolo označené ako Eutresis cestovateľmi ešte v 19. storočí. Prvé vykopávky 

prebehli v rokoch 1924–1927 a aj keď väčšina lokality nebola odkrytá bolo jasné, že sa 

tu nachádzajú všetky tri fázy doby bronzovej. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: v MH kontexte sa našlo niekoľko praslenov 

sférického (1), konkávne kónického (3), bikonkávneho (11), diskovitého (1) 

a kónického (9) tvaru, niektoré majú dekoráciu dokonca s bielou výplňou, dekorácia sa 

vo všetkých prípadoch okrem jedného nachádza na hornej časti bikonkávneho praslenu, 

na jednom sa nachádza na oboch (počet jednotlivých praslenov je len orientačný – vo 

výkopovke sú uvedené len najlepšie príklady). Dekorácia je rytá, najčastejšie sa 

objavujú striedajúce sa zvislé a vodorovné čiary, bodky, poloblúky. Ich veľkosť je cca 

2,5 cm. Takisto sa našli aj kamenné prasleny, tie sú kónické a ich výška je takisto 2,5 cm, 

sú bez dekorácie. Medzi prasleny by som zaradila aj skupiny sférických a kónických 

predmetov, ktoré sú v publikácií H. Goldman označené ako tkáčske závažia, čo nedáva 

zmysel vzhľadom k ich tvaru, diera je v nich prevŕtaná vertikálne a nie horizontálne. 

Tkáčske závažia: našla sa skupina kónických závaží, z ktorých menšie majú prevŕtanú 

v hornej časti dieru, tri väčšie síce nemajú, ale sú naznačené. Ich veľkosť sa pohybuje 

od 7–1 cm.  Ďalším typom sú dve cylindrické, veľkosťou 5,5–12 cm. Našla sa aj 4,5 cm 
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špuľka. Všetky vyššie spomenuté závažia sú z MH, LH kontextov a boli označené ako 

predmety neurčitého použitia (Obr. 25).  

 Váha a materiál praslenov: neuvedená, hlina, kameň. 

 Váha a materiál tkáčskych závaží: neuvedená, hlina. 

 Zhrnutie: typické prasleny na lokalite sú kónického tvaru, ide o jednu z mála lokalít 

s väčším počtom dekorovaných praslenov. 

 Literatúra: 

- Carington Smith 1975, 433. 

- Goldman 1931, 3–9, 192–221. 

- Goldman 1927, 3–91. 

 17 IASOS (EGEJSKÁ OBLASŤ, MUĞLA) 

 Lokalita: sa nachádza na juhovýchode Turecka, v zálive Güllük, na dlhom kopci so 

strmými svahmi na západe, z ostatných strán ho obklopujú terasy. Osídlenie bolo 

obývané od neskorého chalkolitu až po stredovek.  

Lokalita je známa už od začiatku minulého storočia, vykopávky prebehli v 1960, 

odvtedy prebiehali každý rok až do roku 2013, od roku 2011–2013 pod vedením M.  

Spanu. 

 Nástroje na výrobu textilu: niekoľko tuctov diskovitých závaží z MM IIB a LM IA. 

 Váha a materiál tkáčskych závaží: veľkosť cca 7,5 cm, hlina. 

 Literatúra: 

- Momigliano 2009, 121–141. 

- Momigliano 2012, 1–15. 

18 KASTANAS (THESSALONIKI, CHALKIDONA) 

 Lokalita: sa nachádza v strednom Macedónsku v blízkosti rieky Axios. Lokalita je 

postavená na kopci v údolí, ktoré je z oboch strán lemované horami, z východu to je 

Mavrovoúni a zo západu masív Paikon. I keď táto lokalita sa nachádza dosť ďaleko od 

sféry mykénskeho vplyvu, nachádzame tu materiál pochádzajúci z južnejších oblastí 

najmä z obdobia LH III ako aj domáce napodobeniny týchto predmetov. Bolo osídlené 

od rannej doby bronzovej až po helenizmus, mimo 200 rokov trvajúceho hiatu, ktorý 

predchádzal LH. 
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Vykopávky začali v rokoch 1975–1979 pod vedením nemeckého archeológa B. 

Hänsela, ktorý osídlenie rozdelil do 31 stratigrafických vrstiev, v ktorých rozlišujeme 

obdobie od skorej doby bronzovej až po neskorú dobu železnú. Jeho výsledná práca 

o Kastane je síce považovaná za jednu z najlepších z oblasti Grécka, čo sa týka 

spracovania, avšak nástrojom na výrobu textilu sa venuje len okrajovo. Nástrojom na 

výrobu textilu z lokality sa neskôr venovali Aslanis ako aj Hochstetter avšak do svojich 

práci nezahrnuli dôležité informácie ako váha, priemer, šírka, výška a pod. 

Od osemdesiatych rokov minulého storočia sa týmto predmetom uložených v múzeu 

v Thessalonikách nikto nevenoval až do roku 2008, keď ich v rámci svojej rigoróznej 

práce spracoval S. Mauel, ktorý ich podrobil podrobnej analýze.  

 Nástroje na výrobu textilu: v múzeu je dochovaných 866 nástrojov na výrobu textilu, 

z toho však len o 117 (len prasleny a tkáčske závažia) vieme z určitosťou povedať, že 

patria do doby bronzovej. Prasleny: z celkového počtu 423 patrí 106 do doby bronzovej. 

Z toho 20 patrí do rannej doby bronzovej. Zo strednej doby bronzovej nemáme ani jeden 

praslen. Zvyšných 86 praslenov je z neskorej doby bronzovej, konkrétne 4 z LH I-II 

a 82 z LH III. Najtypickejšími tvarmi sú bikonkávny (75=70,8%), kónický (22=20,8%), 

cylindrický (5=8%), sférický (4=3,8%) a diskovitý (3=2,8%). Tkáčske závažia: podľa 

výskumov Aslanisa a Hochstettera máme 262 závaží, avšak veľa z nich je dochovaných 

len fragmentárne, je možné, že to isté závažie zarátali dvakrát, podľa S. Mauela je ich 

len 239. Do EH ich patrí len deväť, o zvyšných 253 závažiach vieme, že určite nepatria 

do MH ani do LH I, avšak kvôli nedostatočnému datovaniu nevieme dostatočne rozlíšiť, 

či patria do LH III alebo do doby železnej. Rozdiel medzi mladšími závažiami a tými, 

ktoré sa používali neskôr nie je len ten, že sa našli v rôznych stratigrafických vrstvách 

ale aj ten, že závažia z EH sú kvalitne opracované, dobre vypálené, menšieho 

pyramidálneho tvaru a podobnej výšky, zatiaľ čo závažia z LH III a neskôr sú najmä 

kónického tvaru, a sú nekvalitne vypálené, zle opracované a väčšie a to je i jeden 

z dôvodov, prečo sú zachované len fragmentárne. Typologicky máme zastúpené závažia 

pyramidálne (39), cylindrické (5), špuľky (60), kónické (143), s vnútorným prstencom 

(1). Medzi kónické závažia patria i tie, ktoré sú na rozhraní medzi kónickými 

a pyramidálnymi. Z LH III máme nález skupiny závaží, rovnakého tvaru a aj podobnej 

hmotnosti (825–1510 g), našli sa uložené vedľa seba v dvoch radoch. V oboch radoch 

máme po 15 závaží.  

 Váha praslenov: cca 8–103 g.  

 Váha tkáčskych závaží: cca 825 g–2120 g. 
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 Materiál praslenov: hlina. 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina. 

 Zhrnutie: široké váhové rozmedzie praslenov značí, že na lokalite sa priadli rôzne typy 

nití. Keď porovnáme prasleny z Kastanu s južnejšie položenými lokalitami v Grécku 

zistíme, že priemer diery v praslene je v Kastane je v priemere o 5 mm väčší. To, že 

najtypickejším tvarom praslenov je bikonkávny nie je nič nezvyčajné, pretože ten typ je 

najčastejšie sa vyskytujúcim typom aj na iných lokalitách v blízkosti Kastanu. Prvé 

známky používania vertikálnych krosien so závažiami pochádzajú už z EH, z tohto 

obdobia sa našlo aj veľa zvieracích kostí, preto sa predpokladá, že v tomto období sa 

tkalo z ľanu ako aj vlny. Z období MH a LH I nemáme takmer žiadne nálezy závaží, čo 

je pravdepodobne zapríčinené stagnáciou, ktorá nastala počas a po 200 rokov trvajúceho 

hiatu. V nasledujúcich obdobiach sa výskyt závaží výrazne zvyšuje, avšak je to na úkor 

kvality. Závažia sú zle vypálené, často zachované len fragmentárne. Počet závaží je 

oproti iným blízkym lokalitám tak veľký, že sa nám naskytuje otázka, či sa na tejto 

lokalite tkalo len pre potreby miestnych ľudí alebo aj pre okolité mestá. Druhej možnosti 

nahráva fakt blízkosti rieky, ktorá bola v minulosti dôležitou obchodnou cestou. 

O textilnej výrobe v Kastane môžeme s určitosťou povedať, že mala štruktúru avšak, 

keďže nemáme žiadne písomné správy ako napr. v južnom Grécku, nevieme povedať 

ako bola organizovaná a ako veľmi podliehala administratíve elít.  

 Literatúra: 

- Aslanis 1985, 195–198. 

- Hochstetter 1987, 83–91. 

- Mauel 2009. 

- Mauel 2012, 139–144. 

20 KORAKOU (KORINTIA, KORINT) 

 Lokalita: nachádza sa západe od Nového Korintu a 1 km na východ od prístavu 

Lechaeum. Kopec na ktorom sa nachádza lokalita je 35 m nad morom a približne 15 m 

nad okolitou Korintskou planinou. Lokalita ma oválny tvar, má veľkosť 260x115 m.  

Obývaná bola od rannej doby bronzovej až po neskorú dobu bronzovú.  

Vykopávky prebehli v rokoch 1915–1916, pod vedením C. W. Blegena, ktorý na 

základe črepov nájdených v Korakou doplnil chronológiu keramiky doby bronzovej. 
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 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: z MH sa našli dve kónické s nezrezanou hornou 

časťou, jedna zrezaná kónická. Z LH kontextov sa našlo 42 praslenov a tie sú 

typologicky rozdelené na kónické (26), bikonkávne (8), diskovité (2), konkávne kónické 

(4), sférické (2). Osemnásť praslenov je z kameňa.  Tkáčske závažia: v publikácií C. W. 

Blegena nie je označený žiaden, avšak jeden predmet označený ako predmet neznámeho 

použitia by mohol byť závažím kónického tvaru so zrezaným vrchom, síce nie je 

prepichnutý, ale z oboch strán má jemné priehlbiny akoby stopy prípravy na 

prepichnutie.  

 Váha praslen a tkáčskych závaží: neuvedená. 

 Materiál praslen: hlina, kameň. 

 Materiál tkáčskych závaží: kameň. 

 Zhrnutie: lokalita bola skúmaná takmer pred sto rokmi, preto som na základe opisu 

vybrala predmety, ktorá by sme mohli byť vhodné na výrobu textilu. I keď vykopávky 

prebehli len v niektorých častiach osídlenia a máme pomerne malý nález praslenov 

môžeme predpokladať, že najčastejším tvarom bol kónický a to aj v prípade keby sme 

mali väčšiu vzorku. 

 Literatúra: 

- Blegen 1921, 1–3, 104–109. 

- Carington Smith 1975, 433. 

22 LEFKANDI (EUBOEA, CHALCIS) 

 Lokalita: sa nachádza na západnom pobreží ostrova Euboea, v južnom Eubojskom 

zálive. Je rozdelená na osídlenie Xeropolis, šesť pohrebísk a zvyšky budovy 

z protogeometrického obdobia. Xeropolis sa nachádza na plochom vrchole kopca so 

strmými svahmi. Osídlené bolo od neskorej doby bronzovej až po koniec temného 

obdobia. 

Prvé vykopávky prebehli v roku 1964 pod vedením M. Pophama a H. Sacketta na 

Xeropole. V 1970 sa skúmalo pohrebisko z rannej doby železnej, v osemdesiatych 

rokoch zas budova z protogeometrického obdobia so vzácnymi nálezmi. Od roku 2003 

do roku 2008 tam prebehli vykopávky vedené I. S. Lemom.  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našlo sa ich 46, všetky sú z pálenej hliny a sú 

leštené, jedna má rytú výzdobu – bodky v tvare kruhu, všetky sú leštené. Typologicky 

sa delia na kónické (28), bikonkávne (6), konkávne kónické (1), z črepov (16). Všetky 

sú z LH IIIC. Tkáčske závažia: pyramidálne (1), diskovité (14), s vnútorným prstencom 
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(7). Našlo sa viac ako 360 špuliek, všetky sú neprepichnuté, majú od 30–350 g. Môže 

ísť o závažia, kvôli vysokému počtu sa uvažuje o tom, či nešlo o skladovanie hliny 

v istom množstve, ktoré by sa neskôr použilo na výrobu niečoho iného.  

 Váha a materiál praslenov: neuvedená, hlina. 

 Váha a materiál tkáčskych závaží: s vnútorným prstencom 1–1250 g, nepálená hlina. 

 Literatúra: 

- Evely 2006, 1–6, 296–300. 

23 LERNA (ARGOLIS, ARGOS-MYKINES ) 

 Lokalita: sa nachádza na juhozápadnom konci Argejskej planiny. Kopec bol obývaný 

už od neolitu, tesne pred rannou dobou bronzovou bolo osídlenie opustené. Najviac 

pozostatkov pochádza práve z rannej doby bronzovej (Lerna I-V) Dom tehál a hradba, 

vrstva MH (LernaVI) je značne poškodená, máme dochované len šachtové hroby, LH 

(Lerna VII) je dochovaná na severovýchode kopca.  

Vykopávky prebehli v rokoch 1952–1958, vedené J. L. Caskey, zatiaľ je odkrytá len 

sedmina osídlenia. Elizabeth Courtney Banks neskôr vydala ako svoju dizertačnú prácu 

spracovanie malých predmetov z Lerny. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: pochádzajú z vrstvy LH, našli sa len dva typy a to 

bikonkávne a kónické. Farba terakotových praslen je červeno hnedá, červeno žltá, 

priemerná výška je cca 2,1 cm, opracovanie jemné. Tkáčske závažia: závažia z Lerny 

sú 4 diskovité, minojského typu, veľké približne 9 cm. Ďalšie predmety na výrobu 

textilu: špuľka z MH kontextu, krátka s výrazným tupím uhlom medzi driekom a 

koncami.  

 Váha praslen a závaží: neuvedená . 

 Materiál prasleny: hlina, kameň (steatit). 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina, kameň. 

 Zhrnutie: vrstvy MH a LH sú chudobné na prasleny a tkáčske závažia. Nálezy 

diskovitých závaží môžu indikovať kontakty medzi Lernou a Krétou v LH.  

 Literatúra:  

- Carington Smith 1975, 427, 451, 491. 

- Caskey 1957, 142–162.  

- Wiencke 1998, 125– 214. 
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24 LIANOKLADI (PHTHIOTIS, LAMIA) 

 Lokalita: sa nachádza vo východnej časti stredného Grécka, je položená na kopci 

Paleomilos, na ľavom brehu rieky Spercheus. Osídlená bola od neolitu po dobu 

bronzovú. 

Bola kopaná v roku 1909 A. J. B .Waceom a M. S. Thomsonom. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našlo sa ich 10, diskovité (4), kónické (5), 

bikonkávne (1). Tkáčske závažie: jedno veľké cylindrické, označené ako predmet 

nejasného použitia. Ďalšie predmety na výrobu textilu: dve špuľky, jedna prepichnutá, 

druhá nie. Všetky sa našli v MH kontexte.  

 Váha predmetov: neuvedená. 

 Materiál predmetov: hlina. 

 Literatúra:  

- Wace – Thompson 1912, 171–191. 

25 LIMAN TEPE (EGEJSKÁ OBLASŤ, IZMIR) 

 Lokalita: na južnom brehu Izmirskej zátoky, na polostrove, hneď oproti ostrovu 

Karantina, ktorý sa zvažuje z vyššieho výbežku na severe smerom na juh, kde sa pripojí 

k pobrežiu. Je osídlené od chalkolitu do neskorej doby bronzovej. 

Bolo objavené v 1950 E. Akurgalom, od 1979 prebiehajú vykopávky, boli prerušené 

z finančných dôvodov, od roku 1992 pokračujú pod záštitou Ankarskej univerzity. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našli sa sférické, bikonkávne, kónické. Tkáčske 

závažia: našlo sa niekoľko kusov diskovitých závaží s ryhami v hornej časti. Všetky 

patria do kontextu MH. 

 Materiál a váha závaží: hlina, veľkosť: cca 5 cm. 

 Zhrnutie: diskovité závažia minojského typu dokazujú kontakty s ostrovmi, tkanina 

tkaná týmito závažiami mala hustú štruktúru.  

 Literatúra: 

- Erkanal – Keskin 2009, 97–110. 

- Erkanal 2008, 179–190. 

- Tütüncüler 2005, 114, 115, 178, 229, 230. 
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26 MALTHI (MESSENIA, TRIFYLIA) 

 Lokalita: sa nachádza na juhozápade Peloponézu. Je položená v hornatej oblasti  medzi 

horami Vasiliko na východe a Ramovouni na západe, na planine Malthi, ktorá je vo 

výške 280 m nad morom. I keď lokalita nie je vysoko postavená oproti okolitému 

prostrediu, má strmé svahy. Bola obývaná od strednej doby bronzovej do neskorej doby 

bronzovej, okolo osídlenia tvaru nepravidelného polkruhu obieha fortifikácia, dlhá 

420 m sa prispôsobuje terénu. Súčasťou mesta boli aj hrobky, ktoré sa nachádzali na 

západ od akropoly. 

Prvé vykopávky prebehli roku 1926 pod vedením N. Valmina, ktorý hneď v tomto roku 

odkryl dve hrobky, v nasledujúcom roku odkryl ďalšie dve ako aj akropolu. Celá 

akropola sa postupne odkryla v rokoch 1929, 1933, 1934. Valmin rozdelil vnútornú 

plochu mesta na tri časti a to na ústrednú oblasť s monumentálnou architektúrou, na 

remeselnú časť na severe a na časť bez známok obývania v blízkosti fortifikácie. 

Publikácia Valmina však naráža na mnohé problémy ako aj na chyby v pláne, nesprávne 

datovanie keramiky a fortifikácie. Preto v roku 2015 vznikol projekt ktorého úlohou je 

znova zmapovať oblasť, identifikovať fázy osídlenia, datovať hradbu, keramiku ako aj 

vytvoriť 3D model lokality.  

 Nástroje na výrobu textilu: sa našli v oboch vrstvách. Prasleny: na lokalite sa ich našlo 

viac ako 350. Majú rôzne veľkosti od malých až po väčšie (1–6 cm). Väčšie patria do 

LH. Tvarovo sú rozmanité a to od bikonkávnych, kónických, sférických, diskovitých, 

konkávne kónických až po špuľky. Presný počet v jednotlivých kategóriách neviem 

určiť, nemám prístup k materiálu a prasleny boli opísané v publikácií v kapitole drobné 

nálezy naposledy v štyridsiatych rokoch, neskôr boli zahrnuté v práci J. Carington Smith 

avšak len typologicky, nie kvantitatívne. Takmer všetky sú z pálenej hliny okrem 4, 

ktoré sú zo steatitu. Niekedy je ich tvar veľmi neforemný, preto je nie je ľahké 

špecifikovať či ide o praslen. Naopak povrch niektorých je upravený – leštený. Päť 

z nich je dekorovaných v hornej časti.  Tkáčske závažia: podľa monografie Valmina sa 

tam nenašli žiadne, avšak v jeho drobných nálezoch sa nachádza niekoľko predmetov, 

ktoré by mohli zapadnúť do tejto kategórie, aj keď sú uňho interpretované ako amulety, 

kultové predmety a pod. Jeden z týchto predmetov je diskovitého tvaru, ktorý je v hornej 

tretine zúžený, v hornej časti je diera. Ďalšie predmety, ktoré by mohli byť závažiami 

sú kamenné predmety veľké cca 5 cm rôzneho tvaru. Ich tvar je od okrúhlych cez 

štvorcové až po kónické, ktoré sú často zlomené. Ďalšie nástroje na výrobu textilu: na 
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lokalite sa našlo päť bronzových ihiel z LH. Sú veľké 2,5–6,5 cm, bohužiaľ sa nám 

nezachovala hlavička, preto je možné, že to mohli byť aj ihlice. 

 Váha praslenov: váha praslenov síce nie je známa, avšak z poznámok Valmina je 

zrejmé, že niektoré boli výrazne ťažšie ako ostatné. 

 Váha tkáčskych závaží: neuvedená. 

 Materiál praslenu: hlina, kameň. 

 Materiál tkáčskych závaží: kameň. 

 Záver: osídlenie ako aj nájdené predmety boli spracované a publikované pred takmer 

80 rokmi, čo sťažuje ich analýzu, keďže nám chýbajú základné údaje ako váha ako aj 

počet typov v jednotlivých kategóriách. Avšak s určitosťou môžeme povedať, že všetky 

patrili do období MH a LH. Z nenápadnej poznámky Valmina o váhe, môžeme 

predpokladať, že na lokalite sa vyrábali tenšie ako aj silnejšie nite.  Z publikácie boli 

vybrané možné tkáčske závažia, avšak len na základe ich opisu a fotografie v nie veľmi 

dobrej kvalite. Zaujímavé je, že prasleny sa v rámci lokality našli všade, avšak 

v niektorých miestnostiach bol ich počet výrazne vyšší. To by mohlo naznačovať, že 

v týchto miestach prebiehala špecializovaná výroba vláken. Teoreticky by mohlo ísť aj 

o náhrdelník, ale jednotlivé kusy boli nájdené ďaleko od seba.  

 Literatúra: 

- Valmin 1938, 2–14, 334–348. 

- http://www.sia.gr/old-field-projects/malthi-the-swedish-messenia-expedition/, 

získané 25.6. 2017. 

27 MAYDOS KILISETEPE (MARMARA, ÇANAKKALE) 

 Lokalita: nachádza na polostrove Gallipolis, na kopci v meste Eceabat. Lokalita bola 

osídlená od strednej doby bronzovej až po obdobie Ottomanskej ríše. Z doby bronzovej 

máme dochované budovy v blízkosti hradieb, prasleny a závažia sa našli v budovách 

alebo pred nimi. 

Bol objavený už v roku 1982, kedy tu prebehli vykopávky pod vedením M. Özdoğana, 

novšie prebiehajú od roku 2010 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našlo sa ich 11. Dve sú zdobené rytými pruhmi, 

druhá bodkami. Sú bikonkávneho typu (4), sférické (2), kónické (2), diskovité (3). Sú 

svetlo červené, hnedé až sivé (Obr. 26). Pochádzajú z obdobia paralelného s Trója VIIa 

(1300–1190/1180). Tkáčske závažia: našlo sa ich päť. Tvary: diskovité (3), pyramidálne 

http://www.sia.gr/old-field-projects/malthi-the-swedish-messenia-expedition/
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(1), ploché (1). Diskovité závažie má drážky v hornej časti, druhé má dve diery (Obr. 

27).  

 Váha praslenov: 20,5–65,4 g. 

 Váha tkáčskych závaží: 48,9–172 g, z nepálenej hliny 758 g. 

 Materiál praslenov: pálená hlina (10), kameň (1). 

 Materiál tkáčskych závaží: pálená hlina (3), kameň (1), nepálená hlina (1). 

 Zhrnutie: vďaka tvarom závaží môžeme povedať, že vplyv ostrovov v Egejskom mori 

siahal až na severozápadné pobrežie Anatólie. Na lokalite pozorujeme miešanie 

vplyvov, čo dokazujú typické anatólske pyramidálne závažia. Miešanie kultúr sa tu dalo 

očakávať, pretože ide o geograficky mimoriadne výhodnú polohu – blízkosť 

Dardanelského prieplavu. Všetky predmety sú z neskorej doby bronzovej, podobné sa 

našli v Tróji. 

 Literatúra: 

- Yilmaz 2016, 47–66. 

28 MENELAION (LAKÓNIA, SPARTA) 

 Lokalita: bol postavený na pravom brehu rieky Eurotas, ktorej údolie bolo chránené zo 

západu Taygetusom, z východu pohorím Parnon. Je položený 280 m nad morom 

a 110  m vzhľadom k okoliu. Osídlenie bolo postavené na hrebeni nízkych kopcov, ktoré 

sa pripojujú k susediacej planine na juhovýchode rieky. Prvýkrát bolo obývané v MH 

a osídlenie sa tiahne viac ako kilometer pozdĺž hrebeňa, megaron bol postavený na 

východnej terase cca v 15. storočí pr.n.l., v 13. storočí pr.n.l. bol prestavaný a o niečo 

neskôr zničený požiarom, oblasť bola opustená až do 8. storočia pr.n.l. 

Prvýkrát bolo miesto rozpoznané už v 1833 L. Rossom, ktorý tam objavil heroón 

s votívnymi sochami lakónskeho typu. Začiatkom 20. storočia prebehli prvé 

systematické vykopávky pod vedením Britskej školy v Aténach, ktoré odkryli budovu 

s maľovanou omietkou. V 70. rokoch H. Catling chronologicky rozdelil megaron na tri 

fázy. O desať rokov neskôr R. Catling kopal na južnej strane kopca, kde objavil 

v mladších vrstvách mnoho votívnych predmetov ako aj stenu z mykénskeho obdobia, 

čo naznačuje, že šlo o kultové miesto.  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: na lokalite sa našlo 21 praslenov z čoho 20 je 

z hliny a len jeden z kameňa. Rozlišujeme veľké prasleny tie sú cylindrické (1) a ploché 

(1). Zvyšné sú bikonkávne (5), konvexne kónické (8), kónické (3), dva sú príliš zničené, 
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aby sme vedeli povedať o aký typ ide (Obr. 28). Všetky majú odtiene červeno hnedej, 

niekedy so sivým vnútrom. 76% z nich pochádza z obdobia nie staršieho ako LH IIIA. 

Väčšina z nich sa našla vnútri domov – 66%.  Tkáčske závažia: našlo sa ich oveľa menej 

ako praslenov, len tri. Jeden je zo spodku nádoby a je z vrstvy LH IIIB, druhý je 

cylindrického tvaru, horizontálne prepichnutý z vrstvy LH IIIA. Z kameňa máme 

fragment diskovitého typu, avšak nie je jasné, či ide o závažie alebo o praslen. Jedna zle 

opracovaná špuľka sa našla v blízkosti archaickej svätyne. 

 Váha praslen: 8–30g. 

 Váha tkáčskych závaží: cca 237g. 

 Materiál praslenov: hlina, kameň. 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina, kameň 

 Zhrnutie: predmety na výrobu textilu sa našli po celom areáli, distribúcia je 

nerovnomerná. Väčšina predmetov patrí do obdobia LH IIIA a LH IIIB. Bohužiaľ, 

predmetov je málo, aby sme mohli robiť závery o textilnej produkcii, avšak vzhľadom 

na nízky počet, môžeme predpokladať, že výroba vláken neprebiehala vo väčšej miere 

a nebola organizovaná palácom. To, že väčšie prasleny patria do obdobia LH II–LH 

IIIA1 značí, že v tomto období sa vyrábali pevnejšie nite, časom sa prasleny zmenšujú 

– začínajú sa vyrábať aj nite tenšie. 

 Literatúra: 

- http://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=14804, získané 25.6. 2017. 

- Catling 2009, 1–22, 288–299. 

- Catling 1977, 24–42. 

  29 MIDEA (ARGOLIS, NAFPLIO) 

 Lokalita: sa nachádza vo východnej časti Peloponézu, 6 km od mesta Argos. Mesto bolo 

postavené na východnom okraji Argejskej planiny, približne v polovici medzi Tirynsom 

a Mykénami. Táto strategická poloha s výhľadom na planinu ako aj zátoku umožňovala 

kontrolovať celú oblasť. V blízkosti mesta je pohrebisko Dendra, ktoré obyvatelia mesta 

používali kvôli dostupnej dvojkilometrovej vzdialenosti. Citadela je postavená na 

vrchole skalnatého kopca, vysokého 270 m nad morom a 170 m nad okolím. Akropola 

je opevnená kyklopským opevnením, opevnenie sa nenachádza len na juhovýchodnej 

strane, kde je svah prudký a teda nie je potrebné. Lokalita bola osídlená už od stredného 

http://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=14804
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a neskorého neolitu, počas všetkých fáz doby bronzovej ako aj v archaickom, klasickom 

a helenistickom období. Malé osídlenie sa tu nachádzalo i v dobe rímskej a byzantskej.  

Prvé vykopávky prebehli už v rokoch 1907 nemeckými archeológmi, ktorí objavili 

spojitosť medzi Mideou a Dendrou. V roku 1926 sa do oblasti presunuli švédski 

archeológovia pod vedením A. Perssona, ktorí skúmali hrobku v Dendre. Už v roku 

1939 zdokumentovali líniu opevnenia, vykopali spodnú terasu. V roku 1960 vykopávky 

v Midei a Dendre zastrešil grécko-švédsky projekt. Výsledky svojich výskumov 

publikovali až o takmer dvadsať rokov. Do záujmu archeológov sa lokalita opäť dostala 

v roku 1983, kedy pod vedením K. Demakopoulou a P. Åströma, ktorí kopali vo vnútri 

citadely, kde objavili komplex budov slúžiacich ako remeselné dielne a v blízkosti brán 

– nález praslen a závaží. Od roku 2000–2009 je švédska časť projektu zastrešená A.-L. 

Schallin, vykopávky prebiehajú v okolí východnej brány a ich cieľom je zachytiť 

osídlenie z ranného neolitu.  

 Nástroje na výrobu textilu: nástroje na výrobu textilu sa našli v 14 miestnostiach, 

pravdepodobne sa tam sústredila textilná výroba, miestnosti VIa, VIb, VII, VIIIa, VIIIb. 

Všetky majú spoločné znaky a to: sú na prízemí, nachádzajú sa v bezprostrednej 

blízkosti fortifikácie, majú štvoruholníkový tvar a datujú sa vďaka keramike nájdenej 

v jej okolí. V databáze CTR je spracovaných 191 nástrojov, 49 je z gréckych vykopávok 

komplexu budov pri západnej bráne, tie patria do obdobia LH IIIB2 a 142 je zo 

švédskych výskumov, tie sú z obdobia LH III, 34 z východnej brány kopanej v rokoch 

2000–2009. Prasleny: dokopy máme 166 praslenov, z obdobia LH III ich je 115, 

z obdobia LH IIIB Late ich je 48. Najtypickejším tvarom praslenu je kónický (115). 

Ďalšími tvarmi sú bikonkávne (11), konkávne kónické (31), konvexne kónické (2) 

a sférické prasleny (4) – Obr. 29. Prasleny majú široké váhové rozmedzie a to od 1 g až 

po 86 g v jednom i druhom období. Je zaujímavé, že v jednotlivých miestnostiach 

nachádzame skupiny praslenov s podobnou, keď nie rovnakou váhou, napríklad 

v miestnosti VIa a VIb majú prasleny pod 12 g, čo naznačuje pradenie veľmi jemných 

nití, naopak v miestnosti VIII sa našlo 14 praslenov s váhou vyššou ako 20 g. Od roku 

2000 do 2009 prebiehali vykopávky aj pri východnej bráne, kde sa našlo 34 praslenov 

z ktorých takisto je väčšina kónického tvaru (26), bikonkávneho (4), sférického (1), 

cylindrického (1) a z črepov (4). Tkáčske závažia: sa v Midei našli iba dve, jedno 

v miestnosti VIII, druhé v blízkosti východnej brány, ktorý je vyrobený z dna nádoby 

s dierou o veľkosti 95 mm, oba neznámeho tvaru. Ďalšie nástroje na výrobu textilu: na 

lokalite sa našlo 9 paličiek z kosti, o ktorých sa predpokladá na základe dĺžky, že boli 
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súčasťou vretena. Ďalej sa našli dve kostené ihly a päť bronzových (jedna so svojou 

dĺžkou 19 cm pravdepodobne bola využívaná len na isté úpravy textilu). Z kosti boli aj 

nástroje v tvare paličky slúžiace na úpravu osnovy na krosnách, celkovo sa ich našlo 

sedem.  

 Váha praslenov: 1–86 g. 

 Váha tkáčskeho závažia: 100 g. 

 Materiál praslenov: najmä kameň 83% (steatit), hlinené 17%. 

 Materiál tkáčskych závaží: keramika. 

 Zhrnutie: prasleny sa v Midei našli na štyroch rôznych miestach a to pri východnej 

a severnej bráne, na južnej terase ako aj v blízkosti megaronu. Zo širokého váhového 

rozmedzia je zrejmé, že na lokalite sa vyrábali nite rôznej hrúbky, avšak ich väčšia časť 

má menej ako 15 g z čoho usudzujeme, že sa sústredili na výrobu jemných, luxusnejších 

nití. Čo sa týka zriedkavého výskytu tkáčskych závaží, je možné, že sa vertikálne krosná 

so závažiami nepoužívali, čo však vyvracajú nálezy paličiek slúžiacich na úpravu 

osnovy. Je však možné, že sa tieto nástroje používali aj pri iných typoch krosien. 

Akademici sa nebránia ani myšlienke, že spracovanie tkanie prebiehalo na inej lokalite 

a v Midei sa špecializovali len na pradenie vlákien. 

 Literatúra: 

- http://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/previous-programmes-

and-projects/tools/toolsreports/midea_technical_textile_tools_report.pdf, získané 

8.6. 2016. 

- Demakopoulou – Divari-Valakou 1994–1995, 323–328. 

- Demakopoulou – Divari-Valakou 1997–1998, 22–23, 57–72. 

- Demakopoulou – Divari-Valakou 2000–2001, 25–26, 35–45. 

- Demakopoulou – Fappas– Andersson Strand. – Nosch– Culter 2015, 248–252. 

- Sabatini 2016, 217–247. 

- Schallin 2017. 

31 MILÉT (EGEJSKÁ OBLASŤ, AYDIN) 

 Lokalita: nachádza sa na západnom pobreží Anatólie, na 1,8 km dlhom polostrove, 

v blízkosti pohoria Mycale, lokalita bola obývaná už neolitu, osídlenie doby bronzovej 

bolo v miestach Aténinho chrámu, kde je viditeľné osídlenie od EH až LH (Milét I - 

VI). Počas MM bol Milét pod vplyvom minojskej kultúry (Milét III-IV ), ktorú na konci 

http://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/previous-programmes-and-projects/tools/toolsreports/midea_technical_textile_tools_report.pdf
http://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/previous-programmes-and-projects/tools/toolsreports/midea_technical_textile_tools_report.pdf
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MM IIB vystriedala mykénska (Milét V-VII), čoho dôkazom je veľké množstvo 

mykénskych nádob a sošiek. 

Vykopávky prebehli v roku 1873 vedené francúzskym archeológom O. Rayetom, od 

roku 1899 na lokalite kopú Nemci. Najprv to bol J. Hulsen a T. Wiegand v rokoch 1899–

1931, boli nasledovaní a to G. Kleinerom, K. Weickert, W. Muller-Wienerom. Z týchto 

vykopávok máme dochované len malé množstvo predmetov súvisiacich s textilnou 

výrobou.  Dnes ich zabezpečuje Univerzita Bochum pod vedením Volkmar von Graeve, 

súčasťou ich výstupu bude aj kapitola venujúca sa textilnej výrobe. 

 Nástroje na výrobu textilu: z doby bronzovej je 400 predmetov, 323 je tkáčskych závaží 

a len 77 praslen. Tkáčske závažia: typologicky delíme na diskovité (213), cylindrické 

(91), špuľky (10), s vnútorným prstencom (3) – Obr. 30. Väčšina týchto závaží je 

vyrobená z lokálnej hliny, tridsať je z inej, pravdepodobne boli do Milétu dovezené. 

Najviac sa ich nachádza v kontexte LM I (64 diskovitých a 21 cylindrických), ostatné 

pochádzajú  z kontextov MM I-II a LH III. 

 Váha tkáčskych závaží: celkovo 14–570 g, najviac závaží diskovitého tvaru váži 

14– 315 g, cylindrického 110–470 g, špuľky 22–360 g. 

 Materiál tkáčskych: pálená hlina (314), nepálená hlina (9). 

 Zhrnutie: diskovitý tvar závaží ako aj keramika nájdená v kontexte LM I v Miléte 

naznačuje vzťahy s Krétou, netypický je aj pomerne vysoký počet cylindrických závaží. 

Váha nám poskytuje údaj o tom, že diskovitými závažiami sa tkala tkanina z jemnejších 

nití a hrúbka (0,8 – 7,1 cm), že tkanina mala hustú štruktúru. Naopak cylindrickými 

závažiami a špuľkami sa tkala tkanina z hrubších nití, ktorých hrúbka nedovoľovala 

utkať látku s hustou štruktúrou. Prasleny sa v tomto výpise nenachádzajú, pretože sa 

momentálne analyzujú.  

 Literatúra: 

- http://www.ruhr-uni-bochum.de/milet/in/milet-ege.htm,  získané 22. 6. 2017. 

- Gleba – Cutler 2012, 113–121. 

32 MITROU (PHTHIOTIS, LOKROI) 

 Lokalita: nachádza na ostrove o veľkosti 3,6 ha v zátoke Atalanti, na západnom pobreží 

severného Eubojského zálivu. Lokalita bola obývaná od rannej doby bronzovej po rannú 

dobu železnú. 
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Bolo kopané v rokoch 1988 a 1989 v rámci projektu Cornell Hali a East Lokris Project, 

pod vedením J. Colemana a W. Murraya,  predmety boli spracované v rokoch 2000 až 

2003.  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: päť sa ich našlo z MH, sú ozdobené rytými 

prvkami ako špirály, koncentrické kruhy. Dva sú bikonkávne, dva kónické, jeden 

konvexne kónický (Obr. 31). Z LH je päť kamenných praslenov a dva hlinené, dva sú 

cylindrické, tri kónické, dva bikonkávne (Obr. 31). Našlo sa aj niekoľko prepichnutých 

črepov. Ďalšie nástroje na výrobu textilu: našla sa jedna špuľka z MH. 

 Váha praslenov: z MH: 7–30 g, z LH: 6–66 g. 

 Materiál praslenov: hlina. 

 Literatúra: 

- Kramer-Hajos – O´Neill 2008, 163–250. 

33 MYKÉNY (ARGOLIS, ARGOS) 

 Lokalita: sa nachádza na severovýchode Peloponézu, 90 km od Atén. Lokalita je 

z východu chránená dvoma kopcami a to Zarra a Elia, zo severu a juhu sú rokliny 

Chavos a Kokoretsa, vstup do mesta leží na západe, jedinom mieste, ktoré je prístupné. 

Citadela, okolo ktorej je mohutná fortifikácia, sa nachádza na kopci. Palácový komplex 

sa skladá zo zásobovacích miestností, z rezidenčnej štvrti, remeselných dielní ako aj 

kultových miestností. Takzvané dolné mesto sa rozkladá na severe, západe a juhozápade 

od citadely a pokrýva 32 ha. Mykény sa rozliehajú ešte na väčšej ploche a to 350 ha, čo 

zahŕňa aj pohrebisko, zdroje vody a pod. Miesto bolo osídlené už od neolitu, z doby 

bronzovej máme prvé pozostatky fortifikácie z LH IIIA2, kedy boli takisto postavené 

budovy na severnom a západnom svahu citadely, ide o počiatky dolného mesta. Táto 

vrstva nesie znaky deštrukcie požiarom. Ďalšie budovy ako aj kultové centrum bolo 

postavené o storočie neskôr. V tomto období sa palácová časť začína rozširovať smerom 

k dolnému mestu. Aj táto vrstva nesie znaky deštrukcie, časť mesta bola potom istý čas 

neobývaná. Po tomto období nastáva v Mykénach obdobie rozsiahlej výstavby, či už 

fortifikácie, pohrebísk ako aj prestavba paláca.  

Prvé vykopávky prebehli v Mykénach už v roku 1941, boli vedené gréckym 

archeológom K. Pittakisom, medzi jeho najvýznamnejšie objav patri Levia brána ako aj 

jej rekonštrukcia. V 1874 H. Schliemann vykopal niekoľko sond pozdĺž celej akropoly, 

avšak povolenie získal až o dva roky, na čo objavil šachtové hroby. Jeho prácu prevzal 
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v roku 1884 Ch. Tsountas, ktorý významne prispel k odkrytiu citadely. Od roku 1920 

tam kope britská škola nasledujúcich tridsaťpäť rokov na čele s A. Bayardom Waceom. 

Po jeho smrti vykopávky opäť prevzali Gréci v rokoch 1957–1985 boli vedené G. 

Mylonasom. Aténska archeologická spoločnosť pokračovala vo výskume od roku 1985 

na čele s S. Iakovidom a momentálne prebieha výskum dolnej veže, ktorý podporuje 

Dickinson College a Inštitút pre egejskú prehistóriu.  

 Nástroje na výrobu textilu: pri štúdiu nástrojov na výrobu textilu to je v Mykénach 

veľmi komplikované a to z viacerých dôvodov. Častokrát nevieme na čo slúžili budovy, 

v ktorých sa prasleny našli, pretože výskum nebol publikovaný, a pokiaľ aj sú tak 

problémom býva rozpoznanie stratigrafickej vrstvy v oblasti citadely, ktoré sú často 

narušené neskoršou zástavbou. Preto máme lepšie vedomosti o praslenoch z budov 

nachádzajúcich sa mimo citadelu. Celkovo nájdených predmetov je 1585, avšak 

sprístupnených je len 839, zvyšok nie je dostupný k štúdiu.  Prasleny: z citadely sa našlo 

401 praslenov, sférických (4), konvexne kónických (3), diskovitých (5), kónických 

(181), bikonkávnych (33), cylindrických (5), konkávne kónických (21), iné (149). 

Prasleny sa ďalej našli v troch domových komplexoch. V tzv. slonovinových domoch 

sa našlo 46 praslenov, druhý komplex domov tzv. Panagia domy obsahuje 39 praslenov, 

v dome s trojnožkou 15. Pri týchto  nevieme o aký typ ide. Ďalším zatiaľ nespracovaným 

súborom je 343 conuli  z citadely, z nich vieme určiť stratigrafickú vrstvu len u 157, 

momentálne sa spracovávajú. Tkáčske závažia: je ich oveľa menej ako praslenov, len 

12 z MH a 19 z LH III a sú z citadely, z ktorých je 5 plochého obdĺžnikového tvaru, 

zvyšných 14 má diskovitý tvar. Väčšina z MH má menej cca 10–12 g, avšak len jeden 

z nich pochádza z iného kontextu ako funerálneho, ten sa našiel v dome sfíng, váži 52 g 

a má tvar špuľky. Ďalšie nástroje na výrobu textilu: kostená palička ako súčasť vretena 

v hrobe E, okruh B. Našlo sa aj 22 ihiel, väčšina z nich sa nachádzala v hrobkách ako 

súčasť výbavy. 

 Váha praslenov: neuvedená. 

 Váha tkáčskych závaží: 52 g. 

 Materiál praslenov: kameň (steatit), hlina, sklo, kosť. 

 Materiál tkáčskych závaží: kameň. 

 Zhrnutie: najviac sa nám dochovalo praslenov, ktorých najčastejší tvar je kónický, druhé 

v poradí sú bikonkávne prasleny. Mnoho z predmetov súvisiacich s textilnou výrobou 

nie sprístupnených k štúdiu alebo nie sú zaradené do kontextu. Zdá sa, že na lokalite sa 

vyrábali aj pevnejšie ako aj tenšie nite. Zo vzorky, ktorú máme k dispozícií sa zdá, že 
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v Mykénach textilná výroba nebola riadená palácom a prebiehala v rámci jednotlivých 

domácností. Avšak nález hlinených tabuliek s lineárnym písmom B v slonovinovom 

dome naznačuje opak. Na 29 tabuľkách je spomenutá textilná výroba, či už v spojitosti 

s prerozdeľovaním vlny konkrétnym osobám, ako aj názvy konkrétnych látok. Zdá sa 

teda, že vlna bola prerozdeľovaná palácom do domácnosti, ktoré ju následne 

spracovávali. Tkáčskych závaží je na lokalite úplne minimum, z toho len jeden sa našiel 

v mimo hroby. Je možné, že sa tkalo na iných ako vertikálnych krosnách so závažiami, 

alebo výroba tkanin prebiehala na inej lokalite.  

 Literatúra: 

- Mylonas-Shear 1987, 27–28, 150–154. 

- Shelmerdine 1995, 99–107. 

- Tournavitou 1995, 16–56, 247–267. 

- Tournavitou – Andersson Strand – Nosch – Cutler 2015, 253–265. 

34 NICHORIA (MESSENIA, MESSINI) 

 Lokalita: sa nachádza na juhozápade Mesenského údolia a len 2 km od Mesenského 

zálivu. Mala strategickú polohu, kontrolovala pozemné cesty v smere východ západ. 

Takisto bola dôležitou zastávkou na ceste do Pylu a do údolia Pamisos. Na východ od 

nej je horský hrebeň Tagetos a zo severu Nichoriu chráni pohorie Skala. Samotné mesto 

sa nachádzalo na 500 m vysokom hrebeni, ktorý bol zarovnaný. Lokalita bola obývaná 

od skorej strednej doby heladskej, v LH IIIB bolo opustené a opäť obývané bolo 

v temnom období.  

Prvýkrát bola lokalita rozpoznaná v roku 1958 P. Shirasom a rok na to on spolu 

s Yalourisom urobili dve sondy na juhovýchode a rozpoznali keramiku z LH IIIA a B. 

Podrobné vykopávky začali v roku 1969 a boli sponzorované Univerzitou v Minnesote 

pod vedením William A. McDonalda, ktorý v rokoch 1969–1973 rozdelil lokalitu na 7 

častí, na ktorých sa prevažne nachádzajú pozostatky z LH. Doteraz však bolo 

vykopaných len 9,2% z celkovej plochy.  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: v Nichorií sa našlo 241 praslenov, z toho je 

bikonkávnych (96=39,8%), sférických (28=11,62%), ploché (1=0,41%), cylindrických 

(6=2,49%), kónických (54=22,41%), konvexne kónické (4=1,66%), konkávne 

kónických (28=11,62%), špuľky (1=0,41%) a prederavených črepov (23=9,54%). 

Z tých 241 praslenov datovať vieme 187 čo je 77,59%. Najviac praslenov, 70 patrí do 
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MH/LH I-IIA,B až začiatku LH IIIA, 12 do MH, z LH IIIA1-2 ich je 17, z LH IIIA-B 

a LH B-C je ich 10, z LH IIIC 7 a 71 patrí do temného obdobia. Pre prasleny vyrobené 

z črepov platí, že sú vyrobené z nôžky kylixu. Najčastejšími typmi sú bikonkávne 

a kónické, zdá sa, že rovnaké typy boli používané od začiatku MH až do LH III. 

Veľkosťou boli najmä stredné a veľké. Dekorovaný praslen sa našiel len jeden, z LH  III, 

sú na ňom vyryté bodky. Priemer praslenov je cca 3 cm. Tkáčske závažia: našlo sa ich 

12, všetky sú z LH II až LH IIIA. Všetky sú z lokálnej oranžovej hliny, starostlivo 

vyformované a dobre vypálené. Deväť z nich je obdĺžnikového tvaru, tenké, v hornej 

časti, ktorá je rovná alebo s drážkami sa nachádza diera. Našli sa síce na jednom mieste, 

avšak je nepravdepodobné, že všetky patrili k jedným krosnám, totiž jeden z nich má 

dve diery na uchytenie nití, jeden je fragmentárny, zvyšných 7 by váhovo mohlo patriť 

jedným krosnám. Ďalšie závažie je podobné predošlým deviatim, avšak bolo nájdené 

na inom mieste, dve sú diskovitého minojského tvaru. 

 Váha praslenov: <154 g. 

 Váha závaží: cca 174–284 g. 

 Materiál praslenov: hlina, kameň. 

 Materiál závaží: hlina. 

 Zhrnutie: predmety určené na výrobu textilu sú v strednej a neskorej dobe bronzovej 

veľmi podobné, či už tvarom alebo váhou, čo je vcelku pochopiteľné, keďže celkovo 

pre nástroje akéhokoľvek typu je typické, že sa tak rýchlo nemenia ako napr. keramika. 

Najčastejším tvarom je bikonkávny a kónický, čo je typické v tomto období pre celý 

Peloponéz. Prasleny svojimi rozmermi značia výrobu silnejších nití, a je 

pravdepodobné, že v Nichorii sa pracovalo najmä s ľanovými vláknami, čo môžeme 

potvrdiť na základe rastlinných zvyškov ako aj dlhej tradícií pestovania ľanu v oblasti. 

Ďalším dôkazom je i nález tabuliek s lineárnym písmom B v Pyle, ktoré odkazujú na 

pestovanie ľanu v súvislosti s Nichoriou, ktorá bola označovaná ako ti-mi-to a-ko. 

V Pyle sa našli takisto tkáčske závažia avšak v menšom počte, je pravdepodobné, že 

Nichoria slúžila ako miesto, kde sa spracovával ľan a vyrábali tkaniny vo väčšom 

množstve pre celú oblasť. Prasleny i tkáčske závažia rovnakého typu i kvality sa našli 

v celom areáli nezávisle od stupňa hmotnej kultúry jednotlivých obydlí. 

 Literatúra:  

- Aprile 2013, 429–436. 

- Carington Smith 1992, 674–711. 

- Cline 2010, 435–438. 
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- McDonald 1972, 218–273. 

- McDonald 1975, 69–141.  

- Shelmerdine 1981, 319–325.  

42 PYLOS (MESSENIA, PYLOS-NESTORAS) 

 Lokalita: sa nachádza na juhozápade Peloponézu na kopci Epano Englianos, na sever 

od zátoky Navarino, zo severu ho chráni pohorie Aigaleon. Lokalita je veľká 170x90  m, 

je položená 146 m nad morom, bola obývaná od MH, už v tom čase sa obyvateľstvo 

rozšírilo na územie celého kopca. Palác bol postavený v LH IIIB krátko na to aj zanikol 

v LH IIIC. Lokalita sa skladá z mnohých miestnosti ako skladov, dvora, archívov a pod. 

okolo megara, v ktorého strede sa nachádzalo ohnisko. 

Prvý kto si všimol lokalitu bol H. Schliemann v roku 1874, v roku 1912–1926 

Kourouniotis odkryl 2 kupolovité hrobky. V rokoch 1939–1964 (vykopávky prerušené 

počas 2. svetovej vojny) prebehli rozsiahle vykopávky pod vedením C.W. Blegena, 

ktorý odkryl zvyšok akropoly, v jednotlivých vrstvách našiel i prasleny a závažia, ktoré 

sú postupne vypísané v drobných nálezoch. V 1991–1995 prebehol The Pylos Regional 

Archaeological Project, ktorého cieľom bolo povrchovo zdokumentovať okolie Pylu 

ako aj Pylos samotný, databáza nájdených predmetov v rámci projektu je prístupná 

online.  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: pochádzajú ako z akropoly, tak mimo nej. 

V Blegenovej publikácií som ich našla 50, ďalších 18 bolo nájdených v rámci projektu 

(viď vyššie). Po analýze praslenov som došla k záveru, že najviac ich je bikonkávnych 

(26), kónických (9), sférických (6) a deväť nie je možné určiť, chýba nám ich fotografia 

ako aj opis. Veľká časť bikonkávnych a kónických praslen má dutý vrch. Tkáčske 

závažia: rovnakým spôsobom ako u praslenov som došla k záveru, že závaží je 10 

z publikácie, ďalších 8 bolo nájdených počas projektu. Najčastejším typom je diskovitý 

typ (9), pyramidálny (1),  osem nie je možné určiť. 

 Váha praslenov: nedostupná, veľkosť od 1,1–3,6 cm. 

 Váha tkáčskych závaží: nedostupná, veľkosť od 4,1–11 cm.  

 Materiál praslenov: hlina, terakota, kameň (steatit). 

 Materiál tkáčskych závaží: hlina. 

 Zhrnutie: vyššie uvedené počty či už praslenov alebo závaží sú približné – mohlo sa 

stať, že nejaký bol počas výberu vynechaný, avšak ani táto odchýlka by nemala mať 
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vplyv na to, že najčastejším typom praslenu je bikonkávny. I keď nález predmetov na 

výrobu textilu v Pyle nie je veľký, vynahradzuje nám to nález hlinených tabuliek 

s lineárnym písmom B, na ktorých je dôkaz o vysoko špecializovanej textilnej výrobe, 

v súvislosti s ňou je často spomenutá Nichoria (veľký nález praslenov), preto je 

pravdepodobné, že textilná výroba pre Pylos prebiehala práve tam.  

 Literatúra: 

- http://classics.uc.edu/prap/, získané 20.6. 2017. 

- Blegen – Rawson 1966. 

- Blegen – Rawson – Taylour – Donovan 1973. 

 

44 SARATSÉ (THESSALONIKI, LAGKADAS) 

 Lokalita: nachádza sa na západ od jazera Lankadás, na planine 100 m nad morom. 

Osídlená bola od neolitu do neskorej doby bronzovej.  

Kopaná v roku 1929 W. A. Heurtlym. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: bikonkávne (2). 

 Váha a materiál praslenov: neuvedená, hlina. 

 Literatúra: 

- Heurtley – Radford 1930, 113–150. 

46 TÉBY (BOIÓTIA, THIVA) 

 Lokalita: sa nachádza na planine, ktorá je 215 m nad morom, medzi jazerom Yliki na 

severe a horami Cithaeron na juhu, je súčasťou horského reťazca, ktorý sa ťahá od 

Tanagry až po horu Helikon. Rozsiahla planina je 700 m dlhá a 400 m široká, na jej 

okrajoch sú strmé svahy. Na západe a východe sú dve rokliny, a to Dirke a Ismenos. 

Kadmea, akropola Théb je vyvýšená oproti úrodnej Tenerickej planine o 50 m. Dolné 

mesto sa rozlieha na severe a východe akropoly. Lokalita bola obývaná od skorej doby 

bronzovej až dodnes. 

Väčšina vykopávok na lokalite prebehla v rámci záchranných výskumov, keďže ide 

o lokalitu, ktorá je obývaná. Medzi najznámejšie mykénske komplexy na tejto lokalite 

patrí: Dom Kadma, Pokladnica, Miestnosť s pithoi. Ďalšie vrstvy, z ktorých budeme 

čerpať informácie sú pomenované podľa majiteľov jednotlivých parciel a sú roztrúsené 

po celom meste. Nie všetky sú spracované. Jednotlivé areály, kde vykopávky prebiehali 

http://classics.uc.edu/prap/
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majú spoločné znaky a to: sú spojené s remeselnou výrobou, nachádzajú sa tam 

zásobnice, na niektorých sa našli aj tabuľky s lineárnym písmom B. Parcela  

Christodoulou a Stamati (1983–1984), z LH BIII1 a v LH IIIB2. Išlo o remeselnú štvrť, 

čo naznačujú veľké zásobnice ako aj mnoho pečatí a pečatidiel, na ktorých sú zobrazené 

motívy spojené aj s textilnou výrobou, ako aj samotné nástroje určené k textilnej výrobe. 

Parcela Kofini (2005) sa nachádza na juhovýchode akropoly, v blízkostí brány Elektrai, 

mala takisto výrobný charakter. V strede akropoly sú tri náleziská z LH IIIB1 

a LH  IIIB2 v tesnej blízkosti vedľa seba ide o parcely: Pavloyannopoulou (1963–1964), 

Loukou (1980) a ulica Pelopidou (199). Ide pravdepodobne o jeden komplex, čo však 

nie je možné potvrdiť kvôli fyzickým prekážkam. V Loukou sa našlo mnoho 

slonovinových predmetov, ako aj nástrojov na výrobu textilu ako praslenov, ihiel, 

tkáčskych závaží a pod. Vykopávky na ulici Pelopidou odhalili veľké množstvo tabuliek 

s lineárnym písmom B, ako aj veľké množstvo praslenov z fázy LH IIIC. Areál Soteriou-

Dougekou (1970–1971) z LH IIIB2. Časť, ktorej sa pripisuje najväčší význam sú zvyšky 

hlineného potrubia, malé nádobky in situ na podlahe, pečatidlá a tabuľky s lineárnym 

písmom B s nápismi týkajúcich sa množstva vlny. Pravdepodobne išlo o miestnosť, kde 

sa uchovávala vlna. Malé nádobky sa interpretujú ako súčasť spracovania vlny, je 

možné, že šlo o nádobky s parfumom, ktorým sa navoniavala vlna, čo je známy postup 

používaný v minulosti. Potrubia a nádrže na vodu indikujú proces spracovávania vlny – 

jej čistenie. 

 Nástroje na výrobu textilu: v roku 2006 prebehol projekt, ktorého úlohou bolo 

rekonštruovať textilnú produkciu v Tébach na základe archeologického materiálu 

a hlinených tabuliek s lineárnym písmom B. V Tébach sa našlo 236 predmetov 

súvisiacich s textilnou výrobou z doby bronzovej, 200 z nich je možné zaradiť do 

konkrétneho obdobia. Tridsať z nich je z rannej doby bronzovej, takže nasledujúci 

zoznam sa bude venovať len 170 predmetom z rôznych fáz LH III. Prasleny: zo 

študovaného obdobia máme 134 praslenov. Z kameňa je vyrobených 92 praslenov, 

zvyšné sú vyrobené z hliny. Čo sa týka kategórií tak 75 je praslenov, 43 conuli, 15 

praslenov vyrobených z črepov, 1 je z kosti. Najčastejším tvarom vo všetkých 

kategóriách je kónický tvar (96), bikonkávne (20), sférické (1), rôzne (1) – Obr. 32. 

Z obdobia LH IIIB2 máme 66 praslenov, nájdených v oblastiach Kofini, Stamati, 

Pavloyiannopoulou, Soteriou-Dougekou a Loukou. Z váhy praslenov na týchto 

lokalitách je zrejmé, že na prvých troch sa priadli nite rôznej hrúbky. Zatiaľ čo v oblasti 

Soteriou-Dougekou, je váha praslenov podobná, menej ako 13 g, teda sa tu priadli 
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jemnejšie nite. Na ulici Pelopidou prasleny, ktorých je 38 patria do obdobia LH IIIC, 

váhovo sú podobné tým z LH IIIB2, takisto tu prevláda výroba jemnejších nití. Tkáčske 

závažia: 16 tkáčskych závaží, typologicky ich delíme na diskovité (2), v tvare špuľky 

(11), prstencové (3). Štrnásť ich patrí do LH IIIB, jeden do LH IIIA a jeden z LH IIIC. 

Nájdené boli v oblasti Stamati, Pavloyiannopoulou a na ulici Pelopidou. Desať 

tkáčskych závaží váži menej ako 100 g, jeden neúplný váži 421g, špuľky majú menej 

ako 50 g.  

 Váha praslenu: 2–65 g, najviac menej ako 10 g. 

 Váha tkáčskych závaží: <50 g–421 g. 

 Materiál praslenov: kameň, hlina, keramika, kosť. 

 Materiál tkáčskych závaží: kameň, hlina 

 Zhrnutie: pre fázu LH IIIB2 ako aj pre fázu LH IIIC platí, že sa priadli nite jemné aj  

hrubšie, častejší výskyt praslenov ľahších ako 15 g dosvedčuje, že v Tébach sa sústredili 

na výrobu jemnejších nití. Tie sa vyskytovali najmä v oblasti Soteriou-Dougekou, čo 

vyvoláva dohady o špecializovanej výrobe. Problematickejšia je interpretácia tkáčskych 

závaží a to kvôli ich nízkej váhe. Tri závažia tvaru špuľky majú váhu nižšiu ako 50 g. 

S takými to závažiami je veľmi ťažké tkať, sú k tomu potrebné veľmi tenké nite. 

Ostatnými závažiami bolo možné tkať nite, ktoré sa spriadli praslenmi nájdenými na 

lokalite. K pochopeniu textilnej výroby nám pomáhajú aj tabuľky s lineárnym písmom 

B, avšak tie neobjasňujú či dané miestnosti slúžili ako sklady, alebo v nich výroba 

priamo prebiehala. Predmety ako aj hlinené tabuľky sú roztrúsené v malom množstve 

po celom meste a nie je možné určiť jedno spoločné špecializované centrum výroby, 

zdá sa, že výroba bola v období LH IIIB2 decentralizovaná. 

 Literatúra: 

- Alberti - Aravantitos – del Freo – Fappas – Papadaki1 – Rougemont 2012, 87–105. 

- Alberti - Aravantitos – del Freo – Fappas – Papadaki – Rougemont – Andersson 

Strand – Nosch – Cutler 2015, 279–292. 

- Alberti – Aravantinos 2006, 293-313. 

- Piteros – Olivier – Melena 1990, 103–184.  

- Sampson 1985, 21–29. 

47 TIRYNS (ARGOLIS, NAFPLIO) 

 Lokalita: nachádza sa vo východnej časti Peloponézu, 300 metrov od pobrežia. Palác 

bol postavený na kopci položenom 25 m nad Argejskou planinou. Mesto je rozdelené 
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na tri časti: hornú citadelu (Oberburg), strednú citadelu (Mittelburg) a dolnú citadelu 

(Unterburg), okolo citadel sa nachádza zástavba mesta (Stadt). Miesto bolo osídlené od 

neskorého neolitu až po dobu železnú. Najlepšie preskúmané a zachované sú vrstvy 

z EH II (2750–2300/2200 pr.n.l.). Medzi ďalšiu zachovanú vrstvu patrí LH IIIA až 

LH IIIC (1425–1075 pr.n.l.), ktoré patria do palácového a post palácového obdobia, 

kedy prosperovala najmä dolná citadela, kde pravdepodobne existovala špecializovaná 

výroba kovov, avšak domová architektúra a luxusné predmety, ktoré sa tam našli 

naznačujú, že obyvatelia tejto dolnej citadely boli pravdepodobne z vyššej sociálnej 

vrstvy a nie remeselníci. V LH IIIC sa charakter dolnej citadely ako aj mesta mení, 

súvisí to s pádom palácov v tomto období, architektúra je chudobnejšia, luxusné 

predmety veľmi ojedinelé. V tomto období palác stráca administratívnu kontrolu nad 

výrobou ako takou, dotýka sa to samozrejme aj textilnej výroby, ktorá sa presúva do 

jednotlivých domácnosti.  

Vykopávky začali v 19. storočí H. Schliemannom, pokračovali začiatkom 20. storočia 

pod vedením Dörpfelda z Nemeckého archeologického inštitútu. Ďalšie vykopávky 

prebehli v rokoch 1976 a 1983, K. Kilian kopal hlavne dolnú citadelu, čo prinieslo 

dôležité informácie o obdobiach od LH IIIA2 až do LH IIIC. Najnovšie prieskumy 

prebiehajú od roku 1997 J. Maranom z Univerzity v Heidelbergu, ktorý prebiehajú pod 

dolnou citadelou. Spracovaniu nástrojov na výrobu textilu ako aj iným drobným 

predmetom sa venoval L. Rahmstorf, ktoré spracoval z výskumu K. Kiliana. 

 Nástroje na výrobu textilu: Na tejto lokalite sa našlo vyše 700 nástrojov na výrobu 

textilu. Z toho 660 pochádza z Kilianových vykopávok z dolnej citadely. Prasleny: 287 

kamenných praslenov (conuli) bolo spracovaných Rahmstrofom. Najčastejší typ 

praslenu je kónický (259), ďalším najrozšírenejším typom je diskovitý (28). Z obdobia 

LH sa v rámci projektu CTR spracovalo hlinených 147 nástrojov na výrobu textilu, 

z čoho 72 pochádza z LH, kónické (46), bikonkávne (4), cylindrické (1), diskovité (11), 

sférické (1), rôzne typy s dutým vrchom (8), a iné (1) – Obr. 33. Z toho bolo 48 

nájdených v domoch a len jeden v remeselnej dielni, pri 22 išlo o iné miesto, o 1 nemáme 

informáciu, kde sa našlo. V jednotlivých fázach LH III pozorujeme postupné ubúdanie 

kamenných praslenov a naopak nárast praslenov vyrobených z črepov. Tkáčske závažia: 

z LH je spracovaných CTR 71 tkáčskych závaží, z čoho, 3 patria do LH IIIB – všetky 

sú diskovitého tvaru a 68 patrí do LH IIIC – 62 má tvar špuľky, 2 majú cylindrický tvar, 

2 tvar diskovitý. Väčšina tkáčskych závaží je z vypálenej hliny (53), zvyšok je 
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z nevypálenej. Ďalších 200 tkáčskych závaží bolo spracovaných Rahmstrofom ako aj 

Maranom, avšak niektoré z nich sú tak ľahké, že pravdepodobne  slúžili ako závažia pri 

tkaní na tabuľkách. 

 Váha praslenov: conuli: 4–20 g, hlinené: 3–50 g (priemer diery v praslene 1,7–6,5 cm). 

 Váha tkáčskych závaží: 15–464 g . 

 Materiál praslenov: hlina (72), kameň (steatit, ametyst, jantár). 

 Materiál tkáčskych závaží: pálená a nepálená hlina. 

 Zhrnutie: z dokumentácie praslenov je zrejmé, že prasleny z EH sú ťažšie ako tie 

z LH III, pravdepodobne boli používané na pradenie silnejších nití. Z uvedeného 

rozboru vyplýva, že najčastejším typom praslenu na lokalite bol kónický a diskovitý. 

Bikonkávne conuli sa používali len do LH IIIA, v palácovom období sa stále menej 

používali kamenné prasleny. Nálezy praslenov na dolnej citadele z LH IIIB sú veľmi 

roztrúsené, pravdepodobne pradenie bolo bežnou súčasťou každej domácnosti – 

rozdielna váha naznačuje, že s praslenmi sa priadli jemné ako aj hrubšie nite. 

V postpalácovom období kamenné prasleny nahradili prasleny vytvorené z črepov 

s mierne perforovaným stredom, avšak s približne rovnakou váhou. Častokrát sú ťažko 

odlíšiteľné od bežných črepov, v LH IIIC majú veľmi nepravidelný tvar – 

pravdepodobne boli používané ako prasleny len provizórne. Tkáčskych závaží je ešte 

menej, preto je otázne, či sa tam vertikálne krosná vôbec používali. V LH IIIC prevažujú 

tkáčske závažia v tvare špuľky, niektoré z nich boli tak ľahké, že je otázne či slúžili ako 

závažia na vertikálnych krosnách, posledné testy v CTR však dokazujú, že špuľky 

s váhou nižšou ako 100 g nie sú vhodné na tkanie na vertikálnych krosnách. Ostatné 

tkáčske závažia svojou váhou (priemerne cca 130 g) naznačujú, že na lokalite sa tkali 

predovšetkým jemné látky vysokej kvality, ktoré vyžadujú starostlivo pripravené vlákna 

ako aj zručných remeselníkov. 

 Literatúra: 

- Andersson Strand – Nosch – Wisti Lassen 2008. 

- Maran 2008, 35–111. 

- Rahmstorf 2003, 397–415.  

- Rahmstorf 2008, 6–12, 18–21, 60. 

- Rahmstorf – Siennicka – Andersson Strand – Nosch –  Cutler 2015, 267–278. 

- Siennicka 2012, 65–76. 
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49 TRÓJA (MARMARA, ÇANAKKALE) 

 Lokalita: sa nachádza na severozápade Turecka, juhozápadne od Dardanelského 

prieplavu a severozápadne od hory Ida. Trója bola postavená na kopci Hisarlık, 

v blízkosti egejského pobrežia. Mesto bolo neustále osídlené od skorej doby bronzovej 

až do byzantského obdobia. Osídlenie Tróje sa delí na stupne I–X,  pre dobu bronzovú 

sú to stupne I–VII (absolútna chronológia Tab. 1). Citadela na vrchu kopca bola 

postavená už v Tróji I, nasledujúce obdobia bola Trója pod kultúrnym vplyvom 

severovýchodnej egejskej oblasti, konkrétne v Tróji II to dokazuje nález šperkov. 

V Tróji IV a V tento vplyv mizne, naopak anatólsky vplyv vzrastá. Na konci fázy Trója 

VI (zaniká zemetrasením) a začiatkom fázy VIIa začínajú byť v materiálnej kultúre 

viditeľné kontakty s minojským a mykénskym svetom. Trója VIIa, ktorá po sto rokoch 

zaniká, pravdepodobne v dôsledku vojenského ťaženia. Nasledujúca fáza Trója VIIb1- 2 

už nesie prvky ručnej vyrábanej keramiky s balkánskymi prvkami.  

Vykopávky v Tróji prebiehajú viac ako 140 rokov. Prvý, kto tvrdil, že kopec Hisarlık je 

Trója bol v roku 1822 Ch. Maclaren, avšak jeho dohady neboli vtedajšími odborníkmi 

brané vážne. Tí, ktorí aj verili v to, že Trója existuje, prisudzovali jej iné miesto a to 

Pınarbaşı. Až v roku 1860 F. Calvert s H. Schliemannom začali pracovať práve na 

Hisarlıku. Schliemann počas dvadsiatich rokoch výskumu odkryl citadelu. Po jeho smrti 

vykopávky prebral jeho kolega W. Dörpfeld (1893–1894). V rokoch 1932–1938 

vykopávky začala Univerzita Cincinnati pod vedením C. W. Blegena, ktorý takisto 

skúmal citadelu a všetky podrobnosti i na dnešnú dobu prehľadne zapisoval. Až 

o päťdesiat rokov neskôr začali v Tróji opäť vykopávky a to v spolupráci Univerzity 

z Tuebingenu a zo Cincinnati pod vedením M. O. Korfmanna, Ch. B. Rosa. V roku 2005 

bol Ros nahradený E. Pernickom. 

 Nástroje na výrobu textilu: našlo sa 1975, z nich je 1833 z konkrétnej vrstvy, ktorú 

vieme datovať. Najviac sa ich našlo vo vrstve Trója VI 528, z Tróje V ich je len 97. 

Najčastejšie miesto nálezu je v okolí citadely, aspoň podľa nálezoviek, vykopávky 

prebiehali veľa rokov a na rôznych miestach, je možné, že sú sústredené aj v inej časti, 

ktorá nebola skúmaná, alebo sa aj našli, ale nie sú zaznamenané v dokumentácií. 

Prasleny: vo fáze Trója V sa našlo 91 praslenov, ktoré sú rozdelené do jednotlivých 

podfáz, všetky sú vyrobené z hliny. Najčastejším typom sú prasleny s dutým vrchom 

(38), bikonkávne (8), kónické (2), cylindrické (1), sférické (7). Prasleny z tohto obdobia 

majú rôznu váhu nezávisle od toho aký majú tvar. Väčšina z nich sa našla samostatne 
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alebo v malých skupinkách, jedinou výnimkou je nález v miestnosti 501, kde sa ich 

našlo 30. Všetky prasleny pochádzajú z domov. Vo fáze Trója VI ich je 264, z ktorých 

204 pochádza z fáz Trója VIf–h (Obr. 34). Tieto prasleny majú rôznu váhu ako aj 

priemer diery. Najčastejším tvarom v tomto období je bikonkávny (214), kónický (5), 

cylindrický (3), konvexne kónický (11), diskovité (3), sférické (12), iné (16). V tomto 

období sa v Tróji prvýkrát objavuje conuli. V Tróji VII sa našlo 225 praslenov, 

bikonkávne (158), konkávne kónické (6), kónické (23), cylindrické (1), konvexne 

kónické (1), diskovité (7), sférické (20), iné (9). Jediná miestnosť, kde sa našla skupina 

praslenov rovnakej veľkosti je v dome 731. Tkáčske závažia: z obdobia Trója V máme 

len jedno tkáčske závažie. V Tróji VI ich máme 17, pochádzajú z podfáz VIf–h, váha 

105–425 g, tvar diskovitý (9), ploché (2), špuľka (1), s vnútorným prstencom (1)  

a pyramidálny (5) tvar. V Tróji VII máme 83 tkáčskych závaží, z toho 56 z nich je z fázy 

VIIa, 24 z VIIb1–2 a najčastejším tvarom  je kónický (21), plochý (18), pyramidálny 

(13), špuľky (15), s vnútorným prstencom (1) a diskovitý (12) – Obr. 35. Z miestnosti  B 

v citadele pochádza 33 závaží, patria do VIIa, našli sa v juhozápadnom rohu miestnosti, 

28 z nich je v dvoch skupinách po 8 a po 20. V dolnom meste sa v terasovom dome 

našlo 5 závaží, 4 z nich mali ryhy v hornej časti, aj keď sa nenašli pri sebe, majú rovnakú 

váhu a mohli by patriť do jednej skupiny. Ďalšie nástroje na výrobu textilu: z fázy 

Trója VI máme 13 menších špuliek, ktoré majú pozdĺž vertikálnej osi dieru. 

 Váha praslenov: Trója V: cca 2–60 g, Trója VI: cca 4–51 g, Trója VII: cca 5–68 g. 

 Váha tkáčskych závaží: Trója VIf-h: cca 105–425 g, Trója VII: 36–1150 g. 

 Materiál praslenov: Trója V: hlina, Trója VI: hlina, kameň, Trója VII: hlina, kameň, 

kov. 

 Materiál tkáčskych závaží: Trója VII: hlina, kameň. 

 Zhrnutie: prasleny nájdené v Tróji svojim širokým váhovým rozmedzím naznačujú, že  

vo všetkých dokumentovaných fázach sa tkali rôzne typy nite od jemných až po hrubšie. 

Prasleny vo funerálnych kontextoch sa nelíšia svojou váhou od ostatných ani vo váhe 

ani v rozmeroch. V citadele nájdené závažia vedľa seba naznačujú, že tam stáli krosná, 

otázkou ostáva, či išlo o jedny alebo o dve. Vďaka dochovanej váhe praslenov z obdobia 

VIIa, môžeme povedať, že v citadele sa tkala hrubšia látky a v terasovom dome naopak 

jemnejšia. Špulky a diskovité závažia z Tróje sú veľmi podobné tým v Grécku, preto sa 

dlho uvažovalo o ich prebraní z Kréty, avšak je pravdepodobnejšie, že sa do Tróje 

dostali z gréckej pevniny alebo zo severovýchodných ostrovov. Špuľky sa vo viacerých 

prípadoch na gréckej pevnine nachádzajú spolu so sivou minyjskou keramikou (Pisa, 
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Torone, Kavkania) a to dokonca v rovnakých obdobiach (MH II–LH II). Najväčší je ich 

výskyt v LH I.  Vo fáze V a v prvých obdobiach fázy VI nenachádzame žiadne závažia, 

preto je možné, že v tomto období sa používali horizontálne krosná. Stretneme sa 

i s názormi, že v domácnostiach sa používali horizontálne krosná a na špecializovanú 

výrobu boli určené vertikálne krosná so závažiami, tento model sa mal zmeniť o niečo 

neskôr v LH IIIA2, kedy horizontálne krosná miznú a plne ich nahradzujú vertikálne 

krosná so závažiami, čomu by nasvedčoval prudký nárast závaží (56).  

 Literatúra: 

- https://www.britbecks,annica.com/place/Troy-ancient-city-Turkey, získané 22.6. 

2017. 

- Guzowska – Becks – Andersson Strand – Culter – Nosch 2015, 310–328. 

- Guzowska – Becks 2005, 279–286.  

- Pavúk 2012, 121–130. 

51 TSANI (PHTHIOTIS, DOMOKOS) 

 Lokalita: sa nachádza v strednom Grécku na východnej strane pohoria Dolopia, je 

položené na kopci Tsani Mahula, ktorý má 105 m. 

Lokalita bola kopaná v 1909 A. J. B.  Waceom a M. S. Thompsonom. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: kónické (4), bikonkávne (8). Tkáčske závažia: 

cylindrické (6). Ďalšie predmety na výrobu textilu: špuľky (5). Predmety sú 

pravdepodobne z MH. 

 Váha a materiál predmetov: neuvedená, hlina. 

 Literatúra: 

- Wace – Thompson 1912, 135–149. 

52 VARDAROFTSA (KILKIS, KILKIS) 

 Lokalita: nachádza sa na juhu hrebeňa oddeľujúceho jazero Amátovo a rieku Vardár, 

109 m nad morom. 

Vykopávky prebehli v rokoch 1925 – 1926, vedené W. A. Heurtleym 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našlo sa ich 40. Radia sa do týchto typov: 

cylindrické (6), sférické (7), bikonkávne (25), diskovité (2) – Obr. 36. Tkáčske závažia: 

tri predmety označené ako prasleny by som zaradila do tkáčskych závaží, pretože sú 

https://www.britbecks,annica.com/place/Troy-ancient-city-Turkey
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väčšie, prepichnuté horizontálne, dve sú kónického tvaru, jeden plochý. Medzi ďalšie 

tkáčske závažia patrí 15 pyramidálnych a 7 cylindrických, ktoré sú v publikácií 

označené ako závažia. Ďalšie nástroje na výrobu textilu: našlo sa 18 prepichnutých 

špuliek z LH, v publikácií označených ako prasleny. 

 Váha a materiál: neuvedená, hlina. 

 Literatúra: 

- Heurtley – Hutchinson 1925/1926, 1–66. 

- Davies – Heurtley – Cuttle 1926/1927, 195–242. 

53 ZERELIA (MAGNESIA, ALMYROS) 

 Lokalita: v blízkosti zálivu Pagasetic, na juhozápade sa nachádza pohorie Othry. 

Lokalita bola obývaná od stredného neolitu do neskorej doby bronzovej. 

Vykopávky prebehli v roku 1908, v roku 1992 prebehla povrchová prospekcia lokality, 

vykopávky začali v roku 2005. 

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny: našlo sa 22 diskovitych a dva kónicke, 

 Literatúra: 

- Wace – Thompson 1912, 150–166. 

- Reinder Reinders 2004, 22–24. 

54 ZYGOURIES (CORINTHIA, KORINT) 

 Lokalita: sa nachádza medzi Korintom a Mykénami, v údolí Cleonae, názov nesie po 

kopci, na ktorom sa nachádza. Lokalita má nepravidelný tvar, nachádza sa na nej 

materiál z rannej doby bronzovej až doby byzantskej.  

Vykopávky prebehli v rokoch 1921–1922, vedené C. W. Blegenom  

 Nástroje na výrobu textilu: prasleny:  z LH sa našlo 12 praslenov, všetky sú kónického 

tvaru so zrezaných vrchom.  

 Váha a materiál praslenu: neznáma, kameň. 

 Literatúra: 

- Blegen 1928, 1–4, 180–208. 
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8 Diskusia  

Lokality z topografického prehľadu sú spolu s ďalšími lokalitami zahrnuté v tabuľkách, 

v ktorých sa kladie dôraz na výskyt praslenov, závaží a špuliek ako aj kontexty, v ktorých sa 

dané predmety našli (Tab. 2). Ďalšie tabuľky popisujú počty praslenov (Tab. 3) a závaží 

v kategóriach (Tab. 4), v poslednom riadku sa nachádza ich súčet v jednotlivých kategóriách. 

Tieto tabuľky slúžia ako pomôcka pri tvorení máp, grafov a diagramov a ich následnom 

zhodnotení. Mapy sú vytvorené v ArcGis online, sú zaznačené bodovo, nie polygónovo kvôli 

väčšej prehľadnosti. Každá lokalita má na mape priradené číslo, ktoré je totožné s číslom ako 

v tabuľke, tak aj v prehľade lokalít. Pokiaľ mapa znázorňuje rozšírenie viacerých typov je 

súčasťou mapy aj legenda, v opačnom prípade sa popisok mapy nachádza v rámci popisu 

obrázku. Prvá mapa (mapa 1) znázorňuje všetky študované lokality, zoznam lokalít s 

bibliografiou sa nachádza na konci obrázkovej prílohy. V diskusii budem postupovať od 

analýzy praslen cez analýzu závaží až po špuľky. Jednotlivé analýzy budú hodnotiť predmety 

chronologicky, geograficky ako aj typologicky.141 Netreba zabúdať, že textil sa najskôr vyrábal 

na všetkých lokalitách, mapy zachycujú len tú časť textilnej výroby, ktorá je doložiteľná 

v archeologickom materiáli, prasleny a závažia. Teda nezachycujú napr. pradenie šúľaním, 

tkanie na doštičkách a ďalšie techniky, ktoré nie sú dokazateľné v archeologickom materiáli. 

8.1 Prasleny 

Z mapy rozšírenia praslenov (mapa 2) je zrejmé, že sa našli v celej študovanej oblasti a to od 

severu [Kastanas (18)] až po juh [Ayios Stefanos (7)] od západu [Pylos (42)] po východ 

[Maydos Kilisitepe (27)]. Našli sa aj vo všetkých obdobiach, čo sa dalo očakávať, keďže od 

vynájdenia vretena, čo bol najrýchlejší spôsob výroby priadze, by bolo neefektívne vyrábať 

priadzu iným pomalším spôsobom, napr. šúľaním. Zaujímavé je, že prasleny sa vo veľkých 

množstvách nachádzajú na Peloponéze, a v Atike, avšak máme menej nálezov zo západnej 

Anatólie.142 To môže byť zapríčinené rôznymi faktormi a to napríklad tým, že v tejto oblasti 

boli vyrábané z netrvanlivých materiálov a nedochovali sa, avšak toto tvrdenie sa zdá byť 

nedostatočné, keďže vieme, že na východe Anatólie ako aj na Prednom východe boli používané 

kamenné a hlinené prasleny v tomto období ako aj v období predchádzajúcom.143 Zdá sa 

pravdepodobnejšie, že nízky počet praslenov v oblasti je zapríčinený tým, že nie sú 

                                                 
141 Pre absolútnu chronológiu viď. Tab.5. 
142 v Tróji sa ich našlo veľa, viď. napr. Blegen – Caskey –  Rawson – Sperling 1950, 34, 203. 
143 Nálezy v Arslantepe, na Cypre atď. 
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spracované/vypublikované. Niektoré lokality boli skúmané len nedávno ako Çine-Tepecik 

Höyük (12), ktorý sa kope od roku 2004 a prasleny zatiaľ na rozdiel od tkáčskych závaží neboli 

analyzované. Iné ako Milét (31) sú síce skúmané už skoro 150 rokov, avšak za tie roky sa tam 

našlo veľmi málo praslenov – je možné, že mnoho z nich ušlo pozornosti archeológov, a až 

v posledných rokoch dochádza k spracovaniu praslenov z minulých výskumov ako aj terajších. 

V dlhoročne skúmaných lokalitách máme aj výnimku a to Tróju (49), tá je takisto skúmaná dlhé 

desaťročia, avšak prasleny z nej sú od jej objavenia starostlivo katalogizované.144 Jediná 

informácia, ktorá nám chýba z tohto obdobia je váha praslenov, ktorá však v tomto období 

nebola považovaná za kľúčovú. Preto prasleny v uplynulých rokoch prešli opätovnou analýzou 

v rámci projektu CTR, ktorá tento parameter doplnila.  

Na Peloponéze a v Atike máme najväčšie zastúpenie praslenov, našli sa po stovkách. Vďaka 

početnému súboru z Nichorie (34) bola Caringtom Smith schopná ustanoviť ich typológiu na 

základe tvaru, ktorá je viac menej používaná dodnes. Takéto veľké súbory či už v Nichorií (34) 

alebo inde napr. v Midei (29), v Tirynse (47), v Tébach (46) by mohli naznačovať výrobu 

priadze, ktorá bola vo veľkom organizovaná palácom. Zachované tabuľky s lineárnym písmo  B 

napr. v Tébach145 (46) tomu nasvedčujú textami zaoberajúcimi sa najmä prerozdeľovaním vlny 

a jej následným spracovaním. Niekedy táto palácová výroba neprebiehala priamo v centre, ale 

v príľahlých mestách, ktoré boli pod správou paláca ako to bolo v prípade paláca v Pyle (42), 

ktorého textilná výroba sa pravdepodobne sústredila v Nichorií (34), v meste pár kilometrov 

vzdialeného. To sa usudzuje na základe nájdených tabuliek z Pylu (42), kde sa spomína 

pestovanie ľanu, prepis názvu Nichoria, ako aj príliš nízky počet praslenov nájdených v Pyle 

na to, aby to odpovedalo rozsahu výroby popísanej na tabuľkách.146 To, že pradenie ľanových 

vláken prebiehalo v Nichorii podporuje aj veľký nález praslenov (išlo najmä o pradenie ľanu, 

pestovanie ľanu tam prebieha dodnes, plus nájdené prasleny sú ťažšie a teda vhodnejšie ma 

pradenie ľanových vláken) ako aj to, že proces súvisiaci so spracovaním ľanu nie je zdraviu 

prospešný a je len výhodou pokiaľ prebieha mimo veľkých miest. V ostatných mestách ako 

Asine (3), Korakou (20), Eleusina (14) a pod. prebiehala výroba priadze v jednotlivých 

domácnostiach, na základe počtu sa nezdá, že by výroba bola sústredená na jedno miesto, 

prasleny sa našli roztrúsené po celých lokalitách. Zaujímavá je lokalita Kastanas (18) na severe 

Grécka, na ktorej sa našlo veľa praslenov ako aj závaží, čo indikuje veľkovýrobu tkanín. 

                                                 
144 viď. napr. BLEGEN – CASKEY –  RAWSON – SPERLING 1950, 34, 203. 
145 viď.ALBERTI – ARAVANTINOS – FAPPAS – PAPADOKI – ROUGEMONT – ANDERSSON STRAND – NOSCH – 

CUTLER 2015, 286. 
146 viď. Prehľad lokalít (Nichoria a Pylos). 
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Bohužiaľ, z tejto oblasti nemáme dostupné písomné pramene, ktoré by nám toto tvrdenie mohli 

dosvedčiť. Prasleny sa tu výlučne nachádzajú v kontextoch EH, LH, najmä LH III.147 Keďže 

Kastanas (18) sa nachádza v blízkosti rieky Axios, ktorá mohla slúžiť ako obchodná cesta, je 

možné, že výroba priadze prebiehala práve tu a následne sa vyvážala do okolitých miest.148 

Táto špecializovaná výroba mohla byť prevzaná z južného Grécka, keďže v Kastane 

nachádzame keramiku ako aj tkáčske závažia, ktoré pochádzajú z tejto oblasti, čo značí vzťahy 

medzi juhom a severom, dokonca sa tam našli aj miestne napodobeniny mykénskej 

keramiky.149 

Tvary praslenov a ich počet v jednotlivých kategóriach sú zobrazené v Tab.3. 1917 praslenov 

je rozdelených do jednotlivých typov, ich počet ako aj percentuálne zastúpenie je zobrazené 

v diagrame 1 a 2. Je treba dodať, že počet nájdených praslenov je určite vyšší, z niektorých 

lokalít nebolo možné získať konkrétny počet praslenov. Najčastejšie sa vyskytujúci je 

bikonkávny tvar (39%), ten sa nachádza v nejakom počte prakticky na každej lokalite (mapa 3, 

Tab. 3). Prevažuje na lokalitách v západnej Anatólii [Trója (49), Maydos Kilisetepe (27)] a na 

severe Grécka [Kastanas (18), Vardaroftsa (52), Assiros (4), Ayios Mamas (6)], ako aj na 

západe Peloponézu [Pylos (42), Nichoria (34)]. Tento trend pravdepodobne súvisí s tým, že 

lokality na severe Grécka boli obývané od neolitu, kedy bikonkávny typ patril medzi 

najobľúbenejšie v tejto oblasti.150 Druhým najčastejším tvarom je kónický tvar (mapa 4, 

Tab. 3), ten sa najčastejšie vyskytuje na Peloponéze a v Atike, na severe Grécka sa nachádza 

len v Kastane (18). Najväčší počet týchto praslenov pochádza z Midey (29), Téb (46) 

a z Mykén (33). Prasleny z týchto lokalít sú vo väčšine prípadov ľahšie, je pravdepodobné, že 

sa s nimi priadla priadza najmä z vlny, čo dokazujú aj texty z tabuliek s lineárnym písmom B, 

na ktorých sa na rozdiel od napr. Pylu častejšie spomína prerozdeľovanie vlny.151 Síce je možné 

na základe váhy praslenov predpokladať z akých vláken sa nite priadli, aj aké nite sa priadli, 

zdá sa, že tvar praslenov nemá vplyv na výslednú priadzu ani nezohráva úlohu pri výbere 

druhov vláken. Výber typu praslenu závisel pravdepodobne na osobnej preferencii, poprípade 

podliehal trendu v danej oblasti. Tento trend môžeme pozorovať na lokalitách, ktoré sú dobre 

spracované a máme dochované počty praslenov v jednotlivých typoch pre jednotlivé obdobia 

ako je to napr. v Tróji (49) (diagram 3 a 4), kde postupom času sa znižuje počet bikonkávnych 

praslenov (stále tvorí väčšinu) a nahradzujú ho iné typy, v Ayios Stefanos (7) (diagram 5 a 6) 

                                                 
147 MAUEL 2012, 142. 
148 MAUEL 2009, 161. 
149 MAUEL 2009, 59. 
150 CARINGTON SMITH 1975, 356. 
151 Pre rozdeľovanie vlny v Tébach a Mykénach viď. BURKE 2010, 101, 102. 
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dochádza postupom času k nárastu praslenov, avšak vo všetkých typoch približne rovnako. Na 

lokalite Ayios Stefanos však musíme brať do úvahy celkovo nízky počet praslenov. Takisto 

pozorujeme zmeny konkrétneho tvaru naprieč obdobiami. Pokiaľ si prehliadneme napríklad 

bikonkávne prasleny v strednej dobe bronzovej zistíme, že oproti neskorej dobe bronzovej majú 

zaoblenejšie tvary ako je to napríklad na lokalite Ayios Stefanos (7), Mitrou (32).152  

Mení sa aj váha praslenov v jednotlivých obdobiach, čo pozorujeme na lokalitách, kde sa našli 

prasleny v kontextoch strednej aj neskorej doby bronzovej. Na začiatku strednej doby bronzovej 

má väčšina praslenov váhu vyššiu, čo je môžeme povedať o lokalitách: Ayios Stefanos153 (7), 

Mitrou154 (32), Tróji155 (49). I keď v prehľade lokalít sa pri niektorých lokalitách zdá, že 

v neskoršom období sú prasleny ťažšie, je to zapríčinené tým, že pri váhe praslenov sa spomína 

rozmedzie medzi najľahšími a najťažšími praslenmi, treba brať do úvahy to, že ťažšie prasleny 

sa v neskoršom období síce vyskytujú, avšak v oveľa menšom množstve ako predtým, najviac 

praslenov sa nachádza v nižšom váhovom rozmedzí.  

Ako bolo uvedené vyššie váha praslenu má vplyv na kvalitu nite. Vo väčšine skúmaných lokalít  

sa našli prasleny so širokým váhovým rozmedzím, či už v rámci celej doby bronzovej alebo v 

jej jednotlivých obdobiach. Preto môžeme povedať, že v tomto období sa tak priadla tenšia ako 

aj pevnejšia priadza, na niektorých lokalitách sa dokonca našli skupiny praslenov s podobnou 

váhou v jednej miestnosti a to v Midei (29), v Tróji (49), v Tébach (46) (viď. Prehľad lokalít). 

Všetko sú to lokality, kde sa našiel veľký počet praslenov a predpokladá sa tam špecializovaná 

výroba priadze. Treba podotknúť, že skupiny praslenov na týchto lokalitách boli ľahké – určené 

na výrobu tenšej priadze, skupiny ťažkých praslenov nenachádzame, pravdepodobne to súvisí 

s tým, že tenšia priadza sa považovala za luxusnejšiu a to je dôvod prečo podliehala 

špecializovanej výrobe, pradenie s ľahším praslenom je aj technicky náročnejšie.156 

Zdobili sa prasleny najmä bikonkávneho tvaru, našli sa na lokalitách: Asine (3), Assiros (4), 

Eutresis (15), Malthi (26), Nichoria (34), Lefkandi (22), Trója (49), Mitrou (32), Maydos 

Kilisetepe (27). Zdobené boli najmä rytými horizontálnymi a vertikálnymi pruhmi, bodkami, 

niektoré mali bielu výplň – tzv. inkrustáciu. Z výčtu miest, kde sa našli zdobené prasleny 

môžeme povedať, že boli rozšírené po celej študovanej oblasti a vo všetkých obdobiach. 

                                                 
152 TAYLOUR – JANKO 2008, FIG. 9.2, 10.2.,  KRAMER-HAJOS – O´NEILL 2008, FIG. 22, 40. 
153 TAYLOUR – JANKO 2008, 420–423, 448–450. 
154 KRAMER-HAJOS, O´NEILL 2008, 197, 217. 
155 GUZOWSKA – BECKS – ANDERSSON STRAND – CUTLER – NOSCH 2015, FIG. 6. 13.5., 6. 13.10., 6. 10.15. 
156 <HTTP://CTR.HUM.KU.DK/RESEARCH-PROGRAMMES-AND-PROJECTS/PREVIOUS-PROGRAMMES-AND-

PROJECTS/TOOLS/TOOLSREPORTS/MIDEA_TECHNICAL_TEXTILE_TOOLS_REPORT.PDF/> (NAVŠTÍVENÉ 10/06/2017). 
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8.2 Tkáčske závažia 

Rozšírenie tkáčskych závaží je znázornené na mape 5. Z nej je zrejmé, že tkáčske závažia sa 

nachádzali ako na území Grécka tak aj v západnej Anatólii. Je dôležité podotknúť, že závaží sa 

oproti praslenom našlo oveľa menej (z prehľadu lokalít v tejto práci ich je 916). I keď toto číslo 

sa nemusí zdať nízke nesmieme zabudnúť, že závažia sa na rozdiel od praslenov používali 

v skupinách, preto by toto číslo malo byť vyššie. Takisto sa ich v tejto oblasti nachádza oveľa 

menej ako napríklad na ostrovoch v Egejskom mori.157 Môže to byť spôsobené tým, že v tomto 

období sa na území Grécka a západnej Anatólie používali aj iné krosná ako tie vertikálne so 

závažiami, napríklad horizontálne, ktoré sú vyrobené z netrvanlivých materiálov, teda po nich 

neostali stopy v archeologickom materiáli.158 S určitosťou však môžeme povedať, že v tomto 

období boli vertikálne krosná so závažiami známe, používali sa všade v okolitom svete, doklady 

o nich máme aj z mladšej doby bronzovej.159 Možnosťou je to, že sa používali vertikálne krosná 

so závažiami, ale boli z veľmi nekvalitného materiálu a v priebehu času sa rozpadli. Možnosť, 

že závažia existovali, ale doteraz sa nenašli je veľmi nepravdepodobná.160 

Cylindrické závažia (13%, mapa 6) boli rozšírené po celom Grécku, výnimku netvorí ani 

oblasť Tesálie. V nej sa nachádzajú tieto závažia v Tsani (51), Lianokladi (24), na severe 

Grécka v Kastane (18), Vardaroftse (52), na Peloponéze na lokalite Asea (2), Tirynse (47). 

Lokality z Tesálie ako aj nálezy závaží na nich patria do začiatku strednej doby bronzovej, to 

by mohlo naznačovať, že práve v tomto období boli populárne cylindrické závažia, avšak tieto 

závažia sa vyskytujú v Eutresis (15) na konci strednej doby bronzovej a v Kastane (18) 

a Asei (2) v neskorej dobe bronzovej, čo zťažuje ich priradenie do jedného konkrétneho 

obdobia. 

Kónický (18%) a pyramidálny typ (10%) závaží (mapa 7, mapa 8) sa nachádza najmä na 

severe Grécka [Vardaroftsa (52), Kastanas (18)], je to spôsobené pravdepodobne tým, že tieto 

typy závaží boli často používané ešte severnejšie, a to na Balkáne.161 Takisto sa nachádzajú 

v severnej časti západnej Anatólie [Trója (49), Maydos Kilisetepe (27)], pyramidálne aj 

južnejšie v Çine-Tepecik Höyüğü (12). 

                                                 
157 RAHMSTORF 2015, 9. 
158 CARINGTON SMITH 1975, 89. 
159 ANDERSSON STRAND 2015A, FIG. 0.2. 
160 CARINGTON SMITH 1975, 403. 
161 PETROVA 2015, 139–143. 
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Z diagramov 7 a 8 je zrejmé, že najviac sa našlo diskovitých závaží. Je možné, že tento údaj je 

skreslený, pretože týmto závažiam sa venuje najviac pozornosti a teda sa najčastejšie spomínajú 

v rôznych publikáciách na rozdiel od ostatných. Tieto závažia boli najčastejšie sa vyskytujúcimi 

závažiami na ostrovoch v Egejskom mori.162 Preto ich výskyt na Peloponéze, v Atike a západnej 

Anatólii (mapa 9) naznačuje kontakty medzi gréckou pevninou a ostrovmi. Najsevernejšie, kde 

sa tieto závažia vyskytujú je na Samotraké (30), Koukonisi  (21), v Tróji (49), Liman Tepe (25), 

v Miléte (31) a to na prelome strednej a neskorej doby bronzovej, v neskorej dobe bronzovej sa 

naďalej vyskytujú na týchto lokalitách, plus sa začínajú objavovať na lokalitách vzdialenejších 

od pobrežia ako Çine-Tepecik Höyüğü (12). Z mapy môžeme povedať, že tento typ závaží sa 

nevyskytuje na severe Grécka. To, že sa nevyskytujú v Kastane (18) je pochopiteľné, keďže 

v strednej dobe bronzovej bola lokalita opustená163 a v neskorej dobe bronzovej už nebol vplyv 

južných ostrovov natoľko silný, aby zanechal stopy v podobe hmotnej kultúry na severe.  

Ďalší typ závaží, ktorý sa často vyskytoval boli neprepichnuté špuľky (mapa 10). Dlho sa 

uvažovalo či je vôbec možné s týmito predmetmi tkať, testy v CRT potvrdili, že špuľky sú 

veľmi vhodné na tkanie, ich výhodou je, že je okolo nich namotaná niť osnovy.164 Nachádzaju 

sa ako na gréckej pevnine [Kastanas (18), Téby (46), Eutresis (15), Mykény (33)], tak na 

pobreží západnej Anatólie [(Trója (49), Milét (31)], väčšina z nich pochádza z konca neskorej 

doby bronzovej. 

Polmesiacovité závažia sa našli len na jednej lokalite a to Çine-Tepecik Höyüğü (2), tento typ 

závaží sa používal vo východnej Anatólií (napr. Demircihüyük, Aphrodisias a iné.) 165, preto aj 

jediné miesto, kde sa našli sa nachádza vo vnútrozemí západnej Anatólii.  

Na mnohých lokalitách sa našlo viacero typov závaží, pre tieto lokality je typická poloha na 

rozhraní dvoch alebo aj viacerých kultúrnych vplyvov, alebo sa nachádzajú v blízkosti 

obchodnej cesty. Medzi tieto lokality patrí Maydos Kilisetepe166 (27), kde sa našli závažia ako 

diskovitého tvaru tak pyramidálneho, Trója (49), odkiaľ máme závažia diskovité – kontakty s 

ostrovmi, pyramidálne – typické pre Balkán, kónické, ploché ako aj špuľky. V Çine-Tepecik 

Höyüğü (12) sa mimo diskovitých, pyramidálnych závaží vyskytujú aj polmesiacovité. 

Lokalita, na ktorej sa našlo veľa typov závaží pravdepodobne kvôli tomu, že sa nachádzala na 

                                                 
162 BARBER 1991, 100. 
163 MAUEL 2012, 140. 
164 OLOFSSON – ANDERSSON STRAD NOSCH 2015, 95. 
165 viď.WISTI LASSEN 2015, FIG. 4.4.2. 
166 YILMAZ 2016, 56. 
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obchodnej ceste je Kastanas (18), kde máme najviac kónických a pyramidálnych závaží, ale aj 

špuľky a cylindrické závažia.167 

Rozšírenie tkáčskych závaží na pevninskom Grécku a v Anatólii má iný ráz ako na Kréte 

a ďalších južných ostrovoch v Egejskom mori. Na Kréte a v ostrovoch v Egejskom mori sa už 

od rannej doby bronzovej objavujú diskovité závažia, ktoré sú pre celú túto oblasť typické a to 

až do neskorej doby bronzovej.168 Šírenie tohto typu závažia naznačuje i to, že častokrát sa na 

lokalitách nachádzajú závažia vyrobené z hliny, ktorá nie je miestna, čo naznačuje vzťahy 

medzi mestami a rozširovanie techniky tkania na vertikálnych krosnách so závažiami medzi 

ostrovmi.169 Naopak pre pevninské Grécko a západnú Anatóliu je typická rozmanitosť 

tkáčskych závaží a to na jednotlivých lokalitách, ako aj v rámci jednej lokality. Nenachádzame 

jeden typ závažia, ktorý by bol bežný, tak často sa vyskytujúci a hlavne, ktorý by bol typický 

pre všetky tri fázy doby bronzovej ako bol diskovitý na južných ostrovoch v Egejskom mori.  

Zdá sa, že pri niektorých závažiach je možné určiť odkiaľ sa šírili ako pri diskovitých, 

polmesiacovitých, pyramidálnych a kónických, pri iných ako napríklad špuľky alebo 

cylindrické to už nie je tak jednoduché, pretože sa zdá, že sa objavujú na rôznych miestach 

a v rôznych obdobiach nezávisle od seba. 

Váha závaží má vplyv na kvalitu konečnej tkaniny, preto je v prehľade uvedený aj tento údaj. 

Váha závaží závisí od toho akým ťažkým praslenom sa priadli nite, ktoré boli následne použité 

v osnove, čím bol praslen ťažší, tým bola niť pevnejšia. Pokiaľ sa tká hrubšia niť s príliš 

ľahkými závažiami, nite nie sú dostatočne napnuté a v tkanine sú chyby, rovnako to je pokiaľ 

sa tká príliš tenká niť s ťažkými závažiami.170 Takisto má vplyv na konečnú tkaninu aj šírka 

závaží. Počet závaží (vzhľadom na ich hrúbku) by mal odpovedať svojou šírkou šírke 

nasnovaných nití. V opačnom prípade sa budú v tkanine takisto chyby.171 V prehľade je 

bohužiaľ len málo lokalít, na ktorých sa nachádzajú závažia so zaznamenanou váhou. Medzi 

tieto lokality patria: Ayios Stefanos (7), Çine-Tepecik Höyüğü (12), Kastanas (18), Milét (31), 

Nichoria (34), Téby (46), Tiryns (47), Trója (49). Na dvoch lokalitách a to Çine-Tepecik 

Höyüğü (12) a v Miléte (31) som dohľadala váhu pri všetkých závažiach a teda môžeme 

povedať, že diskovité závažia sú najľahšie (i na ďalších lokalitách, kde sa našli diskovité 

závažia tak mali nízku váhu), tkala sa nimi látka z tenkých nití – luxusnejšia. Medzi ľahšie 

                                                 
167 MAUEL 2009, 161. 
168 BARBER 1991, 100. 
169 CUTLER 2011. 
170 MÅRTENSOON – NOSCH – ANDERSSON STRAND 2009, 381, 382. 
171 MÅRTENSOON – NOSCH – ANDERSSON STRAND 2009, 384, 385. 
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závažia patria aj tie polmesiacovité – tieto typy závaží majú často malú šírku, a preto sú ľahké. 

Na základe zozbieraných váh môžeme potvrdiť, že najťažšie závažia sú tie cylindrické 

a pyramidálne (viď. Prehľad lokalít). Tieto závažia boli typické v neolite a rannej dobe 

bronzovej v severnejších oblastiach Grécka, kedy celkovo závažia boli mohutnejšie, čo im 

ostalo aj v nasledujúcich obdobiach.172 Bohužiaľ, máme príliš málo údajov o váhe závaží, preto 

by nebolo na mieste hodnotiť váhu závaží v závislosti na období, z ktorého pochádzajú. 

Ako bolo vyššie uvedené tak závažia s rovnakou váhou sa používali v skupinách. Len málokedy 

ich tak aj objavíme, čomu navedčuje fakt, že dlhé roky sa nevedelo na čo tieto samostatne 

nájdené predmety slúžili. Z prehľadu v tejto práci sa závažia približne rovnakej váhy našli 

in situ v Kastane (18), Nichorii (34) a v Tróji (49), o týchto lokalitách môžeme povedať, že tam  

stáli vertikálne krosná so závažiami v dobe zániku lokality. Pri iných lokalitách nevieme veľa 

povedať o nálezovej situácií, to sa týka najmä lokalít, ktoré boli kopané na začiatku minulého 

storočia ako napr. Malthi (26) a pod. 

8.3 Prepichnuté špuľky  

Malé prepichnuté špuľky sa našli v celej študovanej oblasti (mapa 11), najmä na konci strednej 

dobz bronzovej. Nevie sa na čo presne slúžili, avšak uvažuje sa o tom, že ich funkcia mala niečo 

spoločného s prípravou útku na horizontálnych krosnách.173 V mapách ani tabuľkách ich 

nemám rozdelené na základe tvarov, pretože i keď ich typológia bola definovaná E. C. Banks 

tak sa takmer v žiadnej publikácií neuplatňuje. Vo väčšine prípadov sú len spomenuté počtom, 

niekedy ani to nie.  

Z mapy rozšírenia vidíme, že sa nachádzajú na mnohých lokalitách v Tesálií ako aj severnom 

Grécku, na týchto lokalitách sa nachádzajú takmer výlučne v kontextoch MH III, poprípade 

MH I a MH II. To je jeden z dôvodov, prečo je možné, že v tomto období sa v tejto oblasti tkalo 

na horizontálnych krosnách. Avšak určite nie výlučne na nich, pretože čas od času sa tam nájdu 

i závažia z vertikálnych krosien. Aj na väčšine ostatných lokalít ako v Asine (3), Çeşme 

–  Bağlararasι (11), Hanay Tepe (16), Pisa (40) špuľky pochádzajú zo strednej doby bronzovej, 

poprípade zo začiatku neskorej doby bronzovej. Zdá sa, že prepichnuté špuľky sa šírili zo 

stredného Grécka, Eubóje alebo južnej Tesálie smerom na sever a východ podobne ako sivá 

minyjská keramika.174  

                                                 
172 CARINGTON SMITH 1975, 447. 
173 GUZOWSKA – BECKS – ANDERSSON STRAND – CUTLER – NOSCH 2015, 317. 
174 PAVÚK 2012, 128. 
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8.4 Chronologické vyhodnotenie 

Chronologické vyhodnotenie textilnej výroby v rámci doby bronzovej nie je úplne ľahké, 

sťažuje ho viacero faktorov a to: predmety ako prasleny, špuľky, závažia sú v publikáciach 

často zaradené len v rámci kontextu strednej alebo neskorej doby bronzovej, nemáme 

informácie o tom, do ktorých fáz jednotlivých období patria. Toto nie je problémom len pri 

starších publikáciach [Korakou (20)], ale aj pri novších, kde sa popri podrobne datovanej 

keramike nachádzajú všeobecne zaradené predmety súvisiace s textilnou výrobou [Atény (5), 

Asine (3)]. Pri novších spracovaniach to je lepšie, autori datujú predmety už do konkrétnych 

fáz strednej a neskorej doby bronzovej [Menelaion (28), Ayios Stefanos (7)]. Predmety 

spracované počas výskumu v Kodani síce zahrňujú ich datovanie do jednotlivých fáz, avšak 

ostatné predmety, ktoré nie je možné presne zadatovať nezahrňajú do grafov ani do analýz. 

Nástroje súvisiace s textilnou výrobou sa datujú najmä na základe keramiky, ktorá sa nachádza 

vo vrstve spolu s nimi, datovanie predmetov na základe tvaru je obtiažne, keďže tvary 

v študovaných obdobiach sú si návzájom podobné.  

Nástroje na výrobu textilu sa objavujú v rôznych obdobiach na rôznych miestach. Vytvorenie 

máp (mapa 12, mapa 13, mapa 14) nám umožňuje lepšie zachytiť textilnú produkciu v oblasti 

a to v obdobiach MH I – MH II,  MH III – LH II, LH III. Z mapy 12 je zrejmé, že textilná 

produkcia na začiatku strednej doby bronzovej sa sústredila v Tesálií [Tsangli (50), Tsani (51), 

Petra (38)]. Treba podotknúť, že ide najmä o prasleny [Vardaroftsa (52), Tsani (51), Sarasté 

(44), Prosymna (41), Perati (37), Mitrou (32 ) a iné] závaží a prepichnutých špuliek sa z tohto 

obdobia našlo málo [Lianokladi (24), Tsani (51)]..  

Na mape 13 sú zobrazené lokality, na ktorých sa našli predmety súvisiace s textilnou výrobou 

v období MH III – LH II. Oproti predošlému obdobiu máme na viacerých lokalitách známky 

po textilnej výrobe, najmä prasleny a závažia, špuľky takmer výlučne v MH III. Lokality sa 

nachádzajú najmä v blízkosti mora, na pobreží západnej Anatólie [Trója (49), Milét (31), Iasos 

(17), Liman Tepe (25), Çeşme – Bağlararasι (11)]. V Tesálií sa tieto predmety už takmer 

nevyskytujú, jediné miesto je Pevkakia (39). Na Peloponéze sa výskyt textilnej výroby sústredí 

takisto na pobrežné oblasti ako Asine (3), Korakou (20), Ayios Stefanos (7), Lerna (23). 

Na všetkých lokalitách sú rozšírené najmä diskovité závažia a špuľky. 

V období LH III (mapa 14) sa výskyt praslenov, závaží a špuliek presúva do južnejších oblastí, 

pozorujeme ich už aj vo vnútrozemí Peloponézu. V Tesálií a na severe Grécka je viditeľný 

pokles nálezov, naopak v západnej Anatólií textilná produkcia pokračuje na tých istých 
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lokalitách ako v predchádzajúcom období [Trója (49), Panaztepe (36), Milét (31)], takisto sa 

objavuje na nových lokalitách, vzdialenejších od pobrežia ako Bademgediği Tepe (8), Çine-

Tepecik Höyüğü (12). Najhustejšie rozšírenie textilnej výroby je na konci doby bronzovej na 

Peloponéze a to: v Mykénach (33), Zygouries (54), v Midee (29), v Pyle (42), v Menelaie (28). 

V južných oblastiach ako aj na pobreží Anatólie je rozšírený najmä diskovitý typ závaží, zatiaľ 

čo na severe Grécka v Kastane (18), a Assire (4) je to kónický.  
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9  Záver  

Cieľom práce bolo zachytiť textilnú produkciu v strednej a neskorej dobe bronzovej na území 

Grécka a v západnej Anatólii. V úvode sú spomenuté dejiny bádania, pretože výskum v tejto 

oblasti prekonal za posledné roky veľkú zmenu a to najmä v prístupe k materiálu, od postupnej 

identifikácie predmetov, cez ich zaraďovanie do katalogóv až po ich využitie v rámci 

experimentálnej archeológie. V nasledujúcich kapitolách sa práca zameriava na predstavenie 

surových materiálov ako aj využívaných techník a to pradenie a tkanie. Tieto kapitoly sú 

dôležité, pretože nám prinášajú základné informácie o tom, aké typy praslenov boli vhodné na 

pradenie jednotlivých typov vláken, či už rastlinných alebo živočíšnych. Ďalšia kapitola 

predstavuje typy praslenov, závaží ako aj špuliek, táto typológia sa následne využíva v ďalšej 

časti a to v prehľade lokalít, kde sú predmety na základe nej rozdelené. Práca sa takisto venuje 

hlineným tabuľkám s lineárnym písmom B, ktoré sa našli v Tébach, Mykénach a v Pyle, vďaka 

nápisom zaoberajúcimi sa textilnou výrobou môžeme bližšie pochopiť ako fungovalo 

prerozdeľovanie surových materiálov, používané množstvá, typy tkanín ako aj názvy 

jednotlivých ľudí, ktorí pracovali v tejto oblasti. Vďaka tabuľkám z Pylu vieme, že výroba 

priadze aj tkanín pravdepodobne neprebiehala v samotnom Pyle, ale vo vzdialenejšom meste 

v Nichorií, čomu nasvedčuje veľký nález praslenov práve z tejto lokality (viď. Prehľad lokalít). 

Najobsiahlejšiu časť práce tvorí prehľad lokalít, na ktorých sa prasleny, závažia a špuľky našli. 

Tie sú zaradené do jednotlivých kategórií, vo väčšine prípadov je v rámci prehľadu doplnená 

aj ich váha. Pokiaľ to bolo možné, je ku predmetom priradená konkrétna fáza obdobia, z ktorej 

pochádzajú. Častejšie kvôli nedostatočným informáciam z výkopových prác máme k dispozícií 

len poznámku o tom, či predmet patril do strednej alebo neskorej doby bronzovej. 

Z tohto prehľadu boli vytvorené tri tabuľky a štrnásť máp, vďaka ktorým môžeme zhodnotiť 

textilnú  produkciu. Najčastejším používaným typom praslenu bol bikonkávny a kónický, tie sa 

našli takmer na každej lokalite. Na niektorých lokalitách je výskyt praslenov tak vysoký, že sa 

uvažuje o organizovanej výrobe ako napríklad v Nichorií a v Midei. Na iných lokalitách sa 

naopak našli v menšom počte, išlo o domácu výrobu priadze. Bohužiaľ, nie je možné priradiť 

konkrétny typ praslenu ku konkrétnemu obdobiu, pretože všetky typy sa nachádzajú ako 

v strednej, tak aj v neskorej dobe bronzovej. Tkáčskych závaží sa nachádza v oblasti menej 

na rozdiel od ostrovov v Egejskom mori, pravdepodobne preto, že boli vyrobené z menej 

kvalitnej hliny.175 Častejšie sa nachádzajú na pobreží Anatólie ako na pevninskom Grécku, 
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najčastejšie typy závaží sú diskovité a kónické. Diskovité závažia sa na pobrežie dostali 

pravdepodobne cez ostrovy v Egejskom mori176, kónické a pyramidálne sa najčastejšie 

vyskytujú na severe Grécka a severozápade Anatólie. Medzi lokalitami zahrnutými v prehľade 

sa nachádzajú aj také, na ktorých máme doložených veľa druhov závaží, tieto lokality sa 

nachádzajú v oblastiach, kde sa miešajú rôzne kultúrne vplyvy ako v Tróji, Maydos Kilisetepe, 

Kastanas, Çine-Tepecik Höyüğü. V ostatných oblastiach ako Vardaroftsa, Tiryns, Nichoria, 

Pylos, Téby prevažuje len jeden typ závaží. Z váhy závaží môžeme vyvodiť, že medzi najľahšie 

patrili diskovité a polmesiacovité, ktoré boli určené na tkanie tenšej priadze a teda na výrobu 

jemnejšej tkaniny. Naopak cylindrické, ktoré sa vyskytovali najčastejšie v Tesálií a pochádzajú 

zo strednej doby bronzovej boli ťažšie, teda sa nimi tkali hrubšie tkaniny z pevnejších nití. 

Pozostatky po textilnej výrobe v období MH I – MH II nachádzame najmä na území Tesálie 

a v strednom Grécku. Najčastejšie vyskytujúcim sa predmetom z tohto obdobia sú prasleny. 

Bohužiaľ, lokality v tejto oblasti boli poväčšine kopané na začiatku minulého storočia, preto 

nemáme bližšie informácie napr. o váhe, vďaka ktorej by bolo možné porovnať prasleny naprieč 

obdobiami. V nasledujúcom období MH III – LH II sú centrá textilnej výroby rovnomerne 

rozložené najmä na pobreží Egejského mora, a to na Peloponéze, v severnom Grécku a v 

západnej Anatólii. Prepichnuté špuľky používané pri práci na horizontálnych krosnách sa 

vyskytujú na konci strednej doby bronzovej. Medzi nálezmi však prevažujú prasleny a závažia, 

tie sú prevažne diskovitého typu, ako závažia sa využívajú aj špuľky. V LH III už nachádzame 

závažia a prasleny nielen na pobreží, ale aj vo vnútrozemí, ich najväčšia koncentrácia sa 

nachádza na východe Peloponézu, veľké množstvá sa našli aj v Tróji, Kastane a iných. Ako 

bolo už vyššie spomenuté v tomto období textilná produkcia na mnohých miestach mohla byť 

organizovaná palácmi. Na ostatných lokalitách prebiehala v domácnostiach. Nesmieme však 

zabúdať, že textilná výroba prebiehala vo všetkých obdobiach v študovanej oblasti, mapy 

zachycujú len tú časť textilnej výroby, ktorá je doložiteľná v archeologickom materiáli a to 

pradenie a tkanie na vertikálnych krosnách. 

Práca zhrňuje doterajšie poznatky o textilnej produkcii, navyše ich doplňuje o prehľad nástrojov 

potrebných k textilnej výrobe z lokalít, ktoré boli spracované na začiatku minulého storočia, 

tým, že ich vyberá z kapitol venujúcich sa rôznym predmetom. Tieto predmety sú v nich často 

označné ako predmety neznámeho pôvodu. Rozšírenie jednotlivých typov, či už praslenov 

alebo závaží je zaznačené na mapách, tie sú následne analyzované v poslednej kapitole. Práca 

sa snaží podchytiť textilnú produkciu a jej kontinuitu v jednotlivých fázach strednej a neskorej 
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doby bronzovej, čo je takisto zaznamenané na mapách. Práca by mohla byť v budúcnosti 

doplnená o podrobnejšie zozbieranie jednotlivých predmetov, ich zaradenie do katalógu ako aj 

doplnenie ich parametrov a to na základe návštevy múzeí a depozitárov na príslušných 

lokalitách.  
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Obrázok 20 Špuľky z Asine. Podľa Gullog – Nordquist, Fig. 63. 
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Mapa 1 Mapa študovaných lokalít (mapa: autorka, podľa prehľadu lokalít). 
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11.4  Obrazová príloha 

 

                 

Obr.1: Trepanie ľanu.                                              Obr.2: Česanie vlny. 

 

 

 

 

 
Obr. 3: Pradenie.                                                       Obr. 4: S a Z zákrut.  
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Obr.5: Osnova (warp) a útok (weft).                         Obr.6: Vertikálne krosná so závažiami. 

 

 

 

 

                   Obr.7: Závažia. 
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Obr.8: Lologram *145.                Obr.9: Lologram pre ľan. 

 

 

Obr.10: Prepis tabuľky z Pylu, s odkazom na česanie vlny. 

 

Obr.11: Tabuľka s prepisom z Téb, pradenie priadze.  

 

Obr.12: Prepis tabuľky z Pylu, šitie látky. 
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Obr.13: Zaznačenie rôznych typov látok v lineárnom písme B. 

 

 

 

Obr. 14: Typy praslenov.  
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Obr. 15: Typy závaží. 

 

 

 

 Obr. 16: Typy špuliek. 
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Obr. 17: Prasleny z Asey. 

 

 

Obr.18: Prasleny z Asine. 
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Obr. 19: Diskovité závažie z Asine.                   Obr. 20: Špuľky z Asine. 

 

 

Obr. 21: Prasleny z Assiru. 
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Obr. 22: Prasleny z Ayios Stefanos. 

 

Obr. 23: Závažia z Çine-Tepecik Höyüğü. 
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Obr. 24: Prasleny a závažia z Eleusis. 

 

 

Obr. 25: Závažia z Eutresis. 

 

Obr. 26: Prasleny z Maydos Kilisetepe. 
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Obr. 27: Závažia z Maydos Kilisetepe. 

 

Obr. 28: Prasleny z Menelaia. 
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Obr. 29: Prasleny z Midey. 

 

 

 

 

Obr. 30: Diskovité závažie z Milétu. 
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Obr. 31: Prasleny z Mitrou. 

 

 

 

 

Obr. 32: Praslen z Téb. 
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Obr. 33: Závažie z Tirynsu.               Obr. 34: Prasleny z Tróje VIIa. 

 

 

 

Obr. 35: Závažia z Tróje, Citadela, E9, Miestnosť B. 
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Obr. 36: Prasleny z Vardaroftsy. 
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11.5  Mapy 

 

 

Mapa 1: Mapa študovaných lokalít. 

 

 

Mapa 2: Mapa výskytu praslenov. 
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Mapa 3: Mapa výskytu bikonkávnych praslenov. 

 

 

 

Mapa 4: Mapa výskytu kónických praslenov. 
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Mapa 5: Výskyt tkáčskych závaží. 

 

 

 

Mapa 6: Rozšírenie cylindrických závaží. 
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Mapa 7: Rozšírenie kónických závaží. 

 

 

 

Mapa 8: Rozšírenie pyramidálnych závaží. 
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Mapa 9: Rozšírenie diskovitých závaží. 

 

 

 

Mapa 10: Rozšírenie špuliek.  
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Mapa 11: Rozšírenie prepichnutých špuliek. 

 

 

 

Mapa 12: Rozšírenie textilnej výroby v MH I – MH II. 
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Mapa 13: Rozšírenie textilnej výroby v MH III – LH II 

 

 

Mapa 14: Rozšírenie textilnej výroby v LH III. 
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11.6  Grafy, diagramy, tabuľky 

                     

 

Graf 1: Graf zachycujúci typy závaží na základe ich váha a hrúbky v Çine-Tepecik Höyüğü. 

 

 

Diagram 1 a 2: Početné a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov praslenov. 
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Diagram 3 a 4: Početné zastúpenie typov praslenov v Tróji VI a v Tróji VII. 

 

 

 

 

Diagram 5 a 6: Početné zastúpenie typov praslenov v Ayios Stefanos, MH a LH. 
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Diagram 7 a 8: Početné a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov závaží. 

 

 

Trója I c. 2920–2250 

Trója II c. 2550 –2250 

Trója III c. 2250–2200 

Trója IV c. 2200–1950 

Trója V c.1950–1780/1750 

Trója VI c. 1780/1750–1300 

Trója VIIa c. 1300–1190/1180 

Trója VIIb c. 1190/1180–950 

Tab. 1: Absolútna chronológia Trója I–VII. 
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Tab. 2: Zoznam lokalít s najčastejšie sa vyskytujúcimi praslenmi, závažiami, špuľkami 

a kontextom, v ktorom sa našli. 

Č. LOKALITA PRASLENY - TYP ZÁVAŽIA - TYP ŠPUĽKY OBDOBIE

1 ARGISSA MAGOULA ŠPUĽKY MH

2 ASEA CYLINDRICKÉ LH

3 ASINE Z ČREPOV DISKOVITÉ ŠPUĽKY MH/LH

4 ASSIROS BIKONKÁVNE KÓNICKÉ LH IIIA

5 ATÉNY KÓNICKÉ MH/LH

6 AYIOS MAMAS BIKONKÁVNE ŠPUĽKY MH/LH

7 AYIOS STEFANOS KÓNICKÉ DISKOVITÉ/PYRAMIDÁLNE ŠPUĽKY MH/LH

8 BADEMGEDIĞI TEPE ŠPUĽKY LBA

9 BAKLA TEPE ŠPUĽKY LBA

10 BAYRAKLI ŠPUĽKY LBA

11 ÇEŞME – BAĞLARARASΙ DISKOVITÉ ŠPUĽKY MH III-LH I

12 ÇINE-TEPECIK HÖYÜĞÜ DISKOVITÉ LH

13 DODONA ŠPUĽKY LH

14 ELEUSINA KÓNICKÉ DISKOVITÉ MH/LH

15 EUTRESIS BIKONKÁVNE CYLINDRICKÉ MH/LH

16 HANAY TEPE ŠPUĽKY ŠPUĽKY LH I-II

17 IASOS DISKOVITÉ MM IIB/LM IA

18 KASTANAS BIKONKÁVNE KÓNICKÉ LH III

19 KAVKANIA ŠPUĽKY MH

20 KORAKOU KÓNICKÉ KÓNICKÉ LH

21 KOUKONISI DISKOVITÉ MM IIIB/LM IA

22 LEFKANDI KÓNICKÉ DISKOVITÉ ŠPUĽKY LH IIIC

23 LERNA DISKOVITÉ ŠPUĽKY LH

24 LIANOKLADI KÓNICKÉ CYLINDRICKÉ ŠPUĽKY MH

25 LIMAN TEPE DISKOVITÉ ŠPUĽKY MH II-LH I

26 MALTHI BIKONKÁVNE DISKOVITÉ LH

27 MAYDOS KILISETEPE BIKONKÁVNE DISKOVITÉ LH IIIB-C

28 MENELAION KONVEXNE KÓNICKÉ DISKOVITÉ/CYLINDRICKÉ/ŠPUĽKY LH IIIA

29 MIDEA KÓNICKÉ LH III

30 MIKRO VOUNI DISKOVITÉ MH/LH

31 MILÉT DISKOVITÉ LH I

32 MITROU KÓNICKÉ ŠPUĽKY MH

33 MYKÉNY DISKOVITÉ LH

34 NICHORIA BIKONKÁVNE PLOCHÉ LH IIIA

35 ORCHOMENOS ŠPUĽKY MH/LH

36 PANAZTEPE ŠPUĽKY LBA

37 PERATI KÓNICKÉ MH

38 PETRA ŠPUĽKY MH

39 PEVKAKIA ŠPUĽKY MH II-III/LH I

40 PISA ŠPUĽKY MH

41 PROSYMNA KÓNICKÉ MH

42 PYLOS BIKONKÁVNE DISKOVITÉ LH

43 SARAKENOS JASKYŇA ŠPUĽKY MH

44 SARASTÉ BIKONKÁVNE MH

45 SESKLO ŠPUĽKY MH

46 TÉBY KÓNICKÉ ŠPUĽKY LH IIIB

47 TIRYNS KÓNICKÉ ŠPUĽKY LH IIIC

48 TORONE ŠPUĽKY LH

49 TRÓJA BIKONKÁVNE KÓNICKÉ ŠPUĽKY MH II/LH IIIA

50 TSANGLI ŠPUĽKY MH

51 TSANI BIKONKÁVNE CYLINDRICKÉ ŠPUĽKY MH

52 VARDAROFTSA BIKONKÁVNE PYRAMIDÁLNE ŠPUĽKY MH

53 ZERELLIA KÓNICKÉ LH

54 ZYGOURIES KÓNICKÉ LH
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