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Tato práce shrnuje dosud známé sídlištní nálezy a h:robové celky se 
slovanskými ostrnhami na našem území a na jejich podkladě jsem se 
pokusila o typologické dělení ostruh do skupin, typu a variant a o je
jich relativní chronologické zařazeni, pokud bylo možné, tedy i o ab
solutní datování. K základním kapitolttm je připojena úvaha o spo
lečenském významu ostruh. 

Při plnění tohoto úkolu mi byly oporou práce našich i zahranič
ních autorů, týkající se problematiky ostmh, popřípadě jejich širšího 
významu a průvodních jevu. Z československé literatu•ry to byla pře
devším práce V. Hrubého „Staré Město - velkomorav.,;ké pohřebiště 
Na valách" ( 1955]. která dala základ řešení otázek kolem ostruh. Tato 
publikace velmi obsažně a detailně předvádí obraz pohřebiště. Ostrn
hy jsou děleny podle vzhledu do čtyř typl'.'1 - I A, I B, II a III, které 
obsahuji i chronologický prvek. Po konfrontaci s novými nálezy se 
v podstatě potvrdilo dělení Hrnbého, na celou problematilrn je, však

nutno hledět z poněkud jiného zo1rného úhlu, než bylo možné v době, 
kdy byla publikace psána. Tím se také mění celkové pojetí a stává 
se více záležitostí moderních technických možností. 

Na práci Hmbého navazuje M. Šolle při publikování výzkumu Staré 
Kouřimi, a to jednak v předběžném článku (Šolle 1959), kde se zabý
vá ostruhami detailně a pak v publikaci {Šolle 1966}, která již před
pokládá určité obecné znalosti a řeší otázky více společenského rázu, 
i když nechybí ani analýza nálezových celků nejen ze Staré Kouřimi, 
ale i z ostatnich důležitějších českých lokalit. Zde se poprvé setká
váme s ostruhami s dlouhými bodci. 

Typologicl{é členění ostruh přejímá B. Dostál ( 1966 J, uvádí však 
i nové nálezy, doplňuje evropské analogie a všímá si i chronologic
kých nesrovnalostí. Kromě toho jako první naznačil možnost mo•rav
ského vývoje ostruh s dlouhým bodcem. 

Všechny tyto práce se zabývají převážně ostruhami s ploténkami 
a jen částečně ostruhami s dlouhými bodci. Týkají se pouze velkomo
ravských nálezů a tím je dáno i jisté omezení rozsahu. Ostruhami 
s háčky se u nás nejdříve zabýval l- Poulík ( 1957 }, při publikování 
výsledků pťvních let výzkumu v Mikulčicích. Zde se poprvé dovídá
me také o ostruhách s očky. Autor rovněž řeší zajímavé problémy, 
týkající se mikulčických pozlacených ostruh s lidskými maskami ve 

výzdobě a zahajuje tak řadu pokusů o konečné vyjasnění situace ko
lem nich. Později, v publikaci „Dvě velkon10'ravské rotundy v Mikul
čicích" ( 1963]. hodnotí nálezy ostruh již s přihlédnutím k typologii 
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a datování V. Hrnbého. Lze však pozornvat cl1ronologický posun 

a zpřesněni absolutního datování proti. závěrům Hrubého, který dato

val pouze v širším časovém úseku ( jak ani tehdy nebylo jinak mož

né]. Některé nálezové okolnosti byly nově přehodnoceny v knize „Mi

lrnlčice - sídlo a pevnost knížat velkomoravských" ( 1975). 

Hodnocení nstrLů1 s háčky i ploténkami podala tal{é V. Vendlová 

( 1969 }, sice velmi podrobně, zato však ne vždy s použitím vhodných 

analogií, což zkreslilo konečné závěry. Ostruhy však zpracovala již 

s přihlédnutím k mate-riálu z l1radislrn v Pobedimi / Bialekouá 1965, 

1972}. 

V příspěvku o výsledcích výzkumu slovanského hradiště Staré Zám

ky v Brně-Líšni publikoval č. Staiía (1960/ i. dvě ostruhy, nalezené 

v obytném objektu. Zl10clnotil je z hlediska analogických nálezn a do

šel k závěrům, které se již poněkud liší od tradičního pojetí. 

Ostruhy s dloul1ými bodci z českého Cizemí publikovali R. Tu„ek 
(1946, 1947-8, 1952}, Z. Smetánka (1974} a O. Kytlicová / 1968}. 

Ze starších badatellt se obecně ostrnhami zabýval L. Niederle 

(79211 /, většinu výsledků jeho práce však již clnes nemůžeme použít. 

Kolínský m'ilez poprvé souborně publikoval /. L. Pič (1890-92, 1909) 

a má v hodnocení celku mnoho správných pustřehi'.1, pokud se týká 

poměru k ostatni Evropě. Celý nález později přehodnotil /. Sch„ánil 

(1925, 1932 J a úplně naposledy podal podrobný přehled báclání a nej

novější pohled na 11ťob v Kolíně M. Šolle (1966/. 

Na Moravě se mezi jinými zabýval ostruhami /. L. červinka ( 1928 J, 

který sepsal a předběžně zhodnotil mnoho lokalit s nálezovými celky, 

obsa 11 ujícimi ostrnhy. 

Na Slovensku hodnotil nálezy ostruh /. Eisner ( 1925, 1933 J vše

obecně s uvedenim lokalit. Jednotlivé lokality publikovali další auto

ři, jako Kraskovská / 1965 J, Budinský-Krička ( 1959 }, Chropovslcý 
(1957 J a mnoho nálezů, l1lavně starších, je uvede-no v macl'arské li

teratuře, kteťOu však již sebťéll J. Eisner (1925). 

Ze zal1rnničnich autorí'.1 se prnblematikou ostrnh zabývali především 

R. Zchille a R. Forrer ( 1R91, 1899 }, publikace je však u nás nedo

stupná. Jednotlivé typy zpracovali polští vědci - /. ialc ( 1959 J ostrnhy

s lláčky a Z. Hilczerówna ( 1956 J pozdní typy ostrnh s dlouhými IJocl

ci a již středověké typy ostrnh, které se naší problematil<y nedotýkají.

Práce A. Nadolského (1954/ o polské výzbroji je spíše obecnějšího

charakteru. Ostruhy zahrnul do své slovanské encyklopedie i W. Hen
sel (1965), rovněž se však spokojil pouze s povšechnými údaji.

Pro metodiku bádání a pro hledání kořenů pozdějších typí'1 ostruh 

je clůlezitá publikace M. /ahna (1921}. Ostruhy 8. století (a snad 

i starší), vy publikované krnmě jiného materiálu z rCtzných lokalit 

a zpracované typologicky i chronologicky, najdeme v práci f. Stein

(1967 J o aristokratických pohřebištích v Německu. ontežité typy 

ostruh s očky vyobrazuje i G. I-laseloff (1951} v práci o Tassilově ka

lichu, kle1·á je Tozhodující právě v otázkách stylu Ltmě1eckéhn řemesla 
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na přelomu 8. a 9. století a rozvádí i původ různých ornamentů. Ve 
stejném smyslu H. Arbman [1937 J zpracoval vlivy karolinského umění 
v seveťské oblasti, což nám poskytlo vhoclné společensko-ekonomické 
analogie a objasnilo prvky karolinského Lunění, šířící.ho se po Evropě. 
U nás je takovou knihou práce K. Bendy (1966} o středověkém šper
ku, hodnotící i některé nálezové celky a ozdobné ostruhy. 

Zmínky o ostruhách najdeme i u H. Preidela (1968}, nesvědčí však 
vzdy o autorově kritičnosti k vlastním názorům. 

Nálezy v jižní Evropě, přesněji v Dalmácii, které se ukázaly jako 
nesmírně důležité v celku evropských ostruh, najdeme především 
v práci J. Slrzygowského ( 1929 ), nově potom v referáte Z. Vinského

(1965}, l<te•rý sebral i dřívější zprávy, uveřejňované v časopisech. 
Po prostudování písemných a hmotných pramenů jsem došla k ná

zoru, že ke skutečně solidnímu zpracování jsou ne,zbytné rentgenové 
snímky, pokud možno nekonzervovaného materiálu. J. Zak dospěl tecl1-
nologiclrnu metodou k velmi zajímavým závěrům a je třeba říci, že 
u ostruh s háčky lze poznat, alespoň z převážné většiny, technologii
prostým okem. To se nám však málokdy podaří u ostmh pozdějších,
hlavně u těcl1, u kterých byla používá-na cizí technika po dlouhou
dobu v domácím prostředí a natolik se zdokonalila, že základní prvky
lze rozeznat pouze po rentgenovém snímkování. K•romě toho musím
konstatovat, že něl<teré druhy konzervace nejen neudržují ostruhy
v zachovalém stavu, ale přímo poškozují jejich vypovídající a tedy
společenskou hodnotu a historickou cenu. Pokládám proto za nezbyt
né, pořídit z předmětů nejprve rentgenovou fotografii a podle ní te
prve pťovádět konzervaci. Výsledky dosavadních konzervačních metod
nám naprosto nezantčují správné vyhodnocení těchto historických
hmotných pramenů.

Technickému hledisku jsem také přizpůsobila formu textu a tabu
lek. Neanalyzuji všechny nálezy, které podle mého názoru patří k urči
té kapitole, nýbrž vybírám pouze ty, které mohou buď svým typickým 
vzhledem, stratigrafickými pozorováními, nebo typickými předměty 
nálezového celku přispět k řešené problematice. 

Protože většina materiálu, se kterým jsem pracova!a, byla již před
běžně vypublikována, omezuji vyobrazení na vybrané ostruhy jednotli
vých typů. Není vždy možné spolu s ostruhami ukázat i příslušnou 
soupravu kování, pťotože většina nálezů, hlavně staršího cla-ta, se již 
dostatečně nezachovala. Některé exempláře, zasluhující pro svůj vý
znam zařazení do tabulek, nebyly dostupné pro kresebnou dokumen
taci, neboť byly umístěny v expozici. Protože však má tato práce 
analytický charakter, fotografická dokumentace zkresluje a nevyhovu
je požadavkům, kladeným na přesnost a přehlednost jako analytická 
kresba nebo rentgenový snímek. 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat akademikovi J. Poulíkovi za 
'poskytnutí dosud nepublikovaného mate-riálu z Mikulčic ke statistické
mu zpracování a za laskavé svolení k publikování mikulčických ostruh 
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s dlouhými bodci. Jemu, profesoru V. Hrnbérnt1 a pro[esoru F. Kalot1s

kovi clěkuji za uclělené rady a zpřístupnění deponovaného materiálu 

ke studiu. Profesoťu B. Chropovskému a clncentu B. Dostálovi, kteří po

suzovali mou diplomovou priíci, clěkuji za jejich připomínky, podle 

kterých jsem celému tématu disertační práce dala definitivní podo

bu. Za praktickou přípravu k této práci pak vděčím pedagogickému 

sboru kateclry prehistorie brněnské univerzity. Múj clil< patří i mé ro

clině za příznivé podmínky, které pro mou práci vytvořila. 
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2. Technologie výroby ostruh

Technická pozorování mají význam především pro rozřešení otázky 

pí1vodu slovanských, a tedy i středověkých osh'uh u nás. Jak jsem 

již zdfrraznila, nutnost rentgenových snímků celého materiálu je více 

než průkazná. Není vyloučeno, že dodatečné snímkování nám odhalí 

mnohé detaily, významně přispívající k problematice ostruh. Z Po

hanska známe příklad, kdy teprve rentgen odhalil tausii povrchu, 

dříve zcela neznatelnou (hrob 269, Kalousek 1971, obr. 269). Je však 

třeba provádět snímkování ještě před konzervací, neboť může dodat 

podklady pro individuální konzervační metody. Prozatím se musíme 

spokojit s tím, co můžeme pozorovat prostým okem. Výsledky pozo

rování lze rnzdělit podle jednotlivých fází výroby. 

M a t eri á l

Převážná většina ostruh je vyrobena ze železa. Pouze mizivé procento 

ostruh má jako materiál bronz. Jiný kov jako základní surovinu pro 

výl'Obu ostruh z našeho území neznáme. Právě tak se nevyskytuje kom

binace dvou kovú [ například bronzová ostrnha se železným bodcem), 

jak se objevují v 8. století v Německu. Jestliže máme doklady o ostrn

hách, kte•rým chybí bodce, můžeme se sice domnívat, že byl z jiného 

kovu než ostatní části, neznamená to však, že tomu tak skutečně bylo. 

Zato výběr kovů ke zdobení povrchu je bohatý. Známe příklady po

zlacování bronzových ostrnh, zlacení měděného a stříbrného plechu, 

použitého při plátování. Ke stejnému účelu bylo použito i stříbrného 

pleclrn bez zlacení (Kolín). Také pro tausii se využívaly hlavně ba

revné kovy, zaručující kontrastem k prostému okolí konečný efekt. 

Známe zlatou, stříbrnou, měděnou i mosaznou tausii, a to i kombinace. 

Pro podkládání nýtků na ploténce se používalo mědi budto jako 
ozdobného prvku v podobě granulovaných věnečků, nebo pro vylože

ní žlábku plechem. Je možné, že měd zde nehrála pouze úlohu jako 

ozcloba, ale měla i technický význam, neboť kombinace dvou různých 

kovů v namáhaných částech (v tomto případě nýty, přidržující řemen) 

zmenšuje účinky tření. To platí samozřejmě i v případě, kdy nýty 

ze stříbra jsou podloženy pozlaceným měděným plechem ( Staré Město, 

hrob 266/49). 
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Te c h n i k a  v ý r o b y

Bronzové ostn1hy byly odlévány většinou vcelku. U bronzových ostruh 
z hrobu 50/VI v Mikulčicích byl bodec přinýtován, u ostruh ze stejné
ho materiálu z hrobu 44/11 jsou na vnitřní straně ramen při bázi bod
ce stopy po dodatečném vsazení bodce do krubového otvoru a po ob
vodu znatelného kruhu zbytky barevně odlišného kovu, pomocí kte
rého byl bodec v otvorn upevněn. 

Železné ostruhy mají výrobu komplikovanější. f. iak ( 1959 J uvádí 
příklady, kdy do železné ostruhy s háčky byl dodatečně vsazen želez
ný bodec. Platí to i pro ostruhy s ploténkami. Většinou však nemů
žeme techniku vsazení bodce rozeznat prnstým okem. Někdy se ovšem 
objeví výjimka z pravidla, kdy je na spodní straně ramen znatelný 
nýt nebo pťstenec, do něhož byl bodec vsazen, nebyl dodatečně shla
zen a nesplynul na povrchu s okolím. Unikátním pří.kladem je ostru
l1a z Mikulčic s inv. č. 594-924/68, která je porušena právě v části 
bodce a tím se otvírá pohled, jinak možný pouze při rentgenovém 
snímkování. Jiné ostruhy z Mikulčic mají bodec úplně oddělený (l1rnb 
84/II ). 

Železné ostruhy, vykované z jednoho kusu, můžeme zatím bezpeč
ně uvádět pouze mezi osl1rnhami s háčky. Jakým způsobem byly vy
ráběny, to již podrobně popsal f. Žak (1959, 41-42, obr. 13). železná 
tyčinka různého průřezu byla ohnuta do oblouku, odpovídajícího poz
dějšímu tvaru ramen. Uprnstřed byl vytažen bodec skováním přehnuté 
tyčinky a nakonec byly upraveny konce ramen do háčků. U ostruh 
s ploténkami nemůžeme prozatím tento způsob ani potvrdit, ani vy
loučit. U ostruh se širokými rameny však můžeme jednoznačně před
pokládat přinýtované bodce. 

Právě tak málo máme doložen způsob připevnění plotének. U ostrruh 
typu Ill víme, že do středové části byly vloženy ze dvou stran plo
ténky s nýty. U ostruh z Kolína viclíme, že ploténka se skládá ze dvoLt 
plískfI, přiložených k sobě, mezi něž byl vložen řemen a přinýtován 
skrz. Ostruhy s ploténkami typu II a IV však musíme ne,jprve podro
bit snímkování. Pouze v jednom případě ze Starého Města máme do
loženo přikování ploténky k rameni os trn hy [ hrob 313/49). Ze stejné 
lokality z hrobu 112/51 máme ostrnhy, jejichž ploténky byly zasazeny 
clo rozštěpu ramen. 

Průřez tyčinky, z níž byla vyrobena •ramena ostruhy, je opravdu 
rozmanitý. Ve starších horizontech byly více oblíbeny tyčinky troj
úhelníkovitého průřezu, postupem času se používaly i půlkruhovité 
a jejich různé variace. 

Také různé tvary bodců se vyskytují neomezeně jak u ostrnh s háč
ky, tak u ostruh s ploténkami. Známe bodce válcovité, kyjovité, ko
nické, dvoukonické, hráněné, ukončené tupě i špicí, pouze u ostruh 
s dlouhými boclci nacházíme ukončení bodce cibulkovitou hlavicí. Oje-
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dinělé jsou bodce ostruh z h'l·obů od II. a VI. kostela v Mikulčicích, 

ukončené malým trnem, na němž byl pravděpodobně nasazen násta

vec z nedochovaného materiálu. 

V ý z d o ba 

Nejrozšířenějšími způsoby jsou plastická výzdoba a tausie. Především 

je to vrubořez u ostruh z bronzu, k němuž patří i pozlacení povrchu 

a jeho napodobeniny v železném materiálu. U litých ostruh s háčky 

známe plastickou výzdobu rytím i v odlévací formě. Některé ostruhy 

mají povrch pokryt pravidelnými zářezy. Zde musíme rozřešit otázku, 

zda jde o plastickou výzdobu, zbytky tausie nebo o povrch, připrave

ný k plátování. Přikláním se k názorn, že jde o tausii nedokonale pro

vedenou, která se nezachovala a zbyly pouze drážky. U ostruh s v,roub

kovanými bodci se můžeme domnívat totéž. Rytou výzdobu známe sice 

již u ostruh s háčky, vždy se však vyskytuje v geomeh'ických orna

mentech. Byla by tedy rytá výzdoba místo předpokládané tausie dosti 

primitivní a neodpovídala by tendenci vývoje. U bodců se pak ryté 

linky neuplatní dostatečně efektním způsobem. 

Tausii tedy známe v provedení souběžných linek přičně i šikmo na 

osu ramene a bodce, v obloučkových kombinacích, křížcích, krouž

cích a klikatkácil. V našem prostředí jsou ojedinělé takové příklady, 

jako pletencová tausie nebo šachovnice tří kovů.

Kombinaci napodobeného vrnbořezu, tausie a plátování máme clo

lozenou u ostruh ze, Starého Města. Bylo použito předem hrboly zd·rsně

ného povrchu, na který byl vtepán měděný pozlacený plech. U jiných 

ostruh nemůžeme tak lehce rozeznat způsob připevnění plechu k po

vrchu ostruhy. Stříbrem jsou plátovány ostruhy z Kolína, stříbrným 

pozlaceným plechem, tepaným na způsob gombíků, ostruhy z Kouřimi. 

Ostruhy z Kolína nám představují jediné použití granulace a filigránu 

na plátovaném povrchu. 

Ploténky jsou zdobeny velmi individuálně. V podstatě se clá říci, 

že jejich výzdoba spočívá buď v ozdobném členění ok1rajů, nebo plas

tickém členění celého povrchu, a to nejrí'tznějším způsobem. Výjimeč

ně se objevuje clrátková nebo plošná tausie, někdy nezávisle na vý

zdobě celé ostruhy. 
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3. Typologie

Z hlediska linie vývoje ostruh na našem území nelze brát výrobní tech
nologii za záklacl typologickélrn určení, neboť mnoho výrobních me
tocl není vně předmětu patrné a také zásaclní přístup ke zpracování 
jednotlivých částí ostruhy a jejich spojení v celek nejsou charakteris
tid(é do té míry, aby jich bylo možno použít pro přesné stanovení 
lypú. Má-li IJýt typologie prakticky použitelná, považuji morfologické, 
cllť(Jnologicky zdůvodněné hledisko za vhodnější; slovanské ostmhy 
proto dělím podle vnějších znal�ů na ostruhy s háčky, ostruhy s očky, 
ostruhy s ploténkami a ostruhy s cllouhými bodci. 

Ostruhy s háčky 

Jako první se tímto téma tem soustavně zabýval J. iak ( 1959 J. Na roz
bory společenské a hospodářské situace, podmínek výroby a tech
niky výroby ve střední Evropě navazují úvahy o společenské funkci 
a historickém významu ostruhy. Po shrnutí dosavadních poznatků do
chtízí k závěTu, že na počátku výroby ostruh s háčky stojí stříbrná 
ostruha ze Stendal, jejímž vzorem byla pozdně římsl<á ostruha ze Švý
carska, ostruha z Leuny a Schafstadt. Technika i tvar ostruhy ze 
Stendal jeví typické prvky výroby v oblasti Durynska. Dá se tu snad 
mluvit o určité tradici ostruh s háčky na území sasko-durynském, sa
hající do 3. století n. l. Ve srovnání s oblastí porýnskou technika 
výroby je shodná, ost'l'Llhy se však liší tvarem. 

Z Durynska se výroba ostruh s háčky šíří pravděpodobně do střed
ního Porýní, které se v 6.-8. století stává clalším střediskem výroby. 
Kromě železné clvoudílné ostruhy, jaká se objevuje v Durynsku, pro
dukuje toto středisko bronzové ostťuhy dvoudílné (se železným bod
cem, a la manského původu) i jednodílné. 

Již v průběhu 6. století jsou však ostruhy s háčky nejen známy, ale 
i vyráběny ve slovanských zemích, v povodí Od'l'Y, Visly a Moravy. 
Technika jejich výroby se diametťálně liší od durynské i z Porýní. 
Ostruhy jsou vykuty z jednoho prutu železa a Zak soudí, že jejich 
tvar lze odvodit z ostruh porýnských. Z Porýní se tedy ostruhy šíří 
clo zmíněné oblasti slovanské a kromě toho do Skandinávie. 

Podle techniky výroby rozlišuje žak tři typy, I.-III. Chronologicky 
je dělí na 6 stupňll, A-F. Jeho dělení tedy vypadá takto: 

J. ostruhy lité [5. století až počátek 7. století]
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A počátek 6. století 

B 6. století

C počátek 7. století

[I. ostruhy dvoudllné l počátek 6. století až polovina 7. století] 

B - 2. polovina 6. století 

C - 1. polovina 7. století 

D - polovina 7. století 

E - 2. polovina 7. století' 

III. ostruhy kuté z jednoho kusu (polovina 6. stol. až polovina 10. stol.)

A - polovina 6. století

B - 2. polovina 6. století až konec 7. století

C - konec 7. století až počátek 8. století

D - 8. a počátek 9. století
E - 9. století
F - konec 9. a 1. polovina 10. století.

Do své práce zahrnuje Zal< i ostruhy z našeho území, známé do té 

c!oby. Jsou to clvě ostrnhy z Dolánek, okr. Louny, jedna ostrnha ze 
Saclské, okr. Nymburk, tři ostruhy z Brna-Líšně a dodatečně čtyři ostru

hy z Mikulčic, okr. Hodonín. Protože od té doby známe z našeho 
území podstatně větší počet ostrnh s háčky, a to i ze Slovenska, po

važuji za nutné provést konfrontaci nového a sta'l·šiho materiálu za 

účelem ověření zakova datování pro naše území. Rozšiřuji tedy počet 
ostruh, zpracovaných Zakem, o publikovaný materiál z Břeclavi-Po

lrnnsl<a /Dostál 1968, XVI:2), Mikulčic [Poulík 1963, obr. 49:1-4; Kla

nica 1964, tab. 28:5, 1965, tab. 22, 1967, tab. 18:6, 1968a, obr. 12:2, 

1968b, obr. 3:1-3, 5, 6), Koui'imi ( Šolle 1966 J a Pobedimi (Vendtová 

1969). Prozatím známe z publikací pouze ostrnhy s háčky, zahnutými 

dovnitř. 

Celkový stav našich ostruh s 17áčky pak vypadá takto: 

Typ I: 

Ostrnha ze Sadské ( obr. I:7], datovaná Zakem 600-650. Je to im

port z Porýní a patří ke stupni C (Zale 1959, 81). 

K ní je analogická ostruha 594-1360/60 ( obr. I:10 j z Mikulčic ( Kla

nica 1968a, obr. 12: 2). 

Ostrnha 594-708/68 z Mikulčic (Klanica 1970, obr. 49:15) je ana

logická ostruze z Oradea Mare, datované k r. 550 / iak 1959, 81 l. 
lm port z Porýní. Patří ke stupni B ( obr. I:6). 

Typ II: 

Ostrnha z Dolánek, patřící ke stupni B, je clatována iakem (1959, 

81 J 600-650. Podle něj představuje pozůstatek po Dagobertově tažení 
proti Samovi / tak 1959, 113). Soudím, že ostruha je nesporně západ

níl10 původu, že ji však nelze spojovat s jediným známým historickým 

momentem. 
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Ostrnha 594-885/55 z Mikulčic {Poulík 1957, ubr. 50:3) patři ke stup

ni D a lze ji podle ž:akova systému datovat clo 2. poloviny 7. století. 

Je zfipaclního půvoclu ( obť. II:3 ). 

Typ llI: 

Ostrnlla 594-4609/62 z Mikulčic {Klanica 1968b, obr. I:3 J patří ke 

stupni A. Je analogická ostruze z Bonikowa, datované Žakem (1959, 

81) k r. 550 (obr. I:1).

Ostruha 594-4609/62 z Mikulčic {Klanica 1968b, obr. 1:3] palří ke
stupni A (obr. 1:3). Je analogická ostruze z Lubicze, datované k r. 550 

{Žak 1959, 81). 

Ostruha 594-1069/57 z Mikulčic (Poulík 1963, 111, obr. 49:1) patří 

ke stupni B a  podle ž:akova systému ji lze datovat k r. 600. 

Ostruha 594-4055/63 z Mikulčic {Klanica 1964, tab. 28:3; 1968b, 

obr. 3:1 J patří ke stupni B ( obr. f:4). Je analogická ostruze z Bisku

pina, datované 650-700 {tak 1959, 81). 

Ostn1ha 987/54 z Brna-Líšně (obr. 1:11) patří ke stupni C a je da

tována k r. 700 (iak 1959, 81). 

Ostrnha 379/54 z Brna-Líšně ( obr. I:9 J pa tří ke stupni C a je da

tována k r. 700 {iak 1959, 81). 

Jí je analogická ostruha 594-666/55 (obr. 1:12) z Mikulčic {Poulík 

1957, obr. 50:5; 1963, 111, obr. 49:4) a ostruha z Kouřimi (Šolle 1966, 

obr. 11 a). 

Ostruha z Mikulčic / Poulík 1957, obr. 50:2) patří ke stupni C a je 

datována 700-750 (iak 1959, soupis materiálu - dodatky). 

Ostruha z Pobeclima II A (Vendtová 1969, obr. 30:2) patří ke stup

ni C. Je analogická ostruze z Poznaně-Luboně, datované 700-750 ( iak 

1959, 81 ). 

Ostn1ha 622/54 z Brna-Líšně [ obr. II:6) patří ke stupni D a je da

tována 750-800 (Zak 1959, 81). 

Jí jsou analogické ostruhy 594-260/56 / Poulík 1957, obr. 30:4) 

a 594-2439/60 (!{lanica 1968a, obr. 12:2; 1968b, obr. 3:2] z Mikulčic 

(obr. 11:5, 1]. 

Ostruha 594-909/65 (obr. II:2) z Mikulčic (!{!anica 1967, tab. 18:6) 

patří ke stupni D a lze ji podle Zakova systému datovat 750-800. 

Os trn ha 594-1968/64 [ obr. H:4) z Mikulčic / Klanica 1965, tab. 22) 

patří ke stupni D. Je analogická ostrnze z Biskupina, datované k r. 800 

(iak 1959, 81). 

Ostruha z Pobedima II A {Vendlová 1969, obr. 30:4) patří ke stup

ni D. Je analogická ostruze z německé neznámé lokality (iak 1959, 

81), datované 800-850. 

Ostruha 594-9652/60 (obr. 11:10) z Mikulčic (Klanica 1968b, obr. 3:6] 

patří ke stupni E a podle Zakova systému ji lze datovat k polovině 

9. století.
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Ostn1ha z Pobedima II-Na laze {Vendtová 1969, obr. 30:1) patří 
ke stupni E [obr. ll:7]. Je analogická ostruze z R�koraje, datované 
k r. 900 {iak 1959, 81). 

Ostruha z Břeclavi-Pohanska / Dostál 1968, tab. XVJ:2) je výjimkou 
mezi ostruhami s háčky. Na rozdíl od ostatních není tyčinkovitá, ale 
byla vyrobena z širokého železného plechu, rozšiřujícího se při bázi 
bodce na jednu stranu. Bodec je malý, knoflíkovitý a byl do oblouku 
pravděpodobně zanýtován, stopy po výrobě však nejsou prostým okem 
znatelné. Rameno ( druhé je poškozené) je ukončeno háčkem, na jehož 
konci je patrný otvor buď se zbytkem nýtu, nebo s tirnovou úchytkou 
k přichycení řemene ( obr. lI :8). Celý tvar této ostruhy je hrubou do
mácí napodobeninou římské ostruhy 2.-3. století ([ahn 1921, obr. 85), 
má však ramena ukončena háčky (jestliže neuvažujeme o druhotné 
deformaci, což podporuje nález otvoru na konci háčku). Byla nale
zena v sídlištní vrstvě z 6.-8. století. Je to vzhledem k přfbuznosti 
s ostrnhou 2.-3. století dosti pozdní datování. Při zjišťování chro
nologického rozdílu mezi dobou výroby a uložením do vrstvy došel 
1- tak { 1959, 83) až k období 100 let. Jestliže budeme ostruhu z Po
hanska považovat za velmi dlouho přežívající předmět, pak můžeme
připustit i původní datování vrstvy. Z 5. století pochází ostruha ze
Stendal a je velmi pravděpodobné, že ani ostrnha z Pohanska nebyla
vyrobena na našem území. V •rámci i'ímské výrobní tradice mohla být
zhotovena i tato ostrnha. Rozhodně však musíme u ní počítat s rela
tivně největším stářím.

V 6. století je tecly pravděpodobně obdobná situace u nás i v Polsku, 
kde ji :.:aznamenává /. iak ( 1959 ). I zde se kromě domácích výrol)ků 
objevují cizí, pravděpodobně porýnské. Ostn1ha 11. typu z Dolánek se 
již blíží výrobním centrům německým, zatímco litá bronzová ostruJ1a 
z Mikulčic (obr. I:6) s analogií Oradea Mare v Sedmihradsku nazna
čuje směr obchodní cesty z Porýní podél Dunaje k černému moři. Vzá
jemný chronologický poměr mezi ostruhami cizího a domácího půvo
du lze těžko objasnit vzhledem k tomu, že chybějí datovací celky 
a datování pomocí analogií bude vždy pouze přibližné, zvláště, jde.-li 
o analogie územně značně vzdálené. Zak { 1959 J soudí, že ostruhy I. ty
pu byly výchozím vzorem pro výrobu želez,ných ostruh, kutých z jedno
ho kusu. Toto tvrzení můžeme přijmout i pro naše území s tím, že pro
zatím nebylo nalezeno nic, co by je vyvracelo, naopak, ostruha I. typu
se u nás vyskytuje na nalezišti, kde se koncentruje i výroba železných
ostruh.

Zdá se, že výroba našich ostruh lil. typu v 7. století poněkud stag
nuje, neboť jejich početní poměr k ostrnhám cizím se mění ve pro
spěch posledních. V Čechách a na Moravě se objevují ostruhy I. 
a li. typu. Jsou to lité ostrnhy ze Sadské a z Mikulčic (obr. I:7, 10) 
v honosném provedení, zdobené geometrickým ornamentem ( nelze 
tedy zářezy považovat za zbytky plátování jiným kovem) a dvoudíl
né ostruhy z Dolánek a Mikulčic (obr. 1:5, 8, 11:5). Tento jev souvisí 
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se zvýšeným franským vlivem a patrí do 1. poloviny 7. století (kromě 

dvoudílné ostrul1y z Mikulčic]. Můžeme jej tedy považovat za projev 

obchodní aktivity, popřípadě i vojenského zájmu Franků na našem 

území. Ostruhy I. a I I. typu se totiž s vý jímkou jedné ( Lubomia) ne

objevují v Polsku, naopak známe ostruhu II. typu ze Stinkenbrunn 

v Dolním Rakousku. Oblast středního Podunají se dostává do sféry 

zč"1jmu franské říše. Domácí výroba ostruh se soustřeďuje na Moravě, 

kromě Milrnlčic, které již známe ze 6. století, máme nálezy i z B•rna

Lišnč. Na Slovensku zatím ostruhy neznáme. 

V 2. polovině 7. století franský vliv slábne a v prC1běJrn 8. století 

se již neol)jevuje. Z tohoto obclobí známe pouze ostruhy s háčl<y III. ty

pu, a to nejen z Moravy (Mikulčice, Brno-Líše11). ale i ze Slovenska 

( Pobeclim). Zřejmě dochází k určitému vyrovnání situace na Moravě 

a Slovensku. Na západě a jihu Evropy se v této době ťOzvíjejí jiné 

typy ostruh, jejichž ol1lasy se k nám dostaly pouze sporadicky (ostru

hy s očky z Mikulčic, obť. II:9, 11) a nemůžeme je ani spolehlivě 

datovat. že však ani v této době nechybí zájem o lepši zboží, toho 
je diH<azem ost'rllha z Mikulčic (obr. II:4), opatřená na bodci a dolní 

části ramen kosými zářezy. Jsou to pravděpodobně pozůstatky vý

zdoby mnohem efektnější, a sice tausování. 

V 9. století se mění situace. Zatímco na sever a severovýchod od 
našeho území přežívají ostruhy s háčky a zrcadlí změny vývoje stře

cloevropské ostruhy, u nás již jsou běžné ostruhy s ploténkami. Téměř 
všechny byly nalezeny v kostrových hrobech, zbytek jsou sídlištní 

nálezy. Ani v jednom případě nebyla v hrobě nalezena ostruha s háč

ky nebo očky. Několik málo ostruh s háčky, které by podle analogií 

patřily plnému 9. století, tady představují přežitky starší skupiny, pod
léhající u nás daleko rychleji vlivu vyvinutějších tva•ťů ostruh, než 

na území severnějším. Proto tvary, běžné v Polsku a SSSR na konci 

9. stole,tí, musí být u nás bezpodmínečně starší, jestliže se už neobje

vují v kostrových hrobech. Nepochybně se dostávají clo těsného kon

taktu s ostruhami s očky i s ploténkami, po určité období jsou s nimi

současné, jak naznačuje vyvinutý tvar oblouku ramen u ostruh z Mi

kulčic a Pobeclima ( obr. II:10, 7), brzy však mizí úplně a na jejich

místo se dostávají ostruhy s ploténkami. V Polsku je situace poněkud

jiná. Ostrnhy s ploténkami jsou zde téměř neznámé a jejich úlohu

plní ostruhy s háčky, kteTé se vyvinuly až do tvarů s dlouhými bodci,

pravděpodobně pod vlivem našich ostruh. Na ně pak navazují pří

mo klasické tvary ostruh s dlouhými bodci a malými ploténkami.

Obdobnou situaci známe z Německa, kde se brzy vyvinuly tvary ostruh
s očky a nakonec, zřejmě pod tlakem vnějších okolností, se přeměni

ly na ostruhy s dlouhými bodci, a sice s očky i s malými ploténkami..

V Chorvatsku předpokládá Z. Vinski ( 1965, 143) společný výskyt ostruh

s očky a s ploténkami v 9. století, ale jejich předchozí tvary nezná

me. Vinski dokládá domácí výrobu ostruh a bezprostřední vztah k by

zantsko-adriaticl,ému vlivu (Vinski 1965, 146 J.
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Nemůžeme tedy Zakův typ III E a F přijmout beze zbytku pro 

ntíš mateTiál. Typologicky a vývojově sice souhlasí, liší se však chro

nologicky, totiž tím, že byl ovlivněn ostmhami s očky a ploténkami 

později než u nás. Navrhuji proto označovat tvary ostruh s háčky z úze

mí, ovlivněného kontakty s oblastmi, kcle se vyskytovaly jiné typy 

ostruh a typologicky oclpuvídající Zakovým typúm E a F jako E' a F', 

kde by toto rozlišení znamenalo chronologický posun směrem dolů, 

vzhledem k jiným podmínkám vývoje. Během času se snacl ukáže 

potřeba vyčlenit i typ D', i když prozatím pro to není podkladů kromě 

skutečnosti, že v době, kdy se vyskytoval Zakův typ D, existovaly jiz 

vyvinutější tvary ostruh s očky a můžeme tedy, alespoň na určitém 

území, předpokládat jejich vzájemný kontakt. Teprve praxe však může 

tento předpoklad potvrdit. Prozatím spatřuji ve způsobu výzdoby na 

ostruze z Pobedima U-Na laze snahu připodobnit exemplář železné 

ostrnhy nově přicházejícím tvarům ostrnh s očky. Z přelomu 8. a 9. sto

letí pochází ostruha z Mikulčic, upravená podobným způsobem. Před
pokládám mezi nimi určitý cl1ronologický rozdíl vzhledem ke, směru 

šíření. Jak je tento rozdíl veliký, to nebudeme moci stanovit dříve, 

než budou určeny spolehlivé nálezové celky jako opora relativní i ab

solutní chronologie. 

První zhodnotil ostruhy s háčky 7. Eisner ( 1948, 384; 1952, 304), 

který je považoval za výrobek slovanských kovářů, pocházející ze zá

padu. V Byzanci hledali původ ostruh s háčky /. Werner a /. Poulí.k 

( 1963, 40, 112; 1975, 43]. f. Poulík ( 1957, 269-270) je také datoval 

do 8. nebo 7. století. Později je považoval za typický slovanský artikl 

ze 6. a 7. století [ Poulík 1963, 112). Na jeho závěry obecně navázala 

V. Vendlová {1969, 204), když datovala nálezy z Pobedima do 8., po

případě 7. století. Po srovnání s materiálem, který sebral a rozdělil

[. Zak [ 1959}, vidíme, že celá problematika pobedimských ostruh s háč

ky je daleko složitější.

M. Šolle [ 1966, 41) pokládá ostruhy s háčky za předlohu k ostru

hám s krátkými a ši1rokými rameny. V souvislosti s nálezem ostruhy 

s háčky v Kouřimi dokládá její přítomností vydělování společnosti 

z ryze zemědělského prostředí. To je již názor, souvise,jící se spole

čenskou úlohou ostruhy tak, jak o ní bude řeč v příslušné kapitole. 

Naproti tomu stojí názor H. Preidela ( 1968, 25), který ostrnhy s háč

ky nepokládá za podstatného činitele pro datování, neboť se vyskytují 

průběžně od 6. do 10. století. Podce1'iuje přitom výsledky práce 7- iaka 

( 1959}, který prokázal, že ostruhy s háčky podléhají vývoji stejně 

jako kterýkoliv jiný p'ťvek materiální kultury a že jsme dnes schopni 

zachytit jednotlivé fáze jejich vývoje, postihnout tak tendenci změn 

v jejich formě a tím vytvořit základní schéma chronologie. Toto opo

menul, jestliže prohlásil, že ostruhy s háčky a očky jsou dlouho pře

žívající formy a že tedy datování předvelkomoravské vrstvy J. Poulí

kem spočívá na nesprávných předpokladech [ Preidel 1968, 29]. 

Je jistě nápadné, že se ostrnhy s háčky západní výroby u nás obje-
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vují právě v oMobí, ve kterém máme historickými pisemnými prame

ny potvrzen kontakt slovanského a franského prostředí. fe to doba, 

o kleré je známo, že se v Podunaji střetávají zájmy franské říše s ná

jezdy Avarů a s existencí Samova svazu. V době avarské okupace

tyto ostruhy chybí a na našem území můžeme sledovat pouze domácí

formy, neboť Avaři jako určující síla produkci ostrul1 nemohli ovlivnit.

Ostruhy s očky 

Snad nejdůležitějším momentem ve sledu vývoje slovansl<ých ostruh 

je existence několika exemplářů ostruh s očky. Tento termín u nás 

zavedl J. Poul(k, který Laké první publikoval jejich nález / Poulík 1957, 

270, obr. 50:6). Vůbec první ostrnhy s očky se v Evropě objevily 

v clobě římské, kdy v plechu na koncích ramen byly prořezány otvo

ry pťO upevnění řemene {Jahn 1921, obr. 74, 78, 80). V západní Evropě 

v clobě merovejské známe l'Ovněž ostrnhy s očky, která jsou vytvoře

na přehnutím a pevným připojením konců ramen / Stein 1967, 27 J. 

Tyto ostruhy mají široký střecl s trnem, tyčinkovitá ramena v ši'ťOkém 

oblouku a trapézovité průvleky. V pozdější .fázi se celkový profil ostruh 

zuzuje, ramena a průvleky jsou nečleněné a úzké. V 8. století známe 

ostťlllly s očky (nebo průvleky - bsensporen, Schlaufensporen l, kte

ré se clělí na několik skupin. Z území Chorvatska uváclí Z. Vinski 

( 1!)65, 143) nálezy ostruh s očky z lokalit Koljani (Vinski 1965, ob-r. 5 l 

a Ostrnvica, které datuje clo 9. století a neodděluje je chronologicky 

ocl ostruh s ploténkami. 

Koncem 8. století se ostruhy s podobnou základní koncepcí obje

vují také v Porýní. Bodce vycházejí z jednoho tvarn kužele jak u nás, 
tak u ostťuh z Koljani (Vinski 1965, ob'r. 5), Barleben, Pfahlheimu 

I Stein 1967, tab. 65:17, 18; 87:2], Hambašského lesa a Rýna u Mohuče 
( Haselof! 1951, tab. 14, 12), zatímco starší ostrnhy s očky mají bodce 

malé, spíše knoilíkovité / Stein 1967, tab. 29:3, 4]. Rovněž celkové 

proporce ostruh jsou v podstatě shodné. Po technické stránce se ostru

hy od nás, z Chorvatska a Porýní shodují ve stejném provedení při

nýtovaného boclce. V úpravě záchytného zařízení se jednotlivé oblasti 

poněkud liší, stejně jako v úpravě povrchu ostruh. 

První nález byl uveřejněn /. Poulíkem ( 1957, 270, obr. 50:6) a po

chází z předvelkomoravské sídlištní vrstvy na hradišti Mikulčice „Va

ly". Ostml1a svou velikostí a tvarem ramen odpovídá pozdním tva

ri:1m ostrnl1 s háčky z Mikulčic a Pobedima, bodec má válcovitý, ukon

i;ený špicí a ramena mají na koncích poclélná očka k zachycení ře

mene ( obr. Il:11). Její přítomnost na slovanském J1radišti považuje 

J. Poulík za doklad styků se západním prostředím / Poulík 1957, 271 ).

Druhý, rovhěž sídlištní nález, byl publikován později / Klanica 1968b,

obr. 3:4 ). Tvar ramen je shodný s první ostruhou, bodec má jehlan

covitý tvar a byl vsazen do prstence v oblouku ramen. Ta jsou ukon-
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čena zpětnými háčky, zahnutými dovnitř a pevně připojenými, takže 
vznikl podélný průvlek ( obr. Il:9). 

Můžeme tedy clokázat dvojí vztah. Svůj vzor berou naše ostrnhy 
s očky z tvarů našemu prostředí neznámých. Nasvědčuje tomu vnější 
vzhled ostruh i technický detail, do té doby na našem území ne prá
vě běžný, totiž to, že ostruhy z Mikulčic mají vsazený bodec na nýt. 
Naposledy jsme se s tímto setkali na počátku 7. století u ostrul1 s háč
ky a bylo již řečeno, že nýtovaný bodec je považován za techniku, 
běžnou v porýnských dílnách. Také v materiálu z německých pohře
bišť 8. století je známá a nově se s ni setkáváme také u ostruh cho1r
va tských. Ve všech těchto případech se jedná o domácí techniku, 
vzniklou na základě řimskýcl1 výrobních tradic. 

Na druhé straně musíme přiznat určitý vztah k posledním ostruhám 
s háčky z našeho území. špičatý bodec je vlastní právě těmto ostru
hám ( i starším], tvar ramen je společný u ostruh s očky i u pozdních 
ostruh s báčky. Jestliže se nakonec opakuje i u prvních ostruh s plo
ténkami, pak se zdá, že musíme zaujmout kriticl{ý postoj ke sta'fší
mu názoru {Šolle 1966, 41), podle kterého ostruhy s háčky daly zá
klad tvarn ostruh s ploténkami. Podle situace, jak byla popsána výše, 
lze tuto otázku vysvětlit tím, že ostruhy s očky ovlivnily svým tva

rem ostruhy s háčky. fak uvidíme v příslušné kapitole, můžeme nej
starší ostrnhy s ploténkami napojit spíše na vývoj ostrnh s očky. 

Předběžně známe nález ostruhy s očky z Pobedima ( Biale ková 1972,

124]. Ostruha byla nalezena pod destrukci valu a je datována k r. 800 
( Biale ková 1974). Ze stejného naleziště, z objektu 2, pochází ostruha 
s 'rameny, ukončenými čtvercovou průvlečkou / Bialeková 1972, 124, 
obr. 2), která je podle mého názoru zvláštní variantou ostruh se ši
rokými rameny. Záchytné zařízení je obdobné, jako u ostrnlly z Kol
jani ( zde je zdobené, Vinski 1965, obr. 5). Zajímavé je, že i na této 
lokalitě se ostruhy s očky setkávají f i kclyž. ne přímo ve stejné ná
lezové situaci] s vyspělými typy ostrnh s háčky . 

Nálezy ostruh s háčky' u nás nepovažuji za samostatný nálezový 
l1ÓrizOJ�obu vý�oje v jiných částech Evropy, na to je jejich 
výskyt příliš omezený. Těžiště jejich významu leží v dokumentaci vý
rnbních vlivů určitých oblastí, zde konkrétně z Chorvatska a Porýní. 
Existence ostruh s očky na našem území není ojedinělým znakem to
hoto zásahu, je však jedním z nejdůležitějších, neboť jejich přítomnost 
na našicl1 slovanských hradištích nelze popřít. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o [ormu, příbuznou porýnských ostrnl1úm z konce 8. století 
a ostruhám z Chorvatska ( které jsou sice datovány do 9. století, u nás 
se však ostruhy s očky během 9. století na kostrových pohřebištích 
neobjevují), omezuji jejich výskyt u nás na epizodní záležitost, sou
visející s proměnami základních tvarů slovanských ostruh koncem 
8. a počátkem 9. století. Tento závěr poclpon1jí nálezy ostruh s očky,
s největší pravděpodobností domácí produkce, na lokalitách, kde byly
nalezeny i pozdní pokročilé formy ostruh s háčky.

17 



Ostruhy s ploténkami 

K této formě náleží nejvíce ostruh a je u nich dobře postižitelný vý

voj jednak samotné ostruhy s ploténkami, jednak rozdílný původ jed

notlivých prvků, z něhož pramení někdy i rozdílný vzhled. Některé 

typy se kryjí s dělením ostruh podle V. Hrubého { 1955 J, což pokládám 

za potv'ťZen! jejich oprávněnosti. V materiálu, náležejícím skupině 

ostruh s ploténkami, rozeznávám počáteční formy v nejstarším hori

zontu, které nazývám typem I, dále typy II, III, IV a V, morfologicky 

dobře rozlišitelné a charakteristické. Při rozboru jednotlivých typů 

lze sledovat i vzájemnou chronologickou závislost a případný podíl 

typů starších na vzniku pozdějších. 

N e j s t a r š í  h o r i z o n t  o s t r u h  s p l o t é n k a m i

K poznání původu a typologického vývoje ostruh se záchytnými plo

ténkami jsem nejprve vybrala z materiálu nálezy, které svou strati

grafickou pozicí poskytují oporu pro relativní chronologii ostruh, vy

hledala analogické případy a z nich plynoucí závě•ry, popřípadě abso

lutní chronologii. Pro stanovení nejstaršího horizontu ostruh s plo

ténkami je tedy třeba vyhledat nálezové celky obsahující ostruhy, kte

ré jsou prokazatelně nejstarší na pohřebištích, používaných pravdě

podobně již od počátku kostrového pohřbíváni. 

Dlouhotrvající kontinuitu pohřbívání máme prokázánou na pohře

bišti ve Starém Městě „Na valách" {Hrubý 1955, 291), zatímco v Mi

kulčicích je doložen starší horizont hrrobů u II. kostela (tzv. III. ho
rizont], stratigraficky konfrontovatelný s horizontem starším i mlad

ším (Poulík 1957, 271; 1975, 54-60). V prvním i druhém případě se 

setkáváme s nálezovými celky, jejichž vypovídací hodnota je důležitá 

pro stanovení nejstaršího horizontu ostruh se záchytnými ploténkami. 
Jedním z nejzávažnějších nálezových celků je hrob 366/49 na po

hřebišti ve Starém Městě „Na valách", stratigraficky určený superpo

zicí kostelních základů do období kostrového pohřbívání ještě před po

stavením kostela / Hrubý 1955, 284), tedy pravděpodobně do nejstar

šího horizontu kostrových hrobů na pohřebišti. Tento hrob ( Hrubý 

1955, 188) obsahoval pár ostruh se soupravou kování ( to je za dneš

ního stavu ve zcela atypické podobě a do problematiky tedy neza

sahuje). Ostruhy jsou poměrně velké s tzv. rnmánským tvarem ramen; 

pod tímto pojmem, který uvedl do literatury f. Schránil ( 1925, 165), 

se rozumí tvar ramen při bázi bodce široce klenutý, který pokračuje 

rameny buď téměř rovnoběžnými, nebo dokonce nepatrně se sbí

hajicími, ja,k jej typicky představuje ostruha z Kolírna. Ostruha 

výše uvedená má malé ploténky dnes již neurčitelného tvaru, podle 

publikace V. Hrubého čtverhranné se dvěma nýty, blíže neupravený

mi. Ploténky jsou skoro po celé délce rozeklané a nýty prostupují 

oběma částmi. Technika nasazení plotének a bodce není patrná. Ostru-
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hy jsou po celém povrchu kromě plotének zdobeny příčnými rýhami, 

zdá se, že jde pravděpodobně o tausii ( obr. III :2). 

V hrobě již nebyly nalezeny žádné typické předměty. Je však třeba 

poznamenat, že ve stejné stratigrafické pozici je uložen i hrob 134/49, 
obsahující gombíky s jednoduchou tepanou palme tou ( Hrubý 1955, 284). 

Dalším celkem, přispívajícím k obecnému poznání nejstiaršího hori
zontu ostruh s ploténkami, je hrob 90 v Mikulčicích, původně řazený 
k zmíněnému Ill. horizontu, tedy k I. koste,lu (Poulík 1957, 271 ]. Strati

grafie staveb a některých hrobů byla podrobně vyložena J. Poulíkem 

( 1975, 49-52) a vyplývá ze souvislostí, že tento horizont patří rov

něž k nejstarším kostrovým pohřbům. Hrob 90 obsahoval ostruhy 

s třemi přezkami, železný meč typu K, věd•ro a několik dalších před
mětů, vyskytujících se průběžně ve velkomoravských hrobech. Ostru
hy mají masivní vzhled, oblouk ramen neustáleného tvaru, poněvadž 
jedna ostruha se již blíží ostruze ze Starého Města, zatímco druhá 

má ramena parabolického tvaru. Ploténky jsou přibližně čtvercové, 

směrem dolů zúžené, s dolními hranami zaoblenými, po jednom nýtu 

v každém rohu [ tedy celkem čtyři]. t;Ja ploténce jasně vystupuje stře
dové že!Jro, navazující na rameno ostruhy. Podle, vyobrazení v publi

kaci se zdá, že bodec byl zasazen do oblouku ramen ( obr. III:5]. 

Meč typu K, který byl v tomto celku nalezen, byl původně J. Pou

líkem datován do 2. čtvrtiny 9. století / Poulík 1957, 273) na podkladě 
analogií z Biskupije u Kninu. Analogický meč typu K s nápisem 

ULFBERHT porýnské provenience z hrobu 1 na lokalitě Biskupija
Crkvina Z. Vinski považuje za nejstarší meč tohoto typu v Evropě 

(Vinski 1965, 138]. Nově jej proto klade do doby kolem r. 800, což 

ovlivnilo i datování meče z Mikulčic (Poulík 1975, 54-5). Pro toto 
období máme písemné zprávy o vojenské aktivitě franských vojsk 

v Karpatské kotlině, které dokládají minimálně znalost výzbroje, ze 

západní Evropy. Prostředí Staré Moravy bylo ve vztahu k okolí [tedy 
i ke karolinské říši) dosti blízké poměrům v Chorvatsku a můžeme 

proto předpokládat, že analogie mečů typu K je opodstatněná a že 
meč z hrobu 90 od I. kostela v Mikulčicích lze datovat di0 počátku 
9. století jako jeden z nejstarších mečů v slovanských kostrových
hrobech.

Bronzové pozlacené ostruhy ze stejného hrobu v Biskupiji pomá
hají v objasnění základních p·rvků vývoje ostruh v 9. století. 

Ke stejnému horizontu jako hrob 90 v Mikulčicích patří i hrob 265 

na téže lokalitě (Poulík 1957, 271). Obsahoval pár železných ostruh 
se soupravou kování, meč typu H a velký nůž (dýku]. Ostruhy mají 
masivnf vzhled, tvar oblouku podoby U ( rekonstrnováno) a ploténky 

lopatkovité se středovým žebrem a dvěma nýty. Bodec je válcovitý 
a byl zakován do otvoru v oblouku ramen [obr. III:4). Meč typu H 
byl datován J. Poulfkem do 1. čtvrtiny 9. století. Stratigrafie tohoto 
nálezového celku je určena starším sídelním objektem, porušeným při 

hloubení hrobu a stavbou B, která tento hrob překrývala. 

19 



K těmto celkům, jejicl1ž stratigrafická pozice je pevně fixována, při
řazuji ještě celek se stratigram méně pevnou, která připouští přísluš
nost ke starší vrstvě a ubsalrnm, pojícím se typologicky k předchozím 
celkům. Je to hrob 232 [Paulik 1957, 32G; 1975, 63) z Mikulčic, který 
v literatuře vystupuje jako součást VI. horizontu, tj. II. kostela, nemá 
však stratigrafii natolik průkaznou, alJy jej nebylo možno považovat 
za starší, v tomto případě za příslušný k III. horizontu, jal< napovídá 
jehu ulužení pocl písčitými úpravami, navezenými pravděpodobně přecl 
postavením JI. kostela. 

Ostruhy z h1ťobu 232 jsou ojedinělým nálezem, který je třeba zhod
notit z několika hledisek. Spolu se soupravou kování tvoří celek, spo
jující v solJě prvky rúzného půvotlu. Silně rozevřená ramena, tvar bod
ce a systém výzdoby na něm, stejně tak jako zúžení ramen bez vý
zdoby v jejich dolní třetině a řada nýtů na ploténce ulrnzují na urči
tou suLtvislost se zlatými exempláři z Mikulčic, zvláště s ostruhami 
z hrobu 44/II. Tyto ostrnhy považuji za produkt domácicl1 clílen, jehož 
výroba IJyla pravtlěpoclolmě inspirována porýnslrnu produkcí z konce 
8. století, ale u kterého se již v základní koncepci záchytného zařízení
uplati'íují prvky, známé u nejstaťších ostruh s ploténkami z našeho
území ( kromě již zmíněné tvarové příbuznosti ostruh z hrobu 232
a pozlacených exernplóH1). U ostrnh z hrobu 232 je ni1paclná také
tausuvaná výzdobu, pokrývající celý povrch tím zpúsobem, že okraje
ramen zdobí tausie křížková a střed ramen, bodec a ploténky lrnm
binace křížků, linek a malých koleček (obr. 1[1:1). Celý systém vý
zdoby odpovídá tenclenci zápaclních zpi'1sobů tausie, jak je známe
v 7. a 8. stoletl z Německa ( Paulsen 1967, tab. 41; Ste,n 1967, tab.
86:3-9, 91:16-21, 88, 85:2-5 ). Li nás se předměty, zdobené tímto
způsobem, vyskytují spiše v období, které je možno přiťaclit k počátku
9. stu letí. Ostruha z Pobedima (Vendlová 1969, obr. 30:1), pokrytá
po celém povrchu žlábky ( zřejmě pozůstatek tausie], podle typolo
gických měřítek patří k nejmlaclšímu horizontu ostrnh s háčky, který
již nemůžeme clatovat clo 9. století vzl.1ledem k absenci ostrnh s háč
ky v kostrových l1ťobech této duby. Stratigraficky ověřený nález
ostruh s ploténkami, zdobených tausií po celém povrchu, máme v hro
bě 366/49 ve Starém Městě „Na valácll". Ostruhy, tausované mědí po
celém povrchu, které byly nalezeny v hrobě 225 na Pohansku u Břecla
vi, datuje l<. Benda do počátku 9. století / Benda 1966, obr. 50), v tom
to pi;ípadě se však jedná o použití staršího způsobu výzcloby na mlad
ším pi;edmětu (viz následující kapitolu). Tendence pokrytí povrchu
zdolJeného předmětu tausií se k nám tedy nedostala dříve, než v nej
mladším lmrizontu ostruh s háčky, a objevuje se již na prvních ostru
hách s ploténkami s pevnou relativní datací clo doby před postavením
kostela ve Starém Městě .,Na vatách". Tato skutečnost datuje uvede
nou výzdobu nejdříve na pře.lom 8. a 9. století s dalším pokračováním.

l< ostruze z hrobu 232íll v Mikulčicích patří i souprava kování, 
rovněž po celém povrchu tausovaná. Svým tvarem navazuje na sou-
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pravy kování z 8. století v Německu {Sležn 1967, Il. díl), na rozdíl od 

nich se na průvlečce a nálrnnčí objevuje široký oblý okraj, ponechá

vající vnitřní prohloubené pole další odlišné výzdobě, což K. Benda 

považuje za pozdně avarský tradiční p'ťvek [Benda 1966, obl'. 22). 

územně nepříliš vzdálenou analogií některých znaků mikulčických 
ostruh jsou ostruhy z hrobu 58 na pohřebišti Kopčany, okr. Senica. 

První je vypublilrnvala C. Kl'askovská ( 1965, obr. 12:8), jejich analýzu 
opřela o dosud známé nálezy ze Skalice, Modré a Kyjova a určila je 
jako I I. typ Hrubého / Kraskovská 1965, 43 l. Ostruhy jsou značně oble

pené rzí a pískem v silné vrstvě, není prnto možné llťčit všechny tech
nické detaily. Přesto je zřejmé, že mohutný bodec byl vykován zvlášť. 
Ramena mají zaobleně trojúhelníkovitý průřez a jsou ukončena lo
patkovitými velkými ploténkami. l když si odmyslíme nános rzi a pís

ku, působí ostruhy neobvykle masivním dojmem. Také jejich rnzměry 

jsou poměrně velké (délka = 16 cm). Celkovou mohutností se také 
liší ocl pozdních ostruh II. typu Hrubého. Předměty z hrobového celku 
( kopí, ocílka a nádoba) nejsou pro datování dosti typické. U želez

ného kopí s dlouhou tulejí připouští autorka západní vliv [Kraskovská 

1965, 42). Na pohřebišti byl sice nalezen granulovaný gombík s puklič
kami / Kraskovská 1965, obr. 4:9], neznamená to však nut11ě, že celé 
pohřebiště je proto třeba datovat do pozdějšího období. Vzhledem 
k počtu hrobů není pravděpodobné, že bylo používáno jen po krátkou 
dobu. Vztah kopčanského osídlení k mikulčickému hradišti / Kraskov

ská 1965, 47) spíše odpovídá delšímu trvání. 

Již J. Zak v práci, pojednávající o ostruhách s háčky (iak 1959 /, 

poukázal na to, jaký význam může mít sledování technologie výroby. 
Není-li možné prozatím tento záměr uskutečnit do důsledku ( tedy 

rentgenovými snímky), musíme s určitou dávkou pravděpodobnosti vy

sledovat výrobní způsob prostým okem. 

Podle Zakovy analýzy je technika vsazení bodce do oblouku ramen 
na nýt původu západoevropského, kde je založena na římské výrob

ní tradici a u ostrnh s háčky se udržuje převážně v porýnské oblasti 

(Zak 1959, 85). Na našem území se u nich objevuje skutečně mini
málně, a to ještě v době starší, v 6. a 7. století. V B. století není closud 

žádný důkaz o tom, že se tato technika udržela, tím méně Tozvinula. 
Ostruhy s háčky jsou v této době vyráběny z jednoho kusu příslušným 

zohýbáním a zformováním. Tuto techniku pokládá Zak za domácí, 
slovanskou ( iak 1959, 87). U prvních ostruh s ploténkami se na naše 
území opět vrací stará technika přinýtovaného bodce a nemizí, na
opak se dále rozvíjí a patrně zdomác1'íuje. 

Již tento fakt obrací naši pozornost na oblasti se silnými tradice
mi římské výroby. Mezi materiálem z Německa skutečně nalézáme 
ostruhy s nýty (Nietensporen), které se objevily jako novum v ka

rolinském inventáři (Stežn 1967, 28). Mají široká ramena, na kon
cích s ploténkami různého tvaru, lišících se však od našich. S nimi 
mají společný počet 2 nýtů a techniku vsazení bodce. I tyto technic-
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ké detaily však hrají podstatnou úlohu v konečném výsledku, tj. obje
vení se ostruhy s ploténkami u nás. Další oblastí je Chorvatsko. Bylo 

již řečeno, co znamenala chorvatská výroba ostruh s očky pro vývoj 
ostrull u nás. Podstatný je zde opět výskyt bodce, vsazeného na nýt. 
U ostruh s ploténkami podtrhuji technický prvek upevněni řemene 

nýty, podle vzhledu plotének a úpravy záchytného zařízení je však 
pravděpodobnějši, že tyto ostruhy podnítily u nás bezprostředně vý
robu jiného typu ostruh, závislého na prvních našich ostruhách s plo
ténkami. 

Dalším prvkem, který přispívá k celkovému obrazu, je tvar ramen. 

Zdá se, že na vnější vzhled našich ostruh měly vliv ostruhy s očky 
z Koljani [Vinski 1965, ol:Yr. 5], ostruhy s ploténkami z Biskupije, hro

by 1, 4 a 7, datované kolem r. 800 ( Vinski 1965, 138, 140, obr. 3, 6], 

a ostruhy s očky z 8. století z Německa / Stein 1967, II. díl), 
jejicl1ž vývoj vrcholí koncem uvedeného věku v pozlacených honos
ných exemplářích, jak je známe z lokalit Barleben, Pfahlheim, Sursee 

( Stein 1967, tab. 65:17, 18, 87:2, 95:10), Welbsleben, Hambašského le
sa u Ji.ilicha a Rýna u Mohuče (Haseloff 1951, tab. 13, 14, 12). Tvar 
ramen je všem ostruhám společný. že skutečně došlo k výrobním 
kontaktům těchto oblastí, dokazují ostrnhy s očky, nalezené v Mikul

čicích v předvelkomoravské sídlištní vrstvě [Poulík 1957, obr. 50:6; 

Klanica 1968b, obr. 3:4; Poulík 1975, 43, obr. 12) a v Pobedimi ( Biale

ková 1972, 124). Z literatury jsou známy prozatím tři, popřípadě čtyři 
exempláře, netvoří tedy samostatný horizont mezi ostruhami s háčky 
a ostruhami s ploténkami, spíše se projevují jako vzdálené analogie 
evropskél10 vývoje ostruh. 

Rovněž větší bodce, vyskytující se na některých tvarech, lze odvo

dit z výše jmenovaných ostruh z Koljani, Rýna u Mohuče, Hambacher 
Walcl, Barleben a Pfahlheimu. Bodec ostruhy z hrobu 232/II v Mikul

čicích se pojí spíše s tvary na pozlacených ostruhách z b'ťObů 44/II 
a 50/VI na stejné lokalitě. 

Jedním z nejzajímavějších prvkC1 na prvních našich ostruhách s plo
ténkami zůstává výzdoba. Týká se to vlastně pouze tausie, a to tausie, 

pokrývající celý povrcl1. Jiná se totiž na analyzovaných ostruhách ne
nachází [k tomu řadím i žlábky jako zbytek tausované výzdoby). Ani 
tento způsob není častý, vyskytuje se zatím na dvou párech ostruh 

s ploténkami. Přímé analogie k výzdobě ostruh z hrobu 366/49 ve Sta
rém Městě „Na valách" představuje výzdoba souprav kování z Gam
mertingen, Mussbachu, Ohningen a Dettingen v Německu ( Stein 1967, 

tab. 86:3-9, 91:16-21, 88, 85:2-5 ). Je zřejmé, že tento zpí'lsob byl 
v 8. století na území dnešního Německa bězný. Vy3kytuje se i na 
ostruhách s očky v hrobě 1 v Unterjesingen z 8. století I Stein 1967, 

28, obr. 44:1-2) a v hrobě 6 v Niederstot.ťi.ngen ze 7. století f Paulsen 

1967, tab. 41), a to výl1raclně v hustých paralelních linkách, pokrý
vajících celý povrch ostruhy včetně oček a bodce. Na ostruhách z Nie
derstotzingen je tato tausie kombinována s tausif v ploškách, vytvá-
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i·ejících ornament. Zmínila jsem se již výše, že se tato výzdoba vysky

tuje na našem území nejdříve na přelomu 8. a 9. století, kdy máme 

i písemnými prameny doloženy styky s prostředím karolinské říše. 
Tento vnější přínos však prošel v mateiriální kultuře Staré Moravy 

změnami, jak o tom svědčí kombinace různých tausovaných orna
mentů na ostruhách z hrobu 232/II z Mikulčic, které již nesou znaky 

domácí výroby. 

Nejstarší ostruhy s ploténkami byly tedy vyrobeny na základě zku
šeností dílen v prostředí bývalých římských provincií, jak naznačuje 
použitá technika přinýtovaného bodce. Jejich vnější vzhled ovlivnily 

ostruhy s očky domácí i cizí produkce, stejně jako změna v upevnění 

řemene nýty zřejmě pramení v již zmíněných oblastech se silnou 
římskou výrobní tradicí. 

Zbývá nám tedy stanovit obecnou charakteristiku tohoto typu ostiruh. 

Prvky, které jsou společné všem ostruhám rozbíraných nálezových cel

ků, můžeme ve stručnosti popsat takto: 

1. celkový dojem určuje relativní masivnost ostruhy,

2. ostruha má větší rozměry ( průměrná délka je, 15 cm],
3. oblouk ramen je slabě parabolický nebo tzv. ,,románský" ( tento

te'rmín byl objasněn výše],

4. průřez ramen je obvykle zaobleně trojúhelníkovitý,
5. masivní bodec je připevněn k oblouku ramen nýtem,

6. ploténky jsou menší, lopatkovitého nebo čtvercového tvaru, s 2
nebo 4 nýty a středovým žebrem, navazujícím na rameno,

7. jako typická vý2idoba se objevuje tausie, pokrývající celý povrch
ostruhy.

Zdůraz1'íuji však, že základní vlastností těchto ostruh je právě j,e

jich nejednotnost, neboť z uvedené charakteristiky mohou obsahovat 
pouze některé prvky v různých kombinacích. Příkladem jsou ostruhy 

z hrobu 232/II v Mikulčicích, které přesto vyhovují nízkému chrono
logickému určení. U předmětů, vytvářejících teprve novou vývojovou 

linii, je však tato vlastnost pochopitelná. 

Poněvadž výskyt ostruh tohoto typu vytyčuje určitý horizont jako 

počátek vývoje ostruh s ploténkami na území Velké Moravy, odděluji 
je jako typ I, který předcházel další typy, s nimiž jej váží blízké 

vztahy, v materiálu dobře patrné. Genetické souvislosti s pokroč.ilými 
ostruhami s očky, použitá výzdoba a v neposlední řadě stratigrafie 

hrobových cel·ků a datace předmětů v nich nalezených určují jako 
spodní hranici výskytu typu I přelom 8. a 9. století. Vzhledem k tomu, 
že se poměrně brzo objevuji typy vývojově progresívnější, zdá se 

přijatelnou domněnka o těžišti výroby na počátku 9. století. 

Nevylučuji tím možnost výskytu v nálezovém celku mladším; zde 
se opět dostává ke slovu rozdíl v relativní ( i absolutní) chronologii. 

Znovu zjišťujeme, že mezi dobou výroby a použití při pohřebním 'fi
tuálu může uplynout i dost velký časový úsek. Touto otázkou se jJž 
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dříve zal)ýval J. Zak při problematice ostruh s háčky, kde clošel k vý

sledku 50-100 let rozdílu ( iak 19.59, 83). V pozdější době ( tecly 

v 9. století) jistě byl tento časový úsek kratší, již prnto, že se obje

vují nové tvary a staré nutně upadají v zapomenutí. Je však třeba 

mít tuto skutečnost na paměti při hodnocení nálezových celků, které 

velmi často bývají souborem předmětů nejrůznějšího stáří. Při určo

vání jejich absolutní chronologie tedy dojdeme k dvojímu výsledku: 

ke stanovení chronulugie nálezového celku, což prakticky znamená 

dobu uložení do země a k datování jednotli.vých předmětů. Obojí vý

sledek může, ale nemusí být totožný. Teprve opakovaná situace výsky

tu dvou [ nebo více] předmětů v jednom nálezovém celku nám signa

lizuje souběžnost, kdy závěry ( cl1'ťonologické), týkající se jednol10 

předmětu, mohou být přeneseny i na předmět clruhý. 

Při rozboru jednotlivých ostruh jsem došla k dataci, určující oka

mžik výroby. V jakém nálezovém celku se vyskytly, to je již další otáz

ka. Zdá se, že právě tyto nejstaťší ostrutw byly dlouho používány 
a můžeme je tedy najít i v nálezovém celku mladším. Z těchto dů

vodů pokléldám otázku horní hranice výskytu na tomto místě za ne

řešitelnou. 

Na ostruhy I. typu je třeba se dívat jako na produkt výroby domá
cích velkomoravských řemeslníků, inspirovaný eviropskou produkcí. 

Zacl10vává základní technické prvky a i v jejich vnějším vzhledu lze 

rozpoznat syntézu vlivů různých typů ostruh. Jestliže se dříve uvažo

valo o vlivu ostruh s háčl<y na tvar ostrul1 s ploténl<ami (Šolle 1966, 
41), můžeme dnes spíše předpokládat ovlivnění tvaru ostrnh s háčky 

západo- a jihoevropskými ostruliami s očky. Stejný tva•r se pak pře

náší i na ostruhy s ploténkami. Ve velkomoravském prostředí byl na
konec vytvořen nový typ ostiruh, který se této oblasti stal vlastním 

a lze jej odlišit na první pohled od materiálu z jiného území. 

P o d í l  h o n o sný c h  o s t r u h  n a  v z n i k u  t y p u  II 

V materiálu velkomoravských ostruh na první pohled upoutávají zdo
bené exempláře honosným pojetím svého vzhledu. Jejich povrchu je 

využito různým způsobem k co největšímu efektu a ostruhy se tím 

řadí k luxusním předmětům, patřícím k výbavě význačnějších členů 

velkomoravské společnosti. Toto postavení je příčinou, proč nám je
jich studium přináší zajímavé výsledky, podstatné pro vývoj našich 

ostruh s ploténkami. Vyšší vrstva společnosti vždy a všude pro sebe 

vyžadovala maximum toho, co bylo možno získat a obstarávala tak 

vlastně spojení s okolním světem, v tomto případě s evrropskými kul

turními okruhy. Proto tyto předměty v sobě spojují prvky různého pů

vodu a vydávají nám tím svědectví o dávných stycích jednotlivýcl1 
kulturních proudů. 

Nejstaršími ostruhami z tohoto souboru jsou bronzové pozlacené 
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ostruhy z hrobu 50/VI (obr. IV:1) v Mikulčicích. J. Poulík, který nález 

publikoval, je datoval do počátku 9. století (Poulík 1963, 44; 1975, 101) 

a souhlasím s jeho názorem, že tyto ostruhy byly předlohou typu I A 

Hrubého [Poulík 1963, 41). Ramena jsou parabolická, malý bodec byl 

vsazen na nýt, celkové pojetí je lehčí než u typu I. Ostrut1y rovněž 

nejsou tak mohutných rozměrů, ale spíše menší. S menší formou bocl

ce se setkáváme nejčastěji v chorvatské oblasti (Vinski 1965, obr. 6], 

v Německu ji známe u bronzových pozlacených ostruh pouze ze Sursee 

[Stein 1967, tal). 95:10]. 

Ploténky mají poněkud zvláštní tvar, prozťazující příbuznost těch

to ostruh s ostrnhami s očky. Dvě oválná výzdobná pole veclle sebe 

jsou spojena uprostřecl příčným páskem se čtyřmi nýty. Celek nápad

ně připomíná osrrnhy s očky z Welbsleben, Hambašského lesa u Ji.i

licha / Hase Zof f 1951, tab. 13, 14) a Sursee. Poněvadž se taková plo

ténka dříve ani později nevyskytla, považuji ostruhy z hrobu 50/VI 

v Mikulčicích za domácí proclukt, inspirovaný výrobky časně karo

linských dílen, který představuje přeclchůclce našich ostrnh s plotén

kami a základní tvar, z něhož se vyvinuly ostruhy zvláštní kategorie, 

pro naše velkomoravské prostředí typické. 

S okruhem časně karolinského umění je spojena přeclevším výzdoba 

povrchu. Je provedena technikou vrubořezu, typickou pro pozdní 

8. a počátek 9. století. Povrch ramen, bodce a plotének je členěn clo

výzdobných políček, vyplněných ornamentem půlpalmety a vroubených

dvojitou přesekávanou li.nkou. Motiv půlpalmety můžeme považovat

za domácí přínos, ale známe jej i na ostruze ze Sursee. Jinak je to

prvek, v karolinském umění dost vzácný. Naskytuje se však otázka,

zela to není spíše napodobený zvířecí ornament stylu Tassilova kali

chu, jak jej známe z ostruh z Rýna u Mohuče nebo Welbsleben / Ha

selotf 1951, tab. 12, 13]. Tyto zvířecí figury, esovitě propletené, na

první pohled opravdu připomínají pl°tlpalmetu. Myslím však, že tento

problém není podstatný pro konečný výsledek.

Co však stojí za pozornost je skutečnost, že ve sledu výzdobných 

políček chybí po jednom článku na každém rameni asi v jedné čtvrti

ně délky ocl ploténky. S tím se u západních ostruh setkáváme, ale 

dosti zřídka, stejně jako u nás./. Schránil {1925, 164) uvažoval o při

pevňování ostruh pásky, ovíjenými přes obuv a měl pro svou myšlen

ku oporu ve velikosti ostruh z Kolína. Zřejmě se zvyk vynechávání 

jednoho článku vyvinul ze zkušeností s masivně zdobenými ostruhami 
v Německu, odtud se dostal k nám a zanikl současně s výrobou těch

to ostruh. Pouze ojediněle se uchoval na kolínských ostrnhách do 

doby pozdější. 

Poněvadž spojuji ostruhy z hrobu 50/VI v Mikulčicích s výrobou zá

padních pozlacených ostrnh s očky, datovaných na konec 8. století, 

nelze je datovat jinak, než jak již učinil f. Poulík ( 1963, 44; 1975, 101 ), 

totiž na počátek 9. století. Považuji je za současné s typem I, neboť 

nepřebírají z charakteru ostruh tohoto typu žádný prvek; liší se od 
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nich především rnzměry, a to považuji za rnzhodující, i když je třeba 

připustit společnou formu připevnění řemene k ploténkám. Je však 
pravděpodobné, že se jeclná o tvarově širší jev výroby ostruh s plo

ténkami ve velkomoravském prostředí. I pro tyto honosné ost>ruhy 

totiž platí neustálenost tvaru ploténky, tak jako pro typ I. 

časnému datování těchto ostruh neoclpomjí ani ostatní předměty 

z hrobového celku, totiž souprava kování, náležející k ostruhám a sou
prava kovánf pásu. Obojí souvisí s okruhem časně karolinského umění, 
tak jak již rozvedl /. Poulík (1963, 44-47). 

Stejné závěry také platí pro druhý pá•r bronzových pozlacených 

ostrnh, a sice z hrobu 44/II v Mikulčicích (obr. IV:2]. Snad jen s tou 
výhradou, že pro tento pár platí ve zvýšené míře konstatováni J. Pou

líka při zkoumání mikulčických pozlacených ostruh a jejich vztahů 

k okruhu lrnrolinského umění / Poulík 1963, 40-41). 

Motivem lidských masek, kterým jsou ostruhy z hrobu 44/II zdo

beny, se zabývali dva autoři. Analogie z našeho i cizího prostředí již 

shledal f. Paulik { 1957, 295-6, 298], převzal přitom hodnocení blat

nického meče /. Cincíkem ( 1947-56, 207) a došel k závěru, že tyto 

oslnthy pocházejí z doby 840-870 / Poulík 1957, 298]. Později nález 

přehodnotil, a jak je již zdůrazněno výše, položil dobu výskytu k po

čátku 9. století ( Poulík 1963, 44; 1975, 62). Z umělecko-historického 

hlediska z1koumal tyto ost>rnhy K. Benda ( 1966, č. 16), spokojil se však 

vyhledáním analogií a jejich srovnáním. 

Lidské masky na ostrnl1ách bývají srovnávány s týmž motivem na 

rukojeti meče z Blatnice. Jestliže jej K. Benda (1963, 210] klade do 

doby okolo r. 800, pak nápadnou shodou okolností přibližně v tém
že c;asovém úseku dochází u několika druhťt zdobených předmětů k té

muž jevu - že se totiž zvířecí ornament ve výzdobě mění v lidský. 
H. Arbman ( 1962, 235-336] soudí, že zvířecí motiv byl ve střeclní

Evropě Slovanům cizí - proto tedy k uvedenému jevu dochází na

našem území.
Ve srovnání s ostruhami z hrobu 50/VI vidíme, že rozebíTaný pár 

je vývojově pokročilejší, ploténka má již jazykovitý tvar a nýty umís
těny v horní části. Zřejmě se zde projevil vliv typu I. Tvar ploténky 

je již definitivní a setkáváme se s ním po dlouhou dobu u ostruh, 

vzniklých napodobováním zdobených exemplářů. 
Pro datování hrnbového celku je však podstatný druhý pár ostrnh, 

a to železných, nalezený v hrobě jako přídavek u pravého chodidla 
( Paulik 1957, ob'r. 78]. Jsou o něco mladší a patří pokročilejšímu 

stupni ostrnh, vzniklých právě ze zlatých. Zabývat se jimi budeme až 

v příslušném oddílu. 
Již v kapitole o typu I jsem se clotkla vrnblematiky tepaných gom

bíků v souvislosti se starým nálezovým horizontem na lokalitě Staré 
Město „Na val ách". V téže relativní chronologické situaci se naléza 1 y 
ostruhy typu I a tepané gombíky. Podobný případ nastal i u hrobu 

44/II v Mikulčicích. Spolu s popisovanými ostrnhami a příslušnými 
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soupravami kování byly nalezeny tepané pozlacené gombíky s jedno

duchou palmetou ve výzdobě (Poulík 1957, obr. 76; 1975, 69, tab. 34). 
Všeobecně je uznáváno, že jednoduchý motiv je starší, a že je předlo
hou složitějšímu. I když V. Hrubý (1955, 208) původně datoval tyto 

gombíky do poslední třetiny 9. století, což B. Dostál· ( 1966, 62) upřes
nil tím, že ojediněle se vyskytují již v 2. čtvrtině 9. století, upozorňují 

nás již uvedená pozo•rování na určitou nesrovnalost v chronologii jed
notlivých nálezů. Celkem známe dva hrobové celky, kdy se vyskytly 

pohromadě ostruhy nejstarších forem z počátku 9. století spolu s te

panými gombíky s jednoduchou palmetou. K tomu přistupuje stejná 
relativní chronologie dvou hrobů, v jednom byly ostruhy typu I a v dru
hém pár tepaných gombíků s jednoduchou palmetou. V hrobě 108/II 

z Mikulčic je uváděn rovněž tento druh, hrob patří ke stavbě I. koste
la / Dostál 1966, 62). Tento přehled není pokusem o určení nové chro

nologické pozice tepaných gombíků, ale •ráda bych upozornila na tyto 

případy, naznačující, že musíme s gombíky počítat i v době starší, než 
se dosud uznávalo. Určité kroky již podnikl V. Hrubý, když datoval 

kostelní základy „Na valách" k r. 850 ( Hrubý 1965, 179), neboť jejich 
superpozicí je určen výskyt gombíků před tímto datem. Také podle 
J. Poulíka se počaly vyrábět od počátku 9. století [Poulík 1975, 69).

Nálezovým celkem, obsahujícím gombíky, je také hrob 225 z Břecla

vi-Pohanska / Kalousek 1971, obr. 225). Ostruhy z tohoto hrobu da

toval K. Benda (1966, č. 50) k r. 800, zřejmě poclle výzdoby. Tausova
né ornamenty, pokrývající celý povrch, jsou sice p1ro toto období ty
pické a tento prvek patří k charakteristice typu I. Tvar ramen a plo

tének již odpovídá typu II, bodec je dvoukónického tvaru a v poměru 

k délce ostruhy neobvykle mohutný ( obr. IV:3 ). Malé gombíky v hro
bovém celku jsou ze stříbra, zdobené tepanou jednoduchou palmetou. 

Hrob 225 narušil starší hTObový celek, leží podél jihovýchodní zeli 

kostela a pod jeho destrukcí {Kalousek 1971, 135). Je zřejmé, že je 
současný s kostelní stavbou a nepatří mezi nejstarší hroby zde, uložené. 

S podobnou situací se setkáváme u ostruh z hrobu 100/VI v Mi

kulčicích (obr. IV:4). Jejich tvar ramen, bodce a ploténky souhlasí 
clo všech podrobností s pozlacenými ostruhami z hrobu 44/II a není 
pochyb, že byly vyrobeny buď současně, nebo těsně po nich. Celý po

vrch pokrývá tausovaná výzdoba - považuji to za vliv typu I a je 

pravděpodobné, že tyto ostruhy mají určitý vztah k ostruhám z Po
hanska. Jejich výzdoba je, až na některé detaily, stejného charaktern 
a opakuje se i na příslušné soupravě kování. Přitom je nutno připustit 
kontakty s již popisovanými ostruhami z hrobu 50/VI, neboť soupra

va kování, náležející k těmto ostrnhám { Poulík 1963, tab. XVI:2, 3) 
je stejná jako souprava kování obuvi z hrobu 100/VI {Poulík 1963, tab. 
XX:5). Spolu s uvedenými předměty byl v hrobě nalezen stříbmý 

gombík s pukličkami, pokrytý granulaci {Poulík 1963, tab. XX:7). Jeho 
chronologická pozice je nejasná, zůstává však stále v hrobovém cel

ku předmětem s nejmenším stářím. 
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Dříve opomíjené frngmenty ost1:ul1 z hrobu 32/Vl v Mikulčicích (Pau

lik 1963, obr. 21:3) nám mohou vydat cenné svědectví o udržení tech

niky tausie a o různorodosti tausovaných ornamentů. Povrch ťamene 

je zdoben stříbrným vykrajovaným plíškem a ploténka aplil<ací toho

to motivu, přizpůsobeného širší okrouhlé ploše. Tento způsob tausie 

známe u západních ostruh, kde je kombinován s tausií v rytých žláb

cích. Neznáme bohužel celkový tvar ostruhy z hrobu 32/Vl, ale Tame

no je poměrně lehkého provedení a ploténka svěch':í o příbuznosti 

s předešlými exempláři. Jestliže f. Poulík ( 1963, 52] datoval zlomek 

do pol<Jviny 9. století, pak soudím, že mohou být i starší. Nálezový 

celek a stratigrafická pozorování nám nemohou být oporou. 

Jak vyplývá z uvedených příldaclů, spojuje všecl1ny popisované 

ostruhy jeden tvar ramen, plotének a, až na výjimky, i bodce. Tylo 

prvky nám dávají základ všeobecného typu velkomoravské ostruhy, 

jejíž vývoj můžeme sledovat od počátku všemi proměnami, až nám 

ke konci velkonw-ravskél10 období zmizí úplně jalw poslední forma 

ostruh s dlouhými bodci. 

V e l k o m o r a v s l<é o s t r u h y  t y p u  li 

Jestliže jsem nazvala nejstarší ostruhy s ploténkami typem I, pak 

ostruhy, vycházejícI z něj určitými prvky a navazující na honosně 

zdobené exempláře, nazývám typem IT. Jeho zál<ladní charakteristi

ka je následující: 

1. parabolická ramena ( různě rozevřená],

2. bodec malý, válcovitý nebo clvoukónický, ukončený většinou

špicí,

3. ploténky půllnuhovité nebo čtvercové a případné varianty s jed

nou řadou nýtll v ho,rní části. Nýty jsou obvykle zapuštěny do

žlábku, někdy vyloženého mědí.

Podle vnějšího vzhledu lze typ II rozdělit na dvě varianty, jejichž 

vzájemný paměť nemáme přesně určený. Domnívám se, že varianta A 

částečně předcl1ázela variantu B, a to z tol1o důvodu, že nálezové 

celky prvních ostruh vykazují více znaků starobylosti, jsou například 

několikanásobně překryty mlaclšími hroby. Jednoduché ostruhy va

rianty A se vyskytují ve staršího horizontecl1 i v pozdější době, za

tímco zvlášť u komplikovaněji zdobených ostruh varianty B přímé 

doklacly u výskytu před T. 850 většinou chybí. 

Varianta II A 

Předeslala jsem již, že tato varianta má prostou formu, tak jak byla 

popsána v charakteristice typu II. Stratigraficky důležitý je hrob 266 

z Mikulčic, patřící k horizontu nejstarších hrobů u II. kostela { Poulík 
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1957, 327, obr. 69:8-11). Ostruhy z tohoto hrobu zachovávají typický 

I var a původně byly zdobeny tausií, která se však nezachovala. 

Na předlohy typu lf přímo navazují dětské ostn1hy z hrobu 43 od 

VI. kostela v Mikulčicích, které/. Poulík {1963, 52) datuje do polovi

ny 9. století. Spolu s ostruhami ( obr. V:3) byly nalezeny dva pozla

cené tepané gombíky s rostlinným ornamentem { Poulík 1963, obr.

19:3].

Ze Starého Města „Na vatách" (Hrubý 1955, 450), hrob 247/49, zná

me polovinu ostruhy, která svými rozměry a ploténkou odpovídá ty

pu II [obr. V:5). Tvnr ramene je patrně zdeformován, protože praktic
ky splývá s bodcem. Tento hrob je důležitý svou stratigrafií, je totiž 

překryt třemi mladšími hroby a patří tedy staršímu horizontu po

hřebiště. 

Pravděpodobně ke stejnému borizontu přísl uši i hrob 190/50 { Hrubý 

1955 I z téhož pol1řebište. Kromě ostruh typu II ( obT. V:1) obsahoval 

mnfJžství jiných předmětů, z nichž jsou pro náš rozbor důležité pře

devším dvě bronzová nákončí a meč typu X. Bronzové nákončí { Hru

bý 1955, obr. 35:14 ], zdobené motivem stromu života, patří k okruhu 

časně karolinského umění a lze je datovat dosti časně. Zato problema

tiku meče X není zdaleka jednoznačná. Jeho výskyt je sice uznáván 

jako mlaclší prvek, nemůžeme však vyloučit ani časnější chronolo

gickou pozici (Doslál 1966, 68). Jistě je však nápaclný v hrobovém 

celku, který se svou výbavou hlásí spíše clo staTšího horizontu vellw

moravského materiálu. 

Ostruhy typu 1 [ A zrníme i z pohřebiště z Břeclavi-Pohanska. Strati

graficky nejdůležitější je celek hrobu 47 s ostruhami uvedeného typu 

{ Kalousek 1971, o!Jr. 47], který přerušuje žlábek po v11itřní palisádě 

a sám je porušen mladším hrobem. Vyplývá z tol1o, že ostruhy typu II 

se vyskytovaly i kolem r. 850, popřípadě r. 863, kam B. Dostál (1969, 

210) datoval zánik vnitřní palisády. Nejsou však v nejmladším hori

zontu h1robů, jak dolrnzuje superpozice hrobu 62. 

Pro srovnání různých horizontů ostrnh je podstatný hrob 246 / Ka

lousek 1971, obr. 246] s ostruhami typu II A se čtvercovými plotén

kami, porušený hroby 154 a 194, obsahujícími ostruhy stejného typu, 

který dále nazývám typem IV. Hrob 145, rovněž v superpozici nacl 

hťObem 246, byl bez nálezů, opět však dokazuje, že ostn1hy typu II 

nejsou v nejmladším horizontu pohřebiště. 

Také hrob 239 (Kalousek 1971, obr. 239). který obsahoval ostruhy 
typu II A, byl překryt třemi mladšími hroby a platí pro něj tedy stej

né závěry, jako pro předešlé. 

Hrnb 269 / Kalousek 1971, obr. 269) je zajimavý tím, že v něm spolu 

s ostruhami typu II A byly nalezeny 2 stříbrné gombíky s povrchem, 

zclobeným granulovanými kosočtverci. f ejich chronologická pozice je 

dosud nejistá, můžeme však počitat s tím, že jsou pravděpodobně 

pozdější než tepané gomlJíky, i když nemusí patřit nejmladšímu ho

rizontu. 
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Shrneme-li poznatky o chronologické pozici ostruh typu II A, pak 

musíme konstatovat, že doba jejich výskytu neni přesně ohraničena. 

Celkem můžeme říci, že po počátku 9. století, kdy se vyskytly jejich 

předlohy, je nacházíme ve starších horizontech pohřebišť u II. kostela 

v Mikulčicích a ve Starém Městě „Na valách", že máme doklady 

o nálezu hrobovél10 celku z doby po polovině 9. století a že na po

hřebišti na Pohansku nepatří k nejmladšímu horizontu. Jsou tedy ty

pické především pro starší ·a střední velkomoravský horizont, mohou

se však vyskytovat i později.

Varianta II B 

Ostruhy drnhě varianty lze podle druhu výzdoby rozdělit na několik 

skupin. Ve skupině II B 1 mají ostruhy ploténky plasticky zdobené. 

Celek hrobu 157/VI z Mikulčic (Poulík 1963, obr. 22) je zajímavý tím, 

že obsahoval ostruhu II A a párovou, zdobenou svislými plastickými 

žebry. Zdá se proto, že obě varianty byly používány současně. Určitou 

oporou pro relati.vní chronologii je také hrob 244 z Břeclavi-Pohanska 

( Kalousek 1971, obr. 244), překrývající žlábek vnitřní palisády (je 

tedy mlaclší než polovina 9. století). Obsahoval ostruhy s ploténkami, 

členěnými do tří částí, vyplněných vyvýšenými políčky. Stejný motiv 

se opakuje i na průvlečkách. Ostruhy z hrobu 117/II z Mikulčic (Pou

lík 1957, 371), které mají ploténky po okraji půlobloukovitě vykra

jované (obr. VI:2), byly nalezeny spolu se stříbrnými te·panými gom

bíky s ornamentem palmet. Současnost této skupiny s typem lll A

prokazuje hrob 113/II (Poulík 1957, 371) ze stejné lokality jako pře

dešlý, kte,rý obsahoval ostruhu typu III .A sp-olu s ostruhou II B 1 

(obr. VI:3, VIII:3]. Ploténky této ostTu!1y jsou zdobeny plastickou 

lištou pod pásem nýtů a •na ni navazujícím trojlístkem. Stejně je 

zdobena i průvlečka (obr. VI:3a). Hrob 94 z Pobedima (Vendtová 

1969, obr. 58:8, 9) obsahoval páť ostruh s ploténkami čtvercového 

tvaru, zdobenými po celém povrchu svislými žlábky, přerušenými 

pouze pásem nýtů. Vykrajované ploténky do trojlístku, kombinova

ného s otvory, mají ostruhy z Břeclavi-Pohanska, hrob 156 / Kalousek 

1971, obr. 156]. Ten je překryt mladším hrobem bez nálezů. Podobné 

ploténky mají i ostrnhy z hrobu 122/VI v Mikulčicích / Poulík 1963, 

o!Jr. 31:1). Bodec těchto ostruh je ukončen ploše, s malým hrotem 

na čtvercové základně. Zdá se, že na hrotu byl nasazen ozdobný konec 

bodce z materiálu, který se nezachoval (obr. VI:1). Podobně je tomu 

i u ostruh z hrobu 150/Vl na stejné lokalitě [obr. VII:2). Ploténky 

jsou však zdobeny ve stylu středověkých erbů, totiž rozděleny na dvě 

poloviny, z nichž jedna je pokryta šikmými žebry a druhá lemovaná 

širokým vroubkovaným okrajem. Stejný okraj mají i ploténky ostruh 

z hrobu 179/VI ( Poulík 1963, obr. 31:2), také z Miikulčic. Navíc jsou 

zdobeny i nýty (obr. VI:4 ]. Zajímavým způsobem jsou zdobeny plo

ténky ostruh od 9. kostela z Mikulčic / Klanica 1963, tab. 27). Na 
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ploše je zná:wrněna zvířecí figura, okraj ploténky je vroubkovaný 
(obr. VI:8). Téměř stejné ploténky mají ostruhy z dalšího hrobu 
u 9. kostela ( obr. VI :5) a z hrobu 10/VII / Poulík 1963, obr. 44). Ku

riózní vý�dobou se chlubí ostruhy z hrobu 280 z Břeclavi-Pohanska,
jejichž ploténky i kování mají povrch zdobený plastickou šachovnicí
{ Kalousek 1971, obr. 280).

Pro určení chronologie této skupiny máme velmi málo předpokladů. 
Můžeme pouze říci, že je současná v určitém úseku s variantou II A 

a typem III. Nálezy ostruh typu II B 1 v Pobedimi v depotu II / Biale

ková 1972, 124, obr. 2) jsou datovány do 1. poloviny 9. století. Po 

r. 863 se ale tato skupina ostruh objevuje také.

Pro vztah k další skupině ostruh II B 2 je důležitý hrob 157/VI z Mi
kulčic, porušený hrobem 144iVI. V tomto celku nad ostruhami II B 1 
byly ostruhy, zdobené plastickými žebry na ploténce, ramenech i bod
ci ( obr. VII :4). Pravděpodobně je tento způsob výzdoby mladší než 
předcházející. Podobně jsou zdobeny ostruhy z hrobu 329 z Břeclavi
Pohanska (Kalousek 1971, obr. 329). Motiv na ploténkách se opa
kuje i na soupravě kování. Kromě toho hrob obsahoval 2 pozlacené 

tepané gombíky s vegetabilním ornamentem. že ani hroby s ostruha
mi, tímto způsobem zdobenými, nepatří k nejmladším, to dokazuje 
hrob 277 z Břeclavi-Pohanska ( obr. VII:3 J, překrytý dvěma vrstvami 
hrobů bez nálezů. Ostruhy z tohoto i z hrobu 286 / Kalousek 1971, obr. 
286 J mají povrch pokryt šikmými zářezy, vzájemně se křížícími, na 
ploténkách se jedním koncem stýkají. Výzdoba se opakuje i na sou

pravách kování. Povrch, zdobený plastickými žebry, mají ost'ťllhy 
z Brna-Líšně / Staňa 1960, obr. 7:2) a z Předmostí, pohřebiště II -

Pod valem / Dostál 1966, tab. XXXVII:1). Dá se tedy o této skupině, 

zdobené plasticky po celém povrchu, říci, že se vyskytuje spolu s te
panými gombíky stejně jako předešlá, že však máme doklady o jejím 
pozdějším výskytu. Nepatří ale ještě mezi nejmladší. Důležitým mo
mentem je zde výskyt na mimocentrálních pohřebištích. S podobnou 
situací se setkáváme i u typu III B. Vidím v tom odraz určitých po
měrů ve velkomoravské společnosti a svědčilo by to o synchronizaci 
vývoje typů II a II I. 

Jako skupinu II B 3 bych označila ostruhy, zdobené pomocí odliš
ného materiálu. Pro určení vztahu k jiným skupinám nemáme pod
kladů, snad jen můžeme říci, že u ostruh této skupiny bylo použito 
pTVků skupiny II B 2. Jako příkladu užívám páru ostruh z hrobu 185/49 

ze Starého Města „Na valách" / Hrubý 1955 ), neboť jsou na ploténkách, 
ramenech i bodcích zdobeny plastickými žebry s pletencovou tausii 
(obr. IV:5). Analogie tohoto druhu tausie sebral již V. Hrubý (1955, 

184] a můžeme toliko konstatovat, že se s ním setk�váme v tak širo
kém období, že jej nelze použít jako bezpečného datovacího dokladu.

Protože však tento hrob leží pod mladším hrobem, ve kterém byla ču
tora - datovaná V. Hrubým do třetí čtvrtiny 9. století / Hrubý 1955,

150) - můžeme souhlasit s původním datováním kolem T. 850.
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S jinou výzdobou musíme počítat u ostruhy z lokality Bašovce-špa
nie (Vendlová 1969, olJr. Hl:1). Je zdobena opravdu plasticky, přede
vším prstenci na bodci. Na ramenech má po dvojici vyřezávaných 
maltézských kří:ZLI s vyhloubeným středem, puvodně vyplněným ba
revně ocllišným materiálem. Ploténky jsou ukončeny trojlístkem se 
stejnou výzdobou [obr. VII:l]. I když není možné souhlasit se vším, 
co V. Vendlová (1969, 204-205] uvádí v souvislosti s touto ostrul1ou, 
přece jen lze přijmout její datování clo drnhé třetiny 9. století. Na roz

díl od ní však nepokládám tuto ostrnhu za uhlas karolinského, ale 
spíše velkomoravského umění. 

Prnzatím jsem se u ostrnh typu II nesetkala s jiným druhem výzdo
by, není však vyloučeno, že novými výzkumy nebudou objeveny další 
varianty a sl<.upiny tohoto typu. Jeho rozšíření, počet ostmh a znač
ná členitost vývoje prozrazují, že se jedná o hlavni masu, jakýsi 

obecný typ velkomoravských ostruh, vedle kterých se však na dalším 
vývoji podílejí jiné typy, tvarově a početně ne tak bohaté, které však 
přesto přispivají k vytvoťení pokročilejšíct1 druhů. 

Os t r u h y t y p u  III 

V komplexu ostrnh starších nálezových ho'ťizontCi nacházíme občas 

v našem prostředí nezvyklé tvary, navazující v podstatě na nejstarší 
články vývoje ostruh s ploténkami, které jsou však přesto ohlasem 
dávných stykCt Velké Moravy se slovanským jihem. V zásadě odpo

vídají Hrubého typu I B, určenému na typologickém základě. Ukázalo 
se však, že problematika, dotýkající se této skupiny slovanských pa
mátek, je poněkud komplikovanější a že je dnes možné pomocí no
vých pohleclů n objevt"t objasnit mnohé otázky, dosud nevyřešené. 

Pokusme se tedy rozborem typických nálezů a nálezových celků 
uclpověděl na tyto otázky. Především se musíme zabývat těmi ostru
hami, které buď svými vlastnostmi, anebo prí'.1voc1ními nálezy umož-
11.ují vyhleclat souvislosti.

V l1robě 224/51 ve StaTém Městě „Na valách" ( Hrubý 1955, 187,
525] byly nalezeny ostrnhy se soupravou kování. Spolu s nimi hrob
obsahoval zavírací nože (bi'itvy) a sekeru, tedy nálezy, běžné v bo
jovnických hrol)ecll, které nejsou příliš vhodné k speciálnímu roz

boru. Musíme se tedy soustředit pouze na pár ostrnh (obr. VIII:l],
poskytujících však dostatek látky k úvahám. Ostruhy jsou na první
pohled nápadné svou mohutností. Již tím navazuj[ na starší domácí

vývoj. Ramena mají tvar ,,·románského" oblouku se zaobleně trojúhel
níkovitým profilem. I s těmito znaky jsme se setkali u typu I. Bodec
je válcovitý, ukončený kuželem, je zasazen do prstence uprostřed ra
men a upevněn nýtem. Bylo již zc!C1razněno v oddílu o typu l, že tato
technika k nám přišla z prostťedí s římskými výrobními tradicemi
a uplatnila se pťi výrobě I. typu. Můžeme ji tedy pokládat za více-
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méně domácí způsob výroby. Poprvé se však v našem prostředí obje

vují velké záchytné ploténky s dvěma řadami nýtů proti sobě. Již 
sám fakt, že se udržují u tohoto typu v ustálené formě a bez před

chozího vývoje, naznačuje vliv z oblasti, kde se prokazatelně dříve 

než u nás podobné ostruhy vyráběly a kde se také nacházejí v této 

takřka výlučné podobě. Touto oblastí je území starochorvatského kní

žectví. 

Chorvatské ostruhy, patřící podle určení Z. Vinského ( 1965, 138) 

přibližně k r. 800, se snad vyráběly podle karolinských předloh [Vin

ski 1965, 146). Průbězně s ostruhami s ploténkami se vyskytují i ostru

hy s očky, a to zřejmě Vinski pokládá za ohlas původně karolinské 

výroby. Celkový tvar ostruh s očky z PorýnI a Cl101rvatska je základ

ním znakem, společným oběma oblastem. Také zvířecí hlava, která 

se objevila na střední části plotének ostruh z hrobu 1 v Biskupiji

Crkvině [Vinski 1965, obr. 3), odpovídá svým stylem nálezům z Welbs

leben a Hambacher Wald. Tím však končí známky kontaktů obou úze

mí, neboť technika přinýtovaného bodce, kterou se ostruhy z Porýní 

i Chorvatska vyznačují, pochází z domácích pramenů, kde je zalo

žena, jak již bylo několikrát zdůrazněno, na tradicích římské výroby 

v provinciálních dílnách. Chorvatské ostruhy se od karolinských na 

první pohled liší ve vnější úpravě povrchu. Výzdoba vrubořezem po

krývá u karolinských ostruh celý povroh ostruhy kromě bodce a je 

systematicky děleina clo políček. U ostruh s očky z Koljani [Vinski 1965, 

143, obr. 5 J je zdoben pouze bodec, a to stříbrnou tausií, zbytek po

vrchu zůstává hladký. U ostruh s ploténkami z hrobu 1 v Biskupiji

Crkvině je hladký povrch zdoben pozlacením a pouze na střední části 

ploténky se ol)jevuje zmíněná zvířecí hlava. Ostruhy z hrobu 7 ze stej
né lokality jsou sice zclobeny po celém povrchu, výzdoba je však 

souvis1á, nečleněná a je provedena stříbmou tausii (Vinski 1965, 140, 

obr. 6 ). Liší se rovněž použitými vegetabilními prvky. Také zde, stejně 

jako u ostruh z Koljani, je na bodci zdobena jen spodní polovina. 

Zásadní rozdíl je však v úpravě záchytného zařízení. Již u ostruh 

z Koljani jsou očka upravena ve čtverhranný rámeček, zdobený plas
tickými žebry. U ustrnl1 s ploténkami se jedná o nový tvar, datovaný 

mincemi do doby kolem r. 800 [Vinski 1965, 138 ). V podstatě jsou 

mezi dvě čelisti, z nichž jednu tvoří prodloužená a obvylde zdobená 

část ramene, z obou stran zasunuty destičky s nýty. [ větší počet nýtů 

mi.\ze být odezvou římské tradice, jako příklad uvádím stříbrnou pro

lamovanou ostruhu, nalezenou v Dunaji u Bratislavy a uloženou v Bu

dapešti ( Hampel 1905, obr. 628 ). V hrobech 8. století v Německu na

cházíme ojedinělý tvar ostruhy z óschingen ( Stein 1967, obr. 33:16, 
22). která má na zúžené konce rnmen z obou stran navlečena poutka 
s nýty a která dokládá existenci tohoto základního principu. 

U ostruh ze Starého Města je výz,načným prvkem výzdoba ( obr. 
Vlll:l ). Povrcl7 je pokryt šachovnicovou tausií stříbra, mědi a mosazi. 

Jiz v kapitole o ostruhách typu I bylo uvedeno, že tendence pokrytí 
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celého povrrchu tausií je velmi starého data a k nám se clostala asi 

na přelomu 8. a 9. století. Opět je to prvek, vyskytující se v charakte

ristice typu I. Tříbarevnou tausii pokládá V. Hrnbý za příznačnou pro 

severozápadní Evrnpu, vyhledává analogie na meči H z Huseby a Luck

nainen a konečně datuje tento pár ostruh clo poloviny 9. století / Hru

bý 1955, 187). Domnívám se však, že vzhledem k uvedeným kontaktC1m 

z jižních oblustí a zřetelnému vývoji z typu I bude možno tyto ostru

hy datovat časněji, a to clo 1. čtvrtiny 9. století. 

Dalším celkem, který svým obsahem může přispět k řešení dané 

problematiky, je hrob 116/51 ze Starého Města „Na valách". K'L'Omě 

páru ostruh (obr. VIII:2) se soupravou kování obsahoval meč typu H, 

l<terý V. Hrubý (1955, 168) datoval do 1. poloviny 9. století. Vzpome1'í

me si jen, že uvedený typ mťl.že se vyskytovat i v hrobových celcích 

s ostruhami typu I. Na příčce meče zjišťujeme větvičkovou tausii, jak 

ji dobře známe ze západního území (Stein 1967, tab. 58:3, 4; 70:1; 71:7, 

8 a tel.), což nám umožňuje přiklonit se spíše ke spodní hranici zmí

něné datace. Také ostruhy působí poměrně starobyle. Oblouk ramen 

je opět románský, mohutný bodec čtyřbokého p-rofilu vsazen na nýt 

a celkový dojem působí robustně. Na ploténkách je nápadně zesí

lena prostřední část, na které je náznak středového žebra. Po obou 

stranách byly zasunuty destičky se 3 nýty. Mnoho prvků tedy přímo 

navazuje na vývoj typu I a pouze ploténka přejímá cizí vlivy. Lze 

proto i tento nálezový celek zařadit přibližně do 1. čtvrtiny 9. století. 

Také hťOb 287/49 (Hrubý 1955, 186) ze Starého Města „Na valách" 

mí'1že upřesnit relativní chronologickou pozici ostrnh tohoto typu. Hro

bový celek sice neobsahoval předměty, vhodné k rozborru, hrob však 

byl překryt celkem šesti mladšími hroby, což samo stačí k zařazení 

clo starší vrstvy hrobů na tomto pohřebišti. Ostruhy nepůsobí tak mo

hutným dojmem jalrn předchozí [ obr. VIII:4). Jsou větších rozměrů, 

ale poměrně lehkého provedení, delší bodec, zasazený do pťstence, 

je spíše tenký, ke konci lehce rozšířený, ramena slabě parabolická. 

Na prodloužených koncích •ramen jsou z obou stran nasazeny destič

ky se 3 nýty, prostřední část však není rozšířená, takže připomíná 

více středové žebro. Také průřez ramen není trojúhelníkovitý, ale půl
krnhovitě zaoblený. Na ostruhách tedy převládají prvky typu I. 

Ještě více je tato tendence zdůraz,něna na ostruhách z hrobu 19/48 

ve Staťém Městě „Na valách" (Hrubý 1955, 186, obr. 32:1]. Ostruhy na

vazují velikostí, tva·rem ramen a bodce bezprostředně na typ I. Plo

ténka je značně zjednodušena a 2 řacly 3 nýtů jsou umístěny přímo 

na rozšířený konec ramene. 

Z hrobu 50/50 ve Starém Městě „Na valách" pocházejí ostruhy, kte

ré se stratigrafií i charakterem plotének přidávají k analyzovaným 

ostruhám (Hrubý 1955, 186, obr. 32:4). Hrob 50/50 ležel pod pěti hrn

by, patří tedy starší části pohřebiště. v jednom ze, zmíněných hrobů 

byla nalezena jednoduchá clTátěná náušnice, jaká se vyskytuje prak

ticky po celou střední dobu hradištní. Ostruhy samy jsou pokryty šik-
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mými proužky tausie i na prostřední části ploténky. K té byly přidány 

z obou stran destičky se 3 nýty. Zachovávaj[ tedy ještě původní sché

ma a povrch, zdobený tausií, napovídá blízký vztah k typu I. 

Ostruhy tohoto horizontu se koncentrují ve Starém Městě, odkud 

pochází celkem 6 párů. V Mikulčicích bylo dosud nalezeno 7 kusů 

a z Břeclavi-Pohanska známe pár ostrnh se soupravou kování z hro

bu 205 {Kalousek 1971, obr. 205). Z publikace není bohužel znát, zda 

byla u tohoto pán1 použita charakteristická technika bodce a ploté

nek, celkový dojem však odpovídá předchozím. Ostruhy jsou poměrně 

silné, s velkým kuželovitým bodcem, na krčku lehce zúženým. Ra

mena půlkruhového průřezu jsou slabě parabolická a na jejich koncích 

jsou napojeny z obou stran ploténky se 3 nýty. I zde dělá prostřed

ní část ploténky dojem středového žebra. 

Spolu s těmito ostruhami byl nalezen tepaný pozlacený gombík 
s rostlinným ornamentem ( palme ty). Je lo již několikátý případ, kdy 

se setkávají ostrnhy starých nálezových horizontů s tepanými gom

bíky, původně datovanými V. Hrubým ( 1955, 208) do posledn[ třetiny 

9. století, nověji B. Dostálem ( 1966, 62) již do 2. čtvrtiny 9. století

a kolem r. 850. V souvislosti s jinými nálezovými celky se domnívám,

ze tento druh slovanských památek bude možno v některých pří

padech datovat ještě časněji.

V hrobě 205 na Pohansku se setkávají se stříbrnými menšími gom

bíky s výzdobou hrubé granulace. Pár lucerničkových gombíků mů

žeme snad považovat za domácí výrobek, jen vzdáleně ovlivněný ji

nými produkty uměleckého řemesla. 

Setkávají se tedy v hrobě 205 na Pohansku dvě složky: starší, před

stavovaná jezdeckou soupravou ostruh a kování a také gombíky s te

panými palmetami se liší ocl mladší, obsahující granulované stříbrné 

a lucerničkové gombíky. Poněvadž se v tomto hrobě jedná o dětskou 

kostrn, je možno považovat ostrnhy za milodar, symbolicky přiložený 

do hrobu. Neni tedy vyloučeno, že od okamžiku výroby přetrvaly 

určitý časový úsek, než byly použity při pohřbu. 

Skupina ostruh typu III se projevuje úplně samostatně a odlišuje 

se od ostatních natolik, aby se nabízela možnost cizích vlivů. Jak 

již bylo zdílťazněno, v celkové podobě a technice vý'l·oby ostruhy na
vazují na domácí vývoj. V detailech prnvedení záchytných plotének 

se objevuje vliv chorvatské kultury územím dosti vzdálené, příbuzné 

však svým společenským prostředím. První impulzy snad vyšly z ka

rolinských clílen, v domácích slovanských dílnách jižní a střední 

Evropy však byly přeměněny na produkty, odrážející věrně řemeslnou 

zručnost i umělecl<ý vkus svých tvu.rcf1. Pravděpodobně na základě 

principu, dokumentovaného v podobě ostruhy z óschingen byla vy
tvořena nová forma záchytné ploténky, kdy mezi dvě čelisti původ

ního očka byly vsunuty destičky s řadou nýtů. Tato výrobní technika 

je našemu území docela cizí a u prvních ostruh ( tedy typu I) se vůbec 

nevyskytuje. Konkrétně zde můžeme opět uvažovat o starých římských 
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výrobních tradicích s rozhoclně větší životností v oblasti Středozem

ního moře na území chorvatského knížectví, v bezprostřední blízkosti 

centra říše římské, než ve středním Podunají, kcle byl římský vliv 
oslaben během čtyř století, která se kladou mezi dobu kultury římsko

provinciální a střední clobu hradištní. 

Klasická forma vystupuje spíše oclděleně od domácího vývoje, je 

však nutno brót v úvahu i clalší vývoj ostruh tohoto typu. Původní 

tva-r proto nazývám variantou III A na rnzdíl ocl mlaclší varianty III B. 

Typ III A datuji clo první čtvrtiny 9. století vzhledem k prvkům typu 1, 

datovaného clo počátku tohoto věku. Také nepochybný vliv chorvat

skýcl1 ostrnh z přelomu 8. a 9. století nedovoluje mladší zařazení. Ori

ginálnost formy se ale nemohla v mase ostruh domácího původu za

chovat dlouho. Brzy také viclíme, že skutečně lento typ nezůstal beze 

změn a podlel1l převaze běžných výrobků. Výjimkou zůstaly honosně 

zdobené exempláře, které se dostaly do Čech a vykazují souvislost 

s moravskoLt proclukcL Touto problematikou se však budeme zabývat 

ve zvláštní kapitole. 

Da l š í  v ý v o j  ns t r u h  t y p u  Il l 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, podlehly ostruhy typu III 

zákoniim masové výroby a z tva•rů poměrně pracnýcl1 se začaly zjed

nodušovat podle vzoru ostruh jiných typů, vhadnějšícb k běžnému ře

meslnému zpracování. Nejlépe si rozclíl proti klasickému tvaru uká
žeme na několika příklaclecll. Rozborem nálezových celkti si pak mů
žeme přiblížil problematiku vztahu pozdních ostruh typu Ill k ostat

ním ostruhám. Také stratigrafická pozornvání nám pomohou objasnit 

jeJich chronologickou pozici mezi velkomoravskými nálezy. 
Nejdříve tedy nálezové celky lokality s největším počtem ostruh 

klasického typu, ze Sta'ťél10 Města „Na valách". Hrob 223/51 obsaho

val ostruhy [obr. IX:3) a soupravu kování, meč typu H a pozlacená 

zclobená nákončí / Hrubý 1955, 524 ). Ostatní předměty nejsou pro ana
lýzu podstatné. Nákončími se zabýval/. Poulík (1970, 135) a považuje 

je za projev karnlinského vlivu na domácí prnclukci. Spolu s mečem 

typu 1-1 ( který se vyskytuje i v nejstarších hrobech) jsou určujícím 

elementem pro datování celku clo 1. poloviny 9. století. Ostruhy jsou 

dlouhé a lehké, bodec, vsazený na nýt, je horizontálně členěn stup
t'iovitými záťezy a končí špicí. Menší ploténky mají již upravený tvar 

čtyřúhelníka se zkosenými Tohy, středové žebro a blíží se ostruhám 

klasického typu z hrobu 19/48. Poclstatný rozclíl je zde tecly v úpravě 

bodce a lehčím pojetí celél10 tvaru. Pár ostruh se soupravou kování 
byl nalezen v hrobě 313/49 / Hrubý 1955, 188 ). Os trn hy ještě zachová

vají základní tvar a větší rnzrněry, také hráněný bodec je vsazen tra• 
diční technikou a svou formou se nevymyká dřívějšímu provedení. 

Celá ostn1ha je však lehčíl10 pojetí a zvláště ploténky navazují na 

domácí způsob výroby ( obr. I X :5). Jsou vytepány z jednoho kusu 
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a přikovány ke lrnncům ramen [ne tedy zasazeny clo čelistí procllou

ženého ramene). Počet nýtů se dosucl shoduje ( celkem 6], jsou však 

rozmístěny po okraji půlkruhovité ploténky. Toto jsou již prvky do

mácího vývoje. Chronologickou pozici můžeme určit jen relativně, ce

lý hrob byl překryt dvojnásobnou vrstvou hrobů a patří proto spíše 

staršímu než střednímu horizontu. 

Oba hrobové celky naznačují poměrně rychlý vývoj typu III na 

území lokality, jestliže ještě v průběhu 1. poloviny 9. století původní 

klasický typ přejal koncepci výrobků domácích dílen. 

Vývoj typu III se neizoloval pouze na jedné lokalitě. Již v před

chozí fázi byly uvedeny příklady z Břeclavi-Pohanska a Mikulčic. 

V Mikulčicích máme 6 ostruh, patřících další fázi vývoje, na Pohan

sku se objevuje hned několik nálezů. Především jsou to osh'uhy z hro

bu 106, které celkovým dojmem dosud silně připomínají klasický typ 

( Kalousek 1971, obr. 106]. Poměrně silná ramena mají parabolický 

tvar, ploténl<y (na vyobrazení v publikaci není možné rozeznat tech

niku) zachovávají základní koncepci typu III. Bodec je však malý 

a tva'ť silně připomíná pozlacené exempláře typu II. Také parabolický 

tvar ramen je pro ostruhy typu II charakteristický. Chronologická po

zice celku je relativně určena superpozicí hrobu 105 [ bez nálezů). 

Nepatří tedy k úplně nejmladším. Spodní hranice zfistává otevřená. 

Dalším celkem, patřícím do této problematiky, je hrob 296. Jedi

nými charakteristickými předměty, nalezenými v hrobě, byl pá1r ostruh 

s přezkami (Kalousek 1971, obr. 296). Tyto přezky mají zajímavý 

tvar štíhlého písmene D, který je, ve velkomoravském inventáři po

někud neobvyklý. Běžně jsou přezky v podobě písmene D známy i ve 

starším horizontu, vycházejí však spíše z oválu. Analyzovaný tvar má 

lehkost, typickou pro pozdější výrobky. Zato ostruhy již sice ztratily 

hmotnost předcházející fáze, nemají ale dosud lehký tvar pozdních 

ostruh, jak je dále poznáme. Zachovaly se také poměrně velké plo

ténl<y tiradičního tvaru, s nýty obloženými bronzovým filigránním drát

kem. Ramena jsou téměř rovnoběžná, nemají ale románský tvar, zná

mý u starších ostruh. Doposud však mají trojúhelníkový průřez jako 

všechny ostrnhy typu III. Bodec chybí. Tento hrob má poměrně mla

dou stratigrafickou pozici.. Pornšuje žlábek vnější palisády, jejíž zá

nik určil B. Dostál ( 1969, 210) přibližně na přelom 9. a 10. století. 

Není tedy hrob 296 starší, než uvedené datum. Protože je však sám 

překryt hrobem 49, který je bez nálezů a patří nejmladšímu horizontu 

na pohřebišti, domnívám se, že lze hrob 296 datovat těsně na počátek 

10. století. Otázkou zůstává, jestli i ostruhy samotné byly vyrobeny

ve stejnou dobu. Ale i v případě, že přetrvaly určitý časový interval,

musíme s nimi počítat jako s příkladem nejmladšího výskytu ostruh

tohoto typu.

Opačnou situaci můžeme pozorovat u hrobu 174 (Kalousek 1971, 

obr. 174 l. Výbava mrtvého by la bohatá, do hrobu byl přiložen meč 

v pochvě, sekera, nůž s kostěnou rukojetí, břitvy, křesadla, nože a pár 
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ostruh s přezkami a průvlečkami. Většina uvedených předmětů se 

však vyskytuje pd'11Jěžně a jen těžko je lze použít k bližšímu osvětle

ní problému. železný meč typu X [ podle Petersena] se na první 

pol1led zdá nejlepším příkladem datovatelného předmětu, pokusíme-li 

se ale uvést skutečnou cl1ronologir.kou hodnotu, zjistíme, že celá věc 

není tak jednoduchá. f. Petersen ( 1919, 158-167) považuje meč ty

pu X za vikingský a datuje jej od počátku 10. clo 12. století. H. Arbman 

{1934, 227] je naopak určuje jako franské s počátky v době karolin

ské. Toto clatování u nás přejímá V. Hrubý a clatuje meč typu X z hro

bu 190/50 ve Starém Městě „Na valách" do doby kolem r. 900 { Hrubý 

1955, 167). B. Dostál {1966, 68) však bere v úvahu nález meče typu X 

v hrobě 280/I I v Mikulčicích, zhodnocený /. Poulíkem { 1957, 283) 

a stratigraficky datovaný do 2. čtvrtiny 9. století. Určuje pak chro

nologický rozsah výskytu těchto mečů u nás clo 1. poloviny 10. století, 

přičemž nevylučuje ani časnější nálezy. Jestliže ještě uvažujeme 

o možnosti clomáci výroby ( Dostál 1966, 68), což rovněž lrnmplilrnje

situaci, mi'tžeme nakonec konstatovat pouze, že meč typu X se obje

vuje v mladší periodě doby velkomoravské a clo té cloby, dokud ne

bude podrobně vědecky zpracován s přihlédnutím k našim novým ná

lezům, nebude možno jej považovat za podporn chronologického určení.

Zůstávají nám pak z bohatého celku jen ostruhy s přezkami a prů

vlečkami, které můžeme zhodnotit ve vztahu k jiným ostruhám stej

ného i jiného typu. Ostruhy jsou nápadné svým lehkým tvarem, ana

logickým pozdním velkomoravským ostťllhám, jak je poznáme dále. 

Ramena jsou dloullá a tenká, téměř rovnoběžná, v oblouku zesílená. 

Bodec je válcovitý, tupě ukončený [ na párové ostruze do špice]. 

Technika nasazení není zřetelná. Malé ploténky tradičního tvaru ukon

čují ramena, činící dojem, jakoby byla vytažena z oblouku. I rozměry 

plotének naznačují spíše mladší vývoj. Naopak přezky, spojené s prů

vlečkami, které patří k páru ostruh, jsou běžné i v nálezových cel
cích starších (např. hrob 232/II v Mikulčicích, Poulík 1957, obr. 101). 

Zajímavá je sl'ratigrafie tohoto hrobu. Pornšuje žlábek vnitřní pa

lisády, datované asi k r. 863 / Dostál 1969, 210 l, není tec! y starší než 

z poloviny 9. století. Sám je převrstven třemi l1roby bez nálezů, prav
děpodotně nejmladšího horizontu. Nalézá se pod destrukcí kostela 

- znamená to tedy, že je starší než zánik kostela. Slmieme-li všech

ny chronologické údaje, vyplyne z toho asi takový závěr: hrob patří

do 2. poloviny 9. století, neboť nemůže být starší než r. 863, kdy prav
děpoclobně zanikla vnitřní palisáda, byl uložen v době, kdy kostel ještě

stál a převrstvily ho tři hroby nejmladš'ího hot•izontu. Tomuto dato
vání přímo neodporuje nález meče typu X a i celkový charakter ostrnh

mu odpovídá.

Další nálezy již nepocházejí z velkých centrálních pohřebišť, ale 

z lol<alit vzdálenějších. Je to páť ostruh z hrobu 2 v Prostějově (Dostál 

1966, 154, tab. LXXI] a jedna ostruha z objektu 13 v Pobedimi II - Na 
laze {Vendtouá 1969, 204, obr. 38:20]. 

38 



Ostruhy z Prostějova jsou středních rozměrů, kte·ré odpovídají 

i ostatním. Ramena jsou mírně parabolická až rovnoběžná a jsou ukon

čena ploténkami se 6 nýty ve dvou řadách, nasazenými na konec 

ramene. Technika nasazení bodce není zřetelná. Na jedné ostruze je 

bodec zdoben příčnými paralelními rýhami, zřejmě se jedná o zbytky 

tausie. Tento prvek se objevuje u pozdních velkomoravských ostruh. 

Pravděpodobně reprezentují ost•ruhy z Prostějova periférní vývoj ostruh 

typu III, kte,rý se ojediněle objevuje i mimo centrum Velké Moravy. 

Stejný dojem činí i ostruha z Pobedima, která zachovává základní 

tvar typu III, je však zřejmé, že pouze napodobuje vzdálený vzor. Tvar 

ramen je poněkud neobvyklý ve velkomoravském inventáři, spíše jej 

známe z pozdně římského materiálu. Pravděpodobně jde pouze o dru

hotnou deformaci. Ploténky zachovávají systém dvou plotének P'ťOti 

sobě, spojených středovým žebrem. Počet nýtů ale není znát. Bodec 

je delší, než je obvyklé u ostatních ostruh tohoto horizontu. Ostruha 

z Pobedima pati'í k nejvzdálenějším projevům typu III, kdy základní 

koncepce je již téměi: setřena vlivem domácí výroby. 

Jedinou cizí analogií, která je v dnešní době známa, je ostruha 

z Tartarie v Sedmihradsku {Horedt 1958, obr. 33). Jednotlivými prvky 

odpovídá spíše našemu vývoji, než případnému vlivu ze starochorvat

ského prostředí. Odjinud ostruhy podobného typu neznáme. Ostruha 

z Tartarie má vroubkovaný bodec podobně jako ostruha z Prostějova 

a zřejmě je na ní aplikována i technika vsazení bodce na nýt. Ramena 

jsou slabě parabolická, spíše v podobě písmene U a mají trojúhelníko

vitý zaoblený průřez. Jsou ukončena ploténkami tradiční formy, která 

odpovídá nejvíce ostruze z Pobedima, mají však 6 nýtů ve dvou řadách 

proti sobě. Shrneme-li všechny uvedené prvky, zjistíme, že ostruha 

opět představuje okrajový výrobek, ovlivněný nejspíše ostruhami, pro

dukovanými ve velkomoravských dílnách v pozdním 9. století. 

Bohužel neověřený nález ostrnh v blatnickém celku by v opačném 

případě významně přispěl k řešení rozváděné problematiky. Ostrnhy 

jsou však rekonstruovány a nejdůležitější části, totiž ploténky, se na 

původním nálezu nezachovaly. Podle G. Nagye ( Eisner 1933, obr. 22:2) 

by celkový tvar patřil ještě k typu III, nasvědčuje tomu oblouk ra

men, masivní bodec i celková robustnost ostruhy, nemiižeme však re

konstrukci plotének považovat za průkaznou. Je to jistě škoda, vždyť 

blatnický nález byl a ještě bude předmětem mnoha polemik a vědec

kých 'ťOzborů. 

Přesvědčili jsme se tedy, že určité ostruhy, patřící k typu III, oprav

du vykazují znaky dalšího vývoje., ovlivněného jinými typy ostruh, 

které opět přejaly některé jejich prvky. Také jejich chronologická po

zice je podstatně jiná, než tomu bylo u ostruh v předešlé kapitole. 

Navrhuji proto označit analyzované ostruhy jako typ III B, vzhledem 

k nepochybným genetickým vztahům ke klasickému typu III A 

a k mladší relativní i absolutní chronologii. 

Tento typ se vyskytuje již v horizontech s jinými předměty. Kromě 
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meče typu H, vyskytujícího se průběžně ve sta'ťším období, je to meč 
typu X, spíše mladšího datování. Naznačuje nám poměrně široký ča
sový rozsah výskytu, podporovaný i stratigrafickými pozorováními. 
Ve Starém Městě „Na valách" lze tyto ostruhy datovat do 1. poloviny 

9. století. Navazují přímo na typ Ill A a liší se od něj především leh

čím pojetím vzhledu. Mezi typem lll A a typem II, které se vyskyto
valy souběžně, byl prakticl<y rozdíl v provedení, typ Ill A vypacltí
robustně, zatímco typ JI jsou ostruhy vysloveně maié. Je tedy další
vývoj typu lil lrnmpromisem clomácícl1 clilen, přejímajících techniku
výToby lehkých ostruh i pro tyto ostruhy těžl<é. Ty byly sice repre
zentativní (k tomuto účelu snad byly původně určeny), ale pro vý

rubu i použití dosti nevhodné. Nerozšířily se proto příliš a spíše se
přizpůsobily domácím podmínkám.

Domnívám se, že ze Starého Města, Pohanslrn a Mikulčic se šíří 

na lokality vzdálenější od centra státu a účastní se tak procesu vy

tvořen.í obecného pozdníl10 tvaru velkomoravské ostrnhy. Jsem tolw 
názoru, že teprve tehdy, kcly se ostruha dostala na venkovská sídliště, 
mohlo dojít zpětně na centrálních lokalitách k sjednocení tvaru, pod
statně jednoduššího než starší formy a vyhovujícího potřebám spo
lečnosti vrcl10lného rozkvětu Velké Moravy. Zjednodušeni a zkonsoli
dování slovanské ostrnhy není ani tak výslecllrnrn vývoje na hradištích, 
jako spíše přínosem venkovských lokalit. Tyto úvahy však již k pro
blematice typu Ill B patří jen okrajově; ostruhy tohoto typu totiž při
spěly ke konečnému výsleclku také svým dílem, který není na první 
pol1led patrný, ale objeví se nám teprve v širších souvislostech. Pak 
totiž teprve vystoupí společenská úloha ostruh tohoto typu - spočívá 
více v podnětu než v přímém ovlivnění. To konečně uvidíme zřetelně 
při ruzebí'l·ání nálezovýcl1 celku příslušných ostruh pozdního hori
zontu a při jejich hodnocení. 

Z v l á š t n í  t v a r y  t y p u  I I I

Mezi ostruhami typu III nás na první pohled zaujmou ostruhy honos
ného vzhledu, které však nemůžeme zařadit clo sledu vývoje, jak byl 
načrtnut výše. Stejně je obtížné jejich datování. K těmto exemplářům 
je nutno přistupovat individuálně a při jejich hodnocení musíme při
hlédnout k různým okolnostem, např. geografické poloze a významu 
lokality, na které byly nalezeny. 

Především jsou to známé ostruhy ze Starého Města „Na valách", 
z hrobu 266/49 [Hrubý 1955, 187, tab. 62), které jsou v našem inven

táři skutečnou rarritou [obr. IX:4). Jejich vzhled je dostatečně známý, 
proto přistoupím přímo k analýze. Cellrnvě budí masivní dojem. Tím 
navazuji na typ I a typ III A. Stejně tak mohutný bodec, vsazený na 
nýt do prstence, je běžný v obou typech. Ramena mají trojúhelníko

vitý, vně zaoblený průřez. To vše jsou prvky, prokazující dostatečně 
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domácí původ z typu I a typu III A. Také oblouk ramen odpovídá 
charakteristice typů I a Ill A ( pokud lze soudit ze zlomků]. S pozla
cenými ostruhami z Mikulčic mají společný základní prve!< ve výzdo
bě, totiž členění povrchu na políčka. Protože později se již něco po
dobného neobjevuje, musíme uvažovat o určitém vztahu mezi těmito, 
původem dosti vzdálenými objekty. Pravděpodobně se mezi dobu vý
skytu pozlacených ostrnh z Mikulčic a analyzovaných exemplářů kla
de nepříliš dlouhý interval, neboť přece jen najdeme rozdíly, anebo 
lépe, obojí mají společný právě jen základní rozvrh výzdoby clo po
líček. Příčinou může být snadno rozdílný územní výskyt obou. 

Ploténky jsou zato typickými produkty typu JII A, počtem nýtCt 
[ 4 po každé straně) se blíží ostruze z hrobu 224/51. Nejzajímavější je 
ovšem výzdoba střední části, která je pak aplikována na celém po
vrchu ramene a bodce. Jestliže V. Hrubý ( 1951, 183) odvozuje vzhled 
plotének od stylizovaného germánského zvířecího ornamentu, pak jej 
můžeme srovnávat se vzhledem alamanského nákončí z Crailsheitn
Ingersheimu ( Paulsen 1967, ob�·. 31:7], jehož výzdoba je rovněž silně 
stylizována - bezesporu pochází ze zvěrného ornamentu, běžného ve 
svém prostředí a skutečně silně připomíná ornamentiku plotének 
ostruh z hrobu 266/49. Také tvar ploténky a tvar nákončí jsou pří
buzné, i když tento detail považuji za náhodný. 

Prvky výzdoby jsou však ryze domácího původu. Se členěním ra
men na políčka jsme se již setkali u ostruh z Mikulčic, také plastické 
provedení je odvozeno zřejmě od techniky vrubořezu, přičemž efektní 
stříclání světla a stinu, což vyžacluje perfektní p'ráci, zde nahrazují 
dvě techniky, totiž pozlacení a stříbrná tausie, které se rovněž obje
vily u starších nálezů. Technika zlacení povrchu je běžná u více clru
hů ozdobných předmětů, např. gombíků, nákonč1, i ostruh. Je zají
mavé, že zcle bylo použito měděného pozlaceného plíšku, vbitého po
mocí zdrsnění hrbolky na vyřezanou plošku povrchu. Jistě je tato 
me!e;cla projevem cizího vlivu, protože ve velkomoravsi{ém materiálu 
se s ní setkáváme jen zřídka. Zato stříbrná tausie na vyvýšených políč
kách je zcela domácí, přímou analogii najdeme právě u ost:iruh typu I 
z hrobu 232/ll v Mikulčicích. Prakticky všechny prvky ornamentu jsou 
společné, ať již jde o kroužky, obloučky nebo klikatky. Stejného prin
cipu je použito i na výzdobě povrchu soupravy kování, náležející 
k ostrnhám ( Hrubý 1955, tab. 62). 

V. Hrubý, který tuto jezdeckou soupravu publikoval a zabýval se
i je jim rozborem ( Hrubý 1955, 187), ji podle, st•ratigrafického pozorn
vání klacle clo 1. poloviny 9. století. V původní zprávě uvažuje o vlivu 
z jihovýchodní Evropy { Hrubý 1951, 181), v publikaci celého pohřebi
ště však opravuje svůj názor a odvozuje charakter výroby těchto ostruh 
ze západoevropské produkce, dokonce naznačuje, že mohou být i ka
rolinské. Je sice pravda, že mnohé prvky připomínají ost'ťllhy západní 
Evropy, se všemi jsme se však setkali u ostruh starší domácí produk
ce a není proto důvodu uvažovat o přímých západních vlivech. Do-
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mácí původ pozlacených ostruh z Milrnlčic, ostruh typu I a konečně 
i domácí výroba typu III A byly již prokázány. Je proto pravděpo
clobné, že analyzované ostruhy ze Starého Města navazují na domácí 
produkci a byly vyrnbeny ve staroměstských dílnách. Použití méně 
obvyklé techniky plátováni zde znamená pouze nepatrný chronologic
ký rozdíl. Je přirozené, že výroba, zvláště výrnba honosných předmě
tll, přejímala ochotně každý nový prvek, zaručující efektní výsledek 
při použití relativně menšího úsilí než u původních technik. 

Když Ledy ostruhy typu I datujeme do počátku 9. století, přibližně 
slejně pozlacené ostruhy a typ lII A do 1. čtvrtiny 9. století, nevzdá
líme se příliš skutečnosti, jestliže ostruhy z hrobu 266/49 ze Starého 
Města „Na valách" položíme do doby kolem 11·. 825. Byly pravděpodob
ně zhotoveny k reprezentačnímu účelu a osoba, které byly přiloženy 
clo hrnbu, měla zřejmě výjimečné postavení ve společnosti Velké 
Moravy. 

Další ostruhu, vymykající se všeobecnému charaktern typu III, zná
me z dvojhrobu v Kolíně, kde byla nalezena spolu s bohatou výbavou 
exkluzívních předmětů [Píč 1909, tab. XVJII). Jejich rozbor snad nám 
umožní přiblížit problematiku ostruh samých. Nutno však říci, že 
výsle,dl<y všech dosavadních pokusu nejsou jednotné a samy o sobě 
nepřesvědč i vé. 

První rozbor kolínského hrnbu podal/. L. Píč (1890-92, 718-727). 
Současně se pokusil u•rči t původ ostrnh. V článku určuje západní ( ka
rolinský) původ, na karolinském tvaru se uplatňují černomořské a pře
doasijské technil<y. Ostruhy datuje do 9., nejpozději do 10. století, 
s největší pravděpodobností na přelom 9. a 10. století. 

Posléze [ Pzč 1909, 119] však uvažuje o východním púvodu, převáž
ně na základě výzdobné techniky. Později J. Schránil ( 1925, 164-165) 
pi'ehodnotil kolínský nález, srovnal ostruhy s nordickými ( jmenovitě 
z Roectu] a došel k názoru, že jejich počátky sahají do clo by mero
vejské [ jako příklad uvedl stříbrnou ostruhu alamanského původu 
z hrobu ve Wiirtemberku). Vyslovil se tedy pro západní původ. 

Všechny starší pokusy o hodnocení kolínského nálezu shrnul a ko
mentoval M. Šolle /1966, 84-85). Dá se říci, že jeho komentář je 
opravdu vyčerpávající. Zdůraznil zejména nové moravské nálezy, kte
ré posunují chronologii níže, než se původně předpokládalo a mnoho 
prvků, odvozených zejména Schránilem ze vzdálených oblastí (např. 
seversl<ých), lze považovat za běžný zjev ve velkomoravské kultuře. 

Velmi správná je poznámka, navazující na severské analogie 
u Schránila, že totiž práce H. Mbmana (1937 J zásadně mění pohled
na kulturní prostředí Skandinávie a ze je nutno považovat oblast se
verské kultury za sekundární, poplatnou pře.devším kultuře karolin
ské. To si můžeme snadno ověřit např. srovnáním obsahu souhrnné
práce f. Zaka ( 1969 J s našimi nálezy. Obě, tak územně vzdálené ob
lasti se shodují v prvcích karolinského umění, šířícího se ve vlnách
ze svého centra. Zřetelný je zejména rozdíl v domácím pojetí přijatých

42 



vlivů, kdy původní vzor se mění téměř k nepoznání a posléze se uplat-

11.uje v převážné většině domácí vkus, používající případně cizí tech

niky. Z Arbmanovy práce vyplývá, že granulace a filigrány se v ka

rolinské říši rozvíjely v průběhu 9. století. Obě techniky pocházejí 

z východu, jak již zjistil J. L. Píč. V karolinském prostředí však do

staly svou specifickou podobu, odlišnou od černomořského a předo

asijského jemného provedení. Ve velkomoravském inventáři často na-

1ézáme špeťky, zdobené granulací dvojího druhu: velmi jemnou, tzv. 

makovou, a hrubší, kde zrnka jsou podkládána prstýnky. Druhý typ 

granulace pokládá K. Benda ( 1966, č. 22) za karolinský. Zřejmě se 

na Moravě střetávají dva proudy, z východu a západu. Jaký je jejich 

vzájemný poměr, to zatím nevíme a nelze to na tomto místě řešit. 

Na ostruze z Kolína (obr. IX:2) je nápadný její tvar, který 7- Schrá

nil f 1925, 164) nazval románským a který, protože je prn vnější vzhled 

výstižný, přebírám tak, jak je vyloženo v kapitole o I. typu. Ramena 

jsou neobyčejně dlouhá a na lrnncích mají malé ploténky, odpovída

jící vzhledem typu III. Techniku však nezachovávají, rovněž rozměry 

nejsou úměrné délce ramen. Ani u menších ( ve srovnání s kolínskými) 

ostruh typu III se nesetkáme s malými ploténkami. I celkový lehký 

vzhled napovídá, že se jedná o pozdější vývoj, tedy o typ III B. Tech

nika vsazení bodce clo prstence je však až úzkostlivě zachována. To 

by již mluvilo ve, prospěch vlivu z primární oblasti, ve které tato tech

nika vzn'il<la. 

Nejnápadnější je však na kolínských ostruhách je,jich výzdoba, s ja

kou jsme se u ostruh dosud nesetkali. Kombinace brubší granulace 

a filigránu bývá obvyklá na ozdobných předmětech, a to více v oblasti 

karolinské. V materiálu na Moravě se setkáváme s tímto jevem zříd

ka, spíše jako s náhražkou granulace filigránem, a to hlavně u ná

ušnic, jak je popsal V. llrubý ( 1955, 228-238 ). S úmyslnou kombinací 

můžeme počítat vlastně jen v případě závěsku v podobě knihy, na

lezeného u trojlodní baziliky v Mikulčicích ( Poulík 1967, 135; 1975, 

124-5, tab. 5). Tento předmět však mohl být vyroben v domácích

dílnách podle karolinských vzorů. Na západě jsou obě techniky, použi

té ve výzdobě společně, rozhodně častější, a to i na vazbách knih

(Utrecht), na výzdobě oltáře v Miláně (Hubert, Porcher, Volbach 1970,

220-222, 317], pravý typický filigrán se vyskytuje na obalu Codex

aureus v Mnichově a žaltáři Karla Holého (Arbman 1937, 182). Ana

logická výzdoba k ostrnze z Kolína je na závěsku, vyobrazeném v prá

ci H. Arbmana /1937, 187, tab. 59:3).

Kromě ostruh se soupravou kování, které patří tematicky k sobě, 

obsahoval severní kolínský hrob honosnou soupravu kování, zdobenou 

vrnbořezem a niellem. Celou garnituru označil K. Benda { 1966, č. 56) 

za porýnský výrobek a datoval ji do 1. poloviny 9. století. Také známý 

pohár je podle něj porýnským importem ( Benda 1966, č. 54 ). Stačí 

snad připomenout, že Tassilův pohár z konce 8. století určuje celý 

umělecký styl přelomu 8. a 9. století a že pohár z Kolína se stylově 
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nevymyká zm1nenemu horizontu. Ostatní předměty nálezového celku, 

gombíky, přezky, jsou běžné na Moravě v 9. století. 

Jestliže jsme si objasnili západní původ výzdoby ostruh EJ současně 

i určité vztahy k vývoji ostruh typu III B na Moravě, pak můžeme 

uvažovat o chronologickém zařazení nálezu. Bereme-li v úvahu ostat

ní předměty, pak nemohou být ostrnhy s garniturou kování starší než 

1. polovina 9. století. Horní hranici určuje výskyt granulace a filigrá

nu v karolinském umění, tj. maximálně konec 9. století. Vzhledem

k příbuznosti s ostruhami typu llI B lze uvažovélt přibližně o 2. polo

vině uvecleného věku. Podklad pTo přesnější údaje nám poskytne vcel

lrn poclružný detail, totiž fakt, že ve výzdobě ramen se asi v polo

vině objevuje holé místo, stejně jako u milrnlčických pozlacených

ostruh. Jestliže jsem ostruhy ze Starého Města, které jsou rovněž pří

buzně mikulčicl<ým, datovala k r. 825, pak, beru-li v úvahu předchozí

chrnnologická fak.ta, územní vzdálenost a to, že nemohlo dojít k příliš

velkému c:asovému rozdílu u tak ojecliněléllu jevu, datuji kolínské

ostl'uhy k polovině 9. století. Předpokládám přitom přímé styky s Mo

ravou a určitý vztah k dílnám karolinské říše. Toto datování zhruba

oclpovídá závěrům M. Šolleho ( 1966, 86], který kolínský nález zařadil

do horizontu A 2-3, tj. clo starší doby velkomoravské.

Posledním nálezovým celkem, obsahujícím ostruhy zvláštního tva
ru, jaký není běžný u ostruh typu lJ r, je hrob 120 ze Staré Kouřimi. 

M. Šolle ( 1966, 221) tento hrob zařadil stejně jako kolínský do starší

doby vellrnmoravské.

Ostrul1y samy (obr. IX:1] charakterizoval jako typ 1 B Hrubého, p'ťo

tože však mají oproti jmenovanému typu rozevřená ramena, připouští 

i vliv typu I A (Šolle 1959, 405). Souhrnem však uvažoval o karn

linském typu ostrnh, vzniklých na západě ze západních vzorí'1 (Šolle 
1959, 404). Přestože uvedl jako analogii i biskupijské nálezy, nepo

kládal je zřejmě za podstatné pro vznik typu III A, naopak, označil 

je jako vlivy velkomoravské (Šolle 1959, 406]. Dnes víme, že nálezy 

honosných ostruh v Biskupiji u Kninu se dělí na clva horizonty, z nichž 

starší je datován k r. 800 (Vinski 1965, 138). Co z toho vyplývá pro 

vznik typu III A, bylo již uvedeno v pl'íslušné kapitole. Nás nyní za

jímú, ke kterému okrnhu ostruh typu III lze zařadit honosné kouřim

ské ostruhy. Tvarem ramen se neliší od pozdních tvarů moravských, 

zvláště je nápadná shoda s ostruhami zvláštního tvaru v hrobě 266/49 

ze Starého Města „Na valách". Celkový dojem je mohutnější než 

u ostruh moravských a především bodec zaujme svou délkou, jaká

není u ostrnh typu III obvyklá. Pťvkem, který již v pozdních tvarech

tohoto typu neznáme ( neznáme jej vlastně vi'.1bec], je také zlacení

stříbrného plechu, kterým je plátován povrch. S náznakem jsme se

již setlrnli u jmenovaných ostrnh ze Starého Města. Tendence pokrytí

povrchu zlatem je běžná právě u biskupijských ostrul1 pozdního ho

rizontu {Vinski 1965, obr. 8 ). U nás jsme ji poznali poprvé a napo

sledy na počátku 9. století u mikulčických honosných exemplářů. Ani
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tam všal< nešlo o plátování, ale o přímé pokrytí povrchu zlatým po
vlakem, zřejmě chemickou cestou. Nemůžeme bohužel zjistit, zda chor
vatské ost'rul1y byly zlaceny přímo nebo plátovány zlatem. Rozhodně 
však techniku plátování musíme považovat za vliv mimovelkomoravský. 

Pohled na kouřimské ostruhy odpovídá charakteristice chorvatské 
ostruily pozdního 9. století, jak ji podal Z. Vinski (1965, 143). Také 
rozvrl1 výzdoby má analogie na jihu. Ornament pokrývá celý povrch 
ramen, prostřední části plotének a dolní válcovitou polovinu bodce. 
Kuželové ukončeni zůstává bez výzdoby. Ornament sám však z jihu 
nepochází. Po celé Evropě je sice znám vegetabilní motiv ve výzdo
bě, na západě však v podobě úponky, na jihu spíše v jakémsi lidově 
ornamentálním pojetí. Pouze na Moravě známe palmetu, použitou ve 
výzdobě tepaných gombíků v tolika vaeriantách a se zřetelným vývo
jem, že můžeme nakonec mluvit o domácím motivu, i když, jak piše 

K. Benda ( 1966, č. 22], je palme ta původně sasánovský prvek. Na Mo
ravě sice prozatím neznáme motiv zavěšené palmety, tak, jak jej
vidíme u kouřimských ostruh, ale variabilita palmet je tak velká, že
takovou kombinaci nemůžeme vyloučit. Považuji proto motiv zavě
šených palmet, použitých ve výzdobě povrchu ostrnh z hrobu 120
v Kouřimi, za velkomoravský prvek a doklad styků Staré Kouřimi
s centrálními lokalitami Velké Moravy.

M. Šolle [ 1966, 42) považuje masivní kouřimské ostruhy za stal'ší
než kolínské, kte'ťé jsou lehčí. Srovnáme-li však rozbor obou, vidíme, 
že rozdíl ve vzhledu není záležitostí chronologickou, ale genetickou. 
Každý pár ostruh má svůj původ v jiné oblasti a není proto vyloučeno, 
že oba jsou bud' současné, anebo v obráceném chronologickém po
měru, než jak určil M. Šolle. 

Ten zařadil hrobový celek 120 do horizontu A 2 ( Šolle 1966, 221), 
tedy asi do 3. čtvrtiny 9. století. V podstatě s tím souhlasí datování 
K. Bendy (1966, č. 68), který podle umělecko-historické analýzy da
toval ostruhy do 2. poloviny 9. století a garnitU'ťll kovánf na počátek
2. poloviny 9. století ( Benda 1966, č. 69 ). Vzhledem k sHným vztahům
k chorvatskému území pozdního 9. století bych se přiklonila spíše
k datování mladšímu, přes nesporné vlivy velkomoravského prostředí
1. poloviny 9. století. V úvahu by pak přicházela nejen datace šolleho,
neváhala bych však datovat tyto ostruhy i později, přesněji k r. 875.

Jako zajímavost uvádím hodnocení hrobu 55 z Kouřimi K. Benclou

( 1966, č. 65), který v rozp_orn s M. Šollem [ 1966, 221 - datoval ten
to hrob k r. 825) umělecko-historickým l'ozborem dospěl k mčení 
r. 850 jako chronologické pozice tohoto celku. Jestliže M. Šolle /1959,
407) klade mezi hroby 55 a 120 časovou mez asi dvaceti pěti let, při
jdeme opět k r. 875 jako datování hrobu 120.

Zvláštní tvary ostruh typu III nepřispívají sice přímo k řešení obec
né problematiky těchto ostruh a je třeba je hodnotit právě z pozice 
charakteristiky typu III s přihlédnutím k Tůzným vlivům, které právě 
způsobují jejich výjimečnost, poskytují nám však příleži.tost objasnit 

45 



vztahy společensko-výrobníl10 prostředí Velké Moravy k jiným vý

robním oblastem, zvláště v jižní a západní Evropě a obohacují tak 

náš pohled na obraz Evropy v počá lcích feudalismu. 

O s t r u h y  t y p u  IV 

Na podkladě ostrul1 typu 11 s přibráním prvků typu 111 se vyvinul 

nový typ velkomoravsl<ých ostruh, rozšířený již obecně na centrálních 
i venkovských pohřebištích. Z typu 11 přebÍ'ťá v první řadě lehkost pro

vedení, malý bodec a základní fo1·mu ploténky. Vliv typu 111 se pro
jevuje hlavně ve větších rozměrech ostruh a prodlouženi ramen. Změ

ny na ploténkách ( tj. rozměry, počet a umístění nýtů) jsou podle 

mého názoru podmíněny masovou produkcí i užíváním - jsou prak
tičtější a jednodušší než předešlé. 

Charakterizovala bych tedy ostruhy typu IV takto: 

1. větší rozměry ( pťůměrná délka 16,2 cm), 2. lehké provedení,

3. malý bodec, 4. dlouhá ramena, parabolická i ve tvaru U, 5. malé

ploténky různého tvaru, většinou s dvěma, výjimečně s jedním nebo

třemi nýty a středovým žebrem.

U ostťLlh z hrobC1 169 (obť. X:1) a 230 v Břeclavi-Pohansku (Kalou

sek 1971, obr. 169 a 230) bych vytkla blízký vztah k ostruhám II B 1. 

Mají kromě výše uveclených znaků plasticky zdobenou ploténku. Vý

zdoba je hvězdicovitě soustředěna kolem jednoho nýtu ve středu plo
chy a u ostruh z hrobu 230 se opakuje i na soupravě kování. Oba 

11roby jsou důležité i pro chronologii. Hrob 169 přetíná žlábek vnitřní 
palisády, je tedy mladší než r. 863. Současně je však pře,kryt třemi 
mladšími hroby bez nálezů ( zřejmě nejmladšího horizontu). V hro

bě 230 pak byly nalezeny 2 pozlacené gombíky s tepaným motivem 
jednoducl1é palmety a skleněný gombíl<:, zasazený do filigránské 

obroučky. Tepaný gombík je pravděpodobně nejstarším předmětem 
v hrobě, neboť filigrán se objevuje v době pozdější a hrob sám byl 
v �uperpozici nad starším hrobem. 

K určení vztahu ostruh typu IV k typu II ( konk•rétně variantě A) 
nám poslouží stratigrafie hrobů 154 a 194 ze stejné lokali ty / Kalou

sek 1971, obr. 154 a 194). OIJa hroby obsahovaly stejné ostruhy s vroub
lrnvanými bodci ( pozůstatky původní tausie?) a překrývaly hrob 246 
s ostruhami II A (Kalousek 1971, obr. 246). Je to doklad pozdějšího 

výskytu typu IV a nepřímý důkaz linie vývoje z typu II. 

Ze s ostruhami typu IV musíme počítat především v 2. polovině 
9. století, to nám dokládají další hroby, překrývající žlábek vnitřni

palisády na hradišti Pohansko. Osrruhy z hrobu 148 (Kalousek 1971,

obr. 148) mají na ploténce uprostřed žebrování a bodec vroubkovaný.

Tento hrob byl překryt hrobem 141 {Kalousek 1971, obr. 141) s gom
bíky, které mohou být i velmi staré (motivy v jejich výzdobě jsou
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běžné u stylu Tassilova poháru) a v tomto případě chrnnologicky ne

spolehlivé. Dalším celkem z 2. poloviny 9. století je hrob 89 / Kalou

sek 1971, obr. 89). zajímavý tím, že obsahoval dvě ostruhy typu IV, 

z nichž jedna má široce rozevřená ramena, lopatkovité ploténky 

a vroubkovaný bodec, zatímco druhá je užší, ploténky mají tvar ne

pravidelného šestiúhe,lníka a vroubkování bodce se liší. Ke skupině 

ostruh s vrnubkovanými (snad tausovanými] bodci se řadí i ostruhy 

z hrobu 102 [obr. X:4) na téže lokalitě (Kalousek 1971, obr. 102). Ten

tokrát mají obě ostruhy stejný způsob vroubkování bodce i tvar plo

tének. Tento celek nemá žádnou stratigrafii, ale vzhledem k jednotné

mu tvaru jej také můžeme přiřadit do 2. poloviny 9. století. 

Ke stejnému typu patří i ostruhy s jednoduchými bodci, zachová

vající základní tvar typu IV. Ani tyto ostruhy nemáme spolehlivě da

továny, určitou oporou nám může l)ýt skutečnost, že hrnb 163 z Po

hanska / Kalouselc 1971, obr. 163) byl ve stejné stratigrafické poloze 

jako hrob 24 {Kalousek 1971, obr. 24], ve kterém byly ostrnhy po

čátečního stadia ostruh s dlouhými bodci ( obr. XV:2). Oba hroby pře

krýval hrob 135 { Kalousek 1971, obr. 135), obsahující 2 tepané gom

bíky s palmetami jako předměty nejstarší, dále 2 náušnice se 4 bu

bínky, pokrytými hrubou granulací, 2 náušnice se 6 zachovanými bu

bínky, pokrytými makovou granulací ve vzoru a 4 náušnice se 7 bu

bínky, ale již v úpadkové formě, které považuji v tomto celku za 

nejmladší. Nelze prozatím zodpovědně určit chronologii tohoto hrobu, 

soudím však, že bohatství šperku souvisí s maximálním rozkvětem 

Velké Moravy a že by tedy mohl náležet do počátku posleclní čtvrtiny 

9. století. Vyplývá z toho, že oba pornšené hroby musí být starší.

Tam by patřil i další pár ostruh (obr. XII:1) tohoto typu z hrobu 120
z Pohanska (Kalousek 1971, obr. 120). Jeho stťatigrafie neodporuje

předešlým závěrům, neboť je překryt jed'ním mladším hrnbem bez

nálezů a pohřebiště nepatří k nejstarším.

Z Mikulčic známe celkem 46 kusů ostruh typu IV, téměř všechny 

pocházejí z hrobů na akropoli. V tomto případě však nejsou publi

kovány nálezové celky, a proto nám tyto ostruhy nemohou být opo

•rou při určování chronologie. 

Právě tak nemůžeme datovat ostruhy typu IV ze Starého Města „Na 

valách", i když např. ostrnhy z hrobu 307/49 (Hrubý 1955, obr. 33:4) 

mají zajímavý tvar ploténky, u tohoto typu neobvyklý - totiž troj

úhelník, obrácený špicí dolu, po jednom nýtu v každém rohu. Ani 

ostrnhy z hrobu 112/51 ( obr. XI:2, XIII:6), které zachovávají klasic

kou formu typu IV, nemají žádné průvodní nálezy, ani nálezové okol

nosti, umožňující alespoň přibližné ch•ronologické závěry ( Hrubý 1955, 

505 ). 

Zlomky ostruh z hrobu 289/51 ( Hrubý 1955, 535) mají na štíhlém 

bodci a lehkých ramenech rýhování, což může být pozůstatek po tau

sování a snižovalo by to případně spodní hranici výskytu. Ploténky 

a celkové provedení však odpovídají typu IV (obr. X:2). V l1robovém 
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cellw byla ještě jedna sekera s ostny a břitva, tedy předměty cllro
nologicky nevýrazné. 

Velmi typické jsou ostrully z hrnbu 5/57 (Hochmanová 1962, tab. 
Vlll :8), větších rnzměrů, lehkého provedení, s delším bodcem vsa

zeným do oblouku ramen, na půlkruhových ploténkách dva nýty ( obr. 
Xll:4). V hrobě kromě příslušné soupravy kování nelJyly žádné před
měty. 

Podobné jsou zlomky ostrul1 z hrobu 251/51 ( Hrubý 1955, obr. 33:9) 
a 265/51 / Hrubý 1955, obr. 33:5). Ostruhy z hrobu 265/51 ( obr. XII :3) 
měly půvoclně rýhovaný bodec ( snad tausovaný) podobně jako ostruhy 
z Pollanska, v nálezovém celku byla ještě břitva, sekera a věclro, což 
lze považovat za výstroj jízdního bojovníka, ne však za dostatečně 
dat ovatelné předměty. Ostruhy z hrnbu 251/51 mají menší bodec a plo
ténky s dvěma nýty jsou připojeny tak, že konec ramene tvoří na nich 
středové žebro ( obr. XJ:3 ). Také v tomto hrnbě byla kromě soupravy 
kování pouze sekera. 

Z pohřebiště v Modré, okr. Uherské Hradiště, z hrobu 22 ( Hrubý, 

Hochmanová, Pavelčík 1955, 74-5), pochází pár ostrnh typu IV se 
soupravou l<avání [obr. XII:2). Kromě toho byla v hrobě nalezena dvě 
nákončí, jedno tzv. slovansko-avarské a druhé pozlacené, zdobené na 
rubu úponkovým motivem, poclle určení autorů západní provenience. 
1. Poulík ( 1970, 134) považuje tento hrob za jeden z nejstarších na
pol1i"'ebišti a clatuje jej clo 2. čtvrtiny 9. století.

Ostruhy typu IV se v poměrně velkém počtu vyskytují na venkov
skýr.11 pohřebištích v hrnbech bojovníků. Pár ostrnh z mohyly 5 ve 

Žlutavě, okr. Gottwaldov {Dostál 1966, 195) bylo nalezeno spolu s věd
rem, sekerou bradaticí, mečem typu H a 2 kopími. Je to výbava, pří
značná spíše pro starší období ( zvláště meč a kopí), je však třeba 
mil na paměti, že se nejedná o vý2mačnou lokalitu v centru státu 
a musíme proto počítat s určitým časovým odstupem. Přesto nám ten
to hrob snižuje spodní hranici výskytu ostruh typu IV. S podobnou 
situací se setkáváme i u ostruh z Bošovic, okr. Vyškov (Dostál 1966, 

114], Staré Břeclavi-Zvolenců ( Dostál 1966, 119) a Lipova, okr. Ho
donín {Dostál 1966, 140). V hrobě 11 z Bošovic kromě páru ostruh 
Lypu IV a soupravy kování l)ylo nalezeno kopí, sekera a nácloba blu
činského typu. Ostrnhy samy patří i uvnitř typu IV k největším 
[cl = 17,7 cm) a jsou velmi lehkého provedení [obr. XIII:4). Ostruhy 
z l1robu 6 z lokality Stará Břecla-v-Zvolence nejsou příliš velké, mají 
delší bodec a na konci ramene náznak rozšíření v ploténku se dvěma 
11ýty (obr. XT:4, XJJI:2). U bodce je zřetelná technika připevnění 
nýtem k oblouku ramen. V hrobě bylo nalezeno ještě kopí a vědro. 
Také v hrobě 1 z Lipova bylo kopí a sekera s párem ostruh velmi 
lehkého prnvedení, charakteristického pro typ IV, ale s velkými obdél
nými ploténkami, na vnější straně se zbytky zářezů ( asi původně 
tausie), na vnitřní straně vystupuje 1 nýt (obr. XIII:3). 

Spolu s jednou ostruhou byla nalezena v hrobě 1 v Kyjově, okr . 
• 
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Hodonín, sekera bradatice { Dostál 1966, 137]. Ostruha sama je poměr
ně malá a vzhledem odpovídá spíše typu II, ploténka je ale charakte

ristická pro typ IV [obr. XIIl:5). Jedná se zřejmě o přechodný, dosud 

nevykrystalizovaný tvar. 

Na pohřebišti ve Skalici, okr. Senica, byly ostruhy typu IV ( obr. 
Xl:1) nalezeny v mohyle 22 spolu s vědrem a v mohyle 29 se sekerou 

a nožem (Kraskovská 1959, 165-6, obr. II:5-8). Z hrobu 1 v Klo
boukách, okr. Břeclav / Dostál 1966, 134 J, pocházejí velké ostruhy 
( d = 18 cm), hliněná láhev, vědro a náhrdelník z korálků ze skelné 
pasty. Podle lá11ve by bylo možné zařadit hrob k mladému l10'rizontu. 

S sekerou a vědrem byly uloženy dlouhé ostruhy typu IV s vroubko
vaným bodcem z hrobu 2 v Březolupech, okr. Uherské Hradiště / Dostál 

1966, 122). V Pěnčíně, okr. Prostějov, v hrobě 6 se hrobový celek sklá
dal ze zlomků clvou ostruh (zřejmě typu IV), sekery, bronzové náušni
ce, korálků ze skelné pasty, skleněného gombíku a páru bronzových 

nezdobených gombíků, většinou předmětů, vyskytujícícl1 se průběžně 
po celé velkomoravské období, popřípadě v mladších horizontech 

{ Dostál 1966, 152). Ostruhy z Luhačovic, okr. Gottwaldov, byly v hrobě 
pohromadě se sekerou a vědrem / Dostál 1966, 142). Páru ostruh z Bře

zu lup se vzhledem podobají ostruhy z hrobu v Trenčíně, nejsou sice 
tak velké, cloclržují však dlouhé a štíhlé propo'ťce i oblouk ramen 
v podobě písmene U. Byly nalezeny spolu s vědrem ( Říhová 1962, 

42-45)

Jediné dvě ostruhy, které nepocházejí z hrobů, jsou ostrnha s inven
tárním číslem 594-931/68 ze sídliště v Mikulčicích / Klanica 1970, tab. 

50:3) a ostruha z objektu 22 v Pobedimi II - Na laze {Vendtová 1969, 

obr. 44:7). Obě, pokud lze pozorovat, zachovávají základní lehké pro

vedení, charakteTistické pro typ IV a ploténky rovněž odpovídají 
uvedenému typu. 

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, podkladí't pro datování výsky
tu ostruh typu IV máme velmi málo. Z výsledků rozboru nálezů z Po

hanska vyplývá, že na této lokalitě s nimi nemůžeme počítat dříve, 

než po polovině 9. století, zatímco hrobové celky z Modré, Žlutavy, 

Lipova a Starého Města, hrob 289/51, by nevylučovaly ani výskyt pod 
touto hranicí. 

Domnívám se, že v tomto případě musíme vycházet z celkové si
tuace a nemůžeme se opírat pouze o stratigrafická pozorování a roz
bory nálezovýc,h celků. Bereme-li v úvahu všechny nálezové okolností 

ostruh typu IV, zarazí nás jistě skutečnost, že byly nalezeny všechny 
v hrobech [ až na zanedbatelné procento), a to bez bohatších předmě
tú, jak je obvyklé u typů předešlých. Pouze 2 páry byly provázeny 

gombíky, ostatní se vyskytly v hrobech bojovníků se zbraněmi, větši
nou sekerami, doplněnými kopím nebo mečem - to však není pra

vidlem. Dále považuji za důležité, že se ostruhy tohoto typu vyskytly 
nejen na centrálních lokalitách, ale v poměrně velkém množství na 

venkovských pohřebištích, kde pouze v jednom případě nebyla v hro-
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bě zbraií, ostatní mají výbavu typicky bojovou. Kromě toho se na ven
kovských pohřebištícl1 nachází málo ostruh jiných typů a na někte
rých párech typu IV lze powrovat přechodné prvky. Vyvozuji z této 
situace, že ostrnhy jako předmět pouze válečný přestávají být zále
žitostí skupiny lidí, soustředěných na centrálních lokalitách, kteří 
mají majetkové přeclpoklady k jízdnímu IJoji, ale že vlivem válečných 
událostí došlo k reorganizaci vojska a zdůraznění jeho jízdní složky 
a tím se rozšířil i okrul1 uživatelí'.1 ostrul1 nejen na hradištích, ale 

i v okolních osadách. Počátky tohoto procesu lze pozorovat i u ostruh 
typu II. Pi'eclpokládáme-li překrývání horní hranice výskytu ostn1h 
typu II a spodní hranice výskytu ostruh typu IV, jak to vyplývá z ná
lezových celků a linie vývoje, domnívám se, že k tomu došlo ještě 
před r. 850, hlavní vlna se však dostavila až po tomto clatu a je pro 
drnhou polovinu 9. století typická. Do tohoto období proto kladu vět

šinu núlezů ostruh typu IV. Jestliže se vyskytují pohromadě s první
mi formami ostruh s dlouhými bodci, je to opět dokladem intenzívní 
vojenské činnosti, spojené se zdokonalováním válečné techniky. 

Ze srovnání jednotlivých nálezů vyplývá, že nebyly vyráběny, 

aJespo1'í. větší část, indivicluálně, ale že se na jejich vzhledu a tech
nice proje,vují známky specializované vý'ťObní činnosti. Těžko můžeme 
počítat s jevem, obdobným střeclověkým cechům, je všal< pravděpo
dobné, že mezi výrobci železných předmětů se, našlo i několik spe

cialistů výroby ostrnh. 
S novými nálezy se jistě rozšíří i možnosti propracování absolutní 

chronologie a pak teprve budeme moci říci více o těchto ostruhách, 
představujících produkty masové výroby velkomoravskýcl1 dílen. Pře
devším ony by nám měly upřesnit představu o tehdejší situaci. Je ne
zbytně zapotřebí zjistit způsob výroby ostruh tohoto typu, abychom 
mohli navázat na starší vývoj a vystopovali sta1ré výrobní tradice 
i nový technický přínos. Nepochybuji o tom, že by se pak podařilo 
definitivně vyřešit problém vzniku ostruh s dlouhými bodci. 

Toto téma jen zdánlivě nesouvisí s ostruhami typu IV. Neznáme 
totiž k tomuto typu analogie jinde než na Moravě. Pravděpodobně sem 
patťí i několik málo nálezů z přilehlé oblasti Slovenska a snad i Ma

ďarska ( Nagy 1913, 250-251), stále se však pohybujeme pouze na 
území Velké Moravy. Nejbližší tvary najdeme až na území Čech, zde 
jsou to však ostruhy s dlouhými bodci, které mají ploténky velmi 
malé se dvěma nýty. Takové zase nenajdeme na Moravě. A je proto 
pravděpoclobné, že ploténky i tvar ostrnh typu IV našly pokračováni 
ve vývoji os�rnh s dlouhými bodci, a to na území českého státu, za
tímco v domácím prostředí úplně zanikly. 

Os t r u h y  s e  šir o k ý m i  r a m e n y  - t y p  V 

Tyto jednoznačně cl1ara kterizované ostruhy jsou zvláštní kap i to lou 
v rozsahu velkomoravských ostruh. Neznám k nim ani bezprostřední 
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předchůdce, ani vhodné analogie. J. Zak uvádí mezi ostruhami s háč
ky také dva exempláře se širokými rameny z lokalit Mniszki a Pru
sinowska Wólka, pocházející z 2. poloviny 6. století, které připisuje 
tzv. kultuře mazurské / iak 1959, 48-9). Jinak máme nejbližší vzory 
v ostruhách římsko-provinciální kultury tak, jak je uváděl M. fahn 

/ 1921, obr. 85). Mezi ostruhami s háčky z našeho území známe i ostru
hu z širokého železného plechu z Břeclavi-Pohanska, zmínila jsem 
se však již o tom, jak je tato forma problematická. Z Pobedima známe 
ostruhu se širokými rameny, ukončenými čtvercovým rámečkovým 
průvlekem. 

V. Hrubý ( 1955, 190) pokládal ostn1hy se širokými rameny, jim
označené jako typ Ill, za víceméně úpadkovou formu velkomoravské 
ostruhy, tedy za poměrně pozdní jev. J. Poulík tento tvar hodnotí 
v souvislosti s nálezy z Mikulčic, nejprve je srovnal s analogiemi ze 
Stehelčevsi a Bauergrunclu a clošel tak k datování do poslední třetiny 
9. století / Poulík 1957, 328), pak přidal i další nálezy na Pohansku
a v Pobedimi / Paulik 1963, 54]. Do 10. století datoval velkomoravské
ostn1hy se širokými rameny H. Preiclel, považoval je za pozdně ka
rnlinské ( Preidel 1940, 495). V poslední době podal přehled těchto
ostruh, doplněný dosud neregistrovanýrpi nálezy, B. Dostal ( 1966,

75-6). Upozornil přitom na to, že tento tvar známe vlastně již ze
7. a 8. století.

Jaký vzájemný vztah mají chronologicky odlišné nálezy, to, podle
mého názoru, dosud nemůžeme rozhodnout. Velmi pravděpodobně se 
staly základinou vývoje řlmskoprovinciální ostruhy z plochého pásku, 
nemáme však dostatek srovnávaclho materiálu k rekonstrukci dalši 
linie. 

V celém materiálu ostruh se ši•rokými rameny však můžeme pozo
rovat řadu variant, což svědčí o samostatné formě a ne tedy o úpadku 
výroby. )ejioh existence na hradišti v Pobedimi také naznačuje, že 
tento typ ostruh se vyskytoval i v době sta•rší, než se obecně před
pokládá. Pravděpodobně byl ovliv1'iován průběžnými formami jiných 
velkomoravských ostruh. Je však velmi obtížně tyto náznaky prově
řit, neboť typ V se velmi často vyskytuje v nálezových celcích bez 
jiných průvodních nálezů nebo s těmi, jejichž chronol-ogii bude nutno 
upřesnit ( jako například gombíky). Také v relativní chronologii je 
patrný nedostatek stratigrafických pozorování. 

Ostruhy se širokými ·rameny jako typ V můžeme podle vzhledu roz-
dělit do čtyř variant: 

V A se stejnoměrně širokými rameny, na koncíoh s nýty, 
V B s výřezy v ramenech, na koncích s ploténkami, 
V C s výřezy v ramenech, 
V O s průvleky na koncích zúžených ramen. 

Relativně cllronologický poměr jednotlivých variant není znám. Po
kusím se však na příkladech objasnit horizonty, ve kterých se vy
skytují. 
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Varianta V A 

Nálezový celek hrobu 261/49 { obr. XIV:7) ze Starého Města „Na va

.lách" nám dokládá společný výskyt ostruh V A se stříbrnými gom
bíi<y s tepaným srdcovitým meandrem a měděnými gombíky s tepa
nými palmetami. Tyto ostruhy mají bodec zdobený dvěma dvojicemi 
obvodových rýh. 

Zajímavým dokladem jsou zlomky ostruh z hťobu 983 z Mikulčic 

I Klanica 1970, tab. 4.8-17 ). Rameno je pokryto tepanou výzdobou 

obloučků a malých kroužků. Zřetelně lze pozorovat techniku přiný

tování bodce. 

Přechod k variantě V 13 patrně tvoří ostruhy z hrobu 86/51 ze Sta
rého Města ( Hrubý 1955, 502). Konce ramen jsou zploštělé na zpL1sob 

ploténky se dvěma nýty, nerozšiřují se však. Celkový tvar ostruby 

oclpovíclá mladším tvarům typu IV, hlavně lehkým provedením, i když 

ramena jedné ostruhy se zřetelně sbíhají [obr. XIV:l). 
Ostruhy vUťianty V A se tecly vyskytuj.í spolu s tepanými gombíky. 

Lze také najít mezičlánek variant V A a V B. 

Varianta V B 

Ostruhy této varianty můžeme rozlišovat podle formy plotének. Za

jímavé je, že se objevily pouze tva,ry plotének typu II a IV, zatímco 
ploténka typu III je v tomto provedení neznámá. Znamená to snad, 

že v době, kdy byly tyto ostruhy vyráběny, již typ III neexistoval? 
K tomuto pťOhlášení nemáme kromě uvedené skutečnosti dosud žádné 
doklady. Snad je příčinou také územně poměrně omezený výskyt obou 
typů nebo složitější konstrukce ploténky typu III. Prozatím mllžeme 

konstatovat, že se vaťianta V B vyskytla spolu se stříbrným gombí

kem, zdobeným filigránem, a to v hrobě 10 na pohřebišti Staré Město 

,,Špitálky" (Poulík 1955]. Ostťuhy z tohoto hrobu [obr. XIV:3) maj[ 

malé ploténky typu II A a prom -ramen je uprostřed zvýšený [ což 
není právě obvyklé). že se však ostruhy varianty VB vyskytují i v ho
rizontu tepaných gombíkll, to dokazuje hrob 51/VI z Mikulčic, obsa

hující ostrnhy V B s ploténkami typu II B 1 spolu se stříbrnými gom

bíky, zdobenými palmetami (PouUk 1963, obr. 27:4). Ostruhy byly pů

vodně datovány J. Poulíkem do 1. poloviny 9. století a údajně tauso
vány (Poulík 1963, 55). 

Stejně hod noti I f. Poulík ( 1963, 55) i hrob 85/VI z téže lokality, 
který leží pocl hrobem s bronzovou, stříbrem plátovanou záušnicí. 

Ostruhy spojil s tvarem zlatých exemplářCt. Mají, kromě plotének sty
lu lI B 1 a výřezu v ramenech, ještě navíc plošku těsně nacl výře

zem, zdobenou rytými liniemi [obr. XIV:6). Je to tvar opravdu ojedi

nělý a otázkou zústává, jestli zde nebyly předlohou západní ostruhy 
7. a 8. století s očkem nebo zdobeným terčíkem uprostřed ramen

(viz Stein 1967, II. díl - talJulkyJ.
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S ploténkami typu IV se vyskytují ostruhy z hrobu 210/49 ze Sta
rého Města „Na valách" [Hrubý 1955, 190). Tento hrob je pozoruhodný 
tím, že je v supe'ťpozici nad hrobem, obsahujícím meč typu H. Tato 
skutečnost spolu se vztahy k typu IV řadí hrob 210/49 do mladšího 
horizontu. 

Varianta V C 

Je opravdu nejrozšířenější variantou tohoto typu ostruh a neomezuje 
svůj výskyt pouze na centrální lokality. Ramena mají plochý proiil, 
často se zesíleným okrajem. Výřez je obvykle v polovině délky ramen, 
někdy v dolní třetině. Řemen byl upevněn dvěma nebo třemi, výji
mečně jeclním nýtem [sídlištní vrstva v Mikulčicích - Klanica 1967, 

tab. 18:8 j v dolním okraji ramen. Jako u všeoh ostruh typu V je 
bodec přinýtován. 

Nejzávažnějším nálezovým celkem zůstává hrob 70/VI z Mikulčic. 
Jak o celek jej datoval 1. Pouťik [ 1963, 49 J do poslední tře,ti ny 9. sto
letí. Obsahoval ostruhy V C ( obr. XIV:4a, b), zlomek ostruhy V B ( obr. 
XIV:4c), pásovou soupravu kováni z počátku 9. stoleti, tepané gom
bíčky s palmetou a stříbrný gombíček, zdobený jemnou granulací do 
vzorku ( Paulik 1963, obr. 17). Z toho nejstarším nálezem je pásová 
souprava kování. Ostruhy nám dokládají určHou, alespoií. částečnou 
synchronii varianty V C a V B. Gombíky s tepanými palmetami známe 
jak ze starých, tak i mladších nálezových celků, dá se však obecně 
říci, že mohou být pokládány za starší. Chrnnologickou pozici gra
nulovaného gombíku lze těžko upřesnit. Podle těchto předpokladů 
nelze sice určit absolutní ohrnnologii, přesto bych však hrobový ce
lek považovala za starší, než byl původně datován. Oporu relativní 
chronologie máme také u hrobu 59/VI v Mikulčicích / Poulík 1963, 

obr. 26:3), který překrýval hrob s ostruhami II B a je tedy pravděpo
dobné, že tyto dvě skupiny nebyly úplně současné. Jiným takovým 
detailem je skutečnost, že pár ostruh z Předmostí - pohřebiště I, Ch'ťO
mečkova zahrada ( obr. XIV:2), pa tří ke starší skupině hrobů / Dostál 

1966, 155, tab. XXXVI:11). 

Další nálezy máme v Mikulčicích z hrobu 56/Vf / Poulík 1963, 54, 
obr. 25), 282/II (obr. XIV:5, Poulzk 1957, 328, obr. 102:1, 8) a ze sídliště 
[ Klanica 1967, tab. 18:8) - tato ostruha má neobvykle široce rozevře
ná ramena, a pak z hrobu 142 na Pohansku / Kalousek 1971, obr. 142]; 
ostruhy z Pohanska jsou zajímavé irytou výzdobou na ploš.e rame.n. 
Žádné z těcl1to ostruh však nemají průvodní nálezy ani nálezové okol
nosti dostatečně vypovídací hodnoty. I když jsou tedy početně více 
zastoupeny než předchozí dvě varianty, nemůžeme zodpovědně zhod
notit jejich chronologický význam. Ostruhy typu V C se vyskytuji 
pravděpodobně současně s typem V B, s tepanými gombíky a oje
diněle s granulovaným gombíkem. To je však pouze jeden příklad 
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a těžko lze závěry, vyplývající z jednoho nálezového celku, apliko

vat na další nálezy. 

Varianta V D 

V této formě známe jen jeden příklad a sice z Pobedima, okr. Trenčín, 

z objektu 2 / Biale ková 1972, 124, obr. 2]. Ostrnha má v dolní části 

zúžená ramena, ukončená praviclelnými čtvercovými průvlečkami. Hor

ní hranice datování je dána zánikem hradiště / Bialeková 1972, 128 ]. 

Sl1rneme-li tedy dosavadní poznatky o typu V, pak vyjde najevo, 

že jde o ostruhy se zvláštním, osobitým vývojem, odděleným od 

jiných forem velkomoravských ostruh, u kterých však přesto mů

žeme pozorovat vzájemný vztah mezi různými skupinami. Ostrn

hy typu V jsou jistě bližší typu II, jestliže varianta V B obsahuje 

exempláře s ploténkami, vlastnimi tomuto typu. Určitý vliv mí:1žeme 

vystopovat i u typu IV, i kclyž jej vlastně pozorujeme pouze u jed

noho páťu. Zalo úplně chybí jakékoliv známky styku s typem III, 

ať již staršími, nebo vyvinutými formami. Rovněž se typ V nedožívá 

ostrnh s dlouhými bodci a mizí zřejmě dříve, než se tyto tva•ry začaly 

vyvíjet. 

Ve své době patrně ostruhy typu V přinesly určitý pokrok ve vý

robě, udržely se tal<é clelší čas, nedosáhly všal< takové obliby jako 

ostatní typy. l když jejich výroba byla jistě jednodušší a levnější, byly 

zřejmě dost choulostivé na způsob použití a postupem času zanikly, 

nebo( je pevnější ostruhy s ploténkami předstihly ve, vývoji. O tom 

svědčí i ta slrntečnost, že ostruhy s cllouhými bodci vznikly vlastně 

z typu II syntézou s prvky typu rv. l zde, tak jako všude jinde, na

konec zvítězil tvar, nejvhodnější k dalšímu zdokonaleni. 

Ostruhy s dlouhými bodci 

V souboru materiálu velkomoravských ostruh se vyskytují ost1rnhy, 

jejichž bodec má tendenci I< zvětšování a prndlužování, pak ostrnhy, 

které mají bodec nápaclně dlouhý a nakonec i úplně nové tvary ostťuh 

s dlouhými štíhlými bodci a malými ploténkami. Jaká byla příčina 

prodlužování bodců, to dosud přesně nevíme. Z. H.ilczerówna ( 1956, 

32) považuje zavedení větší rasy koně za dostatečný důvod ke změ

ně. Zde je všal< třeba připomenout, že pro toto tvrzení nemáme pod

klady, neboť dosud nil<clo nezjistil, zda opravdu v průběhu 9. století

clošlo ke změně rasy koně. Koste-rný materiál dosud zůstává zpraco

ván pouze částečně a bez výsledků, vyplývajících ze studia jeho jed

notlivých drnhů, nemůžeme clělat závěry podobného znění. J. Zak

uvažuje spíše o omezení pohybCt těžkooděnce {iak 1959, 138), což by

již bylo pravděpodobnější. Sama se kloním I< názoru, že prodlužování
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bodce je následel{ zdokonalování techniky boje a stále větší potřeby 
přesné koordinace pohybů jezdce a koně. Domnívám se, že boclec jako 
funkční část ostruhy hrál v procesu pevného začlenění jízdy do vá
lečné strategie prvořadou úlohu. 

První náznaky prodlužování bodců vidíme u skupiny ostruh typu 
11 B 1, tedy s plasticky zdobenými ploténkami, a to na centrálních 
lokalitách ve Starém Městě „Na valách", v Mikulčicích - zde se jed
ná o sídlištní nálezy, a v Břeclavi-Pohansku. Ostrnha 594-932/68 z Mi
kulčic ( obr. XV:3) má široký oblouk rnmen, ukončených čtvercovou 
ploténl<au s příčným že,brem pod pásem nýtů. Snad byla zdobena 
i spodní polovina ploténky / Klanica 1970, tab. 50:4]. Bodec je vsa
zený, nahoru se rozšiřuje a je ukončen lrnželovitou špicí. Ostruha 
594-4052/63 z Mikulčic / Klanica 1964, tab. 28:2) má parabolický tvar
ramen, která jsou ukončena obdélnými ploténkami s plastickým žeb
rem příčně pod pásem nýtů. Bodec je kyjovitý, nahoře rozšířený
a ukončený špicí. Z Pohanska známe ostruhy s prodlouženým bod
cem z hrobů 138 a 24 {Kalousek 1971, obr. 138, 24). Ostrnhy z hro
bu 138 ( obr. XV:1) mají parabolický tvar ramen, ta jsou ukončena
ploténkami, jejichž dolní polovina má tvar plastické hvězdy se třemi
úplnými a dvěma polovičními cípy. Část nad pásem nýtů je členěna
dvěma příčnými žebérky. Bodec se rozšiřuje v�hůru a je ukončen ku
želovitou špicí. O stratigrafické poloze tohoto nálezového celku víme
pouze, že byl uložen ještě za funkce kostela, neboť hrob ležel pocl
jeho destrukcí.

Stratigrafie hrobu 24 je poněkud složitější. Tento hrnb byl překryt 
llTobem 135 / Kalousek 1971, obr. 135], obsahujícím 2 tepané gom

bíky s palmetami, 2 náušnice se 4 bubínky, pokryté hrubou granulací, 
2 náušnice se 6 zachovanými bubínky, zdobenými makovou granula
cí ve vzorku a 4 náušnice s bubínky úpadkové formy ( předměty jsou 
seřazeny podle relativního stáří). Hrob 135 současně překrýval hrob 
163 ( Kalousek 1971, obr. 163) s ostruhami typu IV. Znamená to, že 
hroby 163 a 24 jsou v určitém smyslu současné. Ostruhy z hrobu 24 
( obr. XV:2) mají pa•rabolický tvar ramen, ploténky čtvercové, zdo
bené na spodním okraji svislými žebérky a bodec je kyjovitý, tupě 
ukončený. Spolu s nimi byl nalezen zlomek železného třmene [Ka

lousek 1971, obr. 24 ). 

Ve Starém Městě „Na valách" máme ostruhy s prodlouženými bodci 
z hrnbů 204/AZ, 140/50 a 123/50. Ostrnha z hrobu 204/AZ (obr. XV:4) 
má ramena ve tvaru písmene U, půlobloukovité ploténky a clelší ky
jovitý bodec. Párová ostruha patří typu II A ( Hrubý 1955, tab. 30:5, 6 l. 
Ostruha z lwobu 140/50 [ Hrubý 1955, obr. 31:la-b) má ramena ve 
tvaru písmene V, ploténky obdélné se svislými žebry v dolní polovině 
a s nýty, zdobenými věnečky granulace. Bodec je válcovitý, ukon
čený špicí. Tento hrob ležel pod hrnbem 154/50, obsahujícím náušni
ce s 9 košičky, prsten a stříbrný gombík s tepanou palme tou ( Hrubý 

1955, 486). Ostruha z hrobu 123/50 [obr. XV:5) má obdobný tvar jako 
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ostruha z hrobu 140/50, bodec je však zdeformován a ploténka se 

v dolní polovině ozdobně vějířovitě rozšiřuje. Nýty jsou podloženy 

měděným plíškem. 

Jestliže se tedy bodce prodlužují u typu II B 1 (výjimečně u typu 

II A), kteťý nen! přesně datován, budeme moci jen s obtížemi 

absolutně claloval počátky ostruh s dlouhými bodci. Víme, že s ty

pem TI B 1 můžeme počítat ještě na počátku 2. poloviny 9. století. 

Dále vyplývá ze stratigrafie hrobů 24 z Pohanska a 140/50 ze Starého 

Města „Na valách", že se ostruhy s prodlouženými bodci vyskytují 

pod bohatými hroby, odpovídajícími zřejmě období maximálního roz

květu. Obecně lze i'íci, že s ostruhami, které mají prodloužený bodec 

a stojí na počátku tohoto vývoje, musíme počítat nejpozději v po

slední třetině 9. století. 

V další fázi vývoje se setkáváme se specificky moravským tvarem 

ostruhy s dlouhým bodcem, reprezentovaným celkem čtyřmi kusy. 

Pár osl'fllh z hrobu 338 na Pohansku { Kalousek 1971, obr. 338] mó 

parabolický tvar ramen a ploténky se třemi nýty jsou ve spodní 

části vykrojené do rozevřeného trojlístku. Bodec tvoří 1/3 celkové 

délky ostruhy a má kyjovitý tvar, ukončený kuželovitou špicí ( obr. 

XVI:4). 

Z Mikulčic známe dvě ostruhy rozdílného tvaru, jejichž délka bod

ce má k délce ostruhy stejný poměr. Ostrnha s inventárním číslem 

594-1237/58 byla nalezena v hloubce 30 cm u trojlodní baziliky v síd

lištní vrstvě. Má stejně jako ostrnha z Pohansl<a kyjovitý bodec, ra

mena jsou parabolická, pouze ploténky jsou obdélné, se třemi nýty

ve žlábku, na spodním okraji je náznak plastického rýhování ( obr.

XVI:2). Vycllází tedy stejně jako OSlťllhy z Pohanska z typu II B l.

Ostruha s inventárním číslem 594-1257 /56 pochází z povrchového sbě

ru, její tvar ramen je zclefonnován a je těžko určit, na který typ na

vazuje. Podle velikosti by to mohl být typ II (obr. XVI:l].

Tyto nálezy znamenají, že se postupem času vytvořil typ ostruhy 

s dlouhým bodcem, který je charakteristický pro Moravu. Jak již před

pokláclal B. Dostál ( 1966, 76), potvrdil se názor o moravském vývoji 

ostruh s dlouhým bodcem, ačlrnliv M. Šolle takovou možnost vylučoval 

{Šolle 1959, 408; 1966, 40). 

Bohužel nemůžeme určit přesně chronologiclrnu pozici moravské-

110 typu ostn1hy s dlouhým bodcem, protože ani u hrobu 338 na Po

hansku nebyla zaznamenána žádná stratigrafická pozorování. Zde mů

žeme datovat jen rámcově a sice, že tento typ ostruh musel být běžný 

ještě před dobou, kdy se přestalo pohřbívat na Pohansku. V Mikulči

cích nálezově okolnosti svědčí o náhodné ztrátě jednotlivých ostruh 

a jejich pozici určuje spíše doba zániku hradiště. 

Na Moravě máme ještě jednu ostruhu s dlouhým bodcem z Brna-Líš

ně (obr. XVI:3], kterou Z. Hilczerówna {1956, 30) zařadila do svého 

I. typu. Má bráněný bodec, dále se však nezachovala. Datovaná je rám

cově existencí hradiště od 2. poloviny 8. století do konce 10. století,
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což není určení, které by přispělo k chronologii ostruh s dlouhými 

bodci. 

Jako pokračování moravského vývoje se nám jeví skupina ostruh 

s dlouhými bodci z pohřebiště v Kouřimi. Kontakty s velkomoravským 

prostředím máme doloženy v materiálu pohřebiště / Šolle 1966 J. Kou

řimské ostruhy mají všechny parabolický tvar ramen, i když ne příliš 

rozevřený. Navazují lehkostí provedení na typ IV. Bodec je dlouhý, 

někdy tvoří až 2/5 celkové délky. Má kruhový nebo hráněný průřez 

a je buď hladký (hroby 49a, 3o, 66b, obr. XVII:1, 3), nebo •různě upra

vený. Bodec ostruh z hrobu 63b [obr. XVII:4) má konec oddělen žláb

kem s žebírkem, na konci sedí cibulka. Ostruhy z hrobu 43 [obr. 

XVII:2) mají povrch zdrsněn hrbolky, což může být přípravná fáze 

pro plátování. Konec bodce je opět oddělen žlábkem. 

Co je však na této skupině pozoruhodné, to jsou ploténky. Zmíni

la jsem se již, že tyto ostruhy navazují svým tvarem a p•rovedením 

na typ IV. U plotének je tato tradice ještě důraznější. Ploténky ostruh 

z hrobu 36 [obr. XVII:3) mají lopatkovitý tvar se dvěma nýty, dobře 

známý z Moravy. Obdélníkové a čtvercové ploténky mají ostrnhy z hro

bů 63b ( obr. XVII:4) a 66b / Šolle 1966, obr. 49:2, 38), opět se d věrna 

nýty. Tradice typu II snad udržují ploténky ostruh z !1Tobu 43 a 49a 

[obr. XVII:2, 1). 

Stratigraficky důležitý je hrob 79 / Šolle 1966, obr. 37-38), obsa

hující zlomky ostruh s dlouhými bodci, který byl v superpozici nad 

hrobem s velkomoravským inventářem. Je to zreime nejmladší hrob 

na pohřebišti (Šolle 1959, 410) a obsal1uje kromě zlomků ostrnh 

i starnmacl'aTský sekeromlat. 

P.odle dělení Z. Hilczerówny datuje M. Šolle ( 1959, 402) celou sku

pinu do 10. století. Přikláním se k domněnce, že vzhledem ke kontak

tům s vývojem materiální kultury na Moravě, se jedná spíše o 1. po

lovinu uvedeného věku. Tak i vyznívá kO'nečný soud M. šolleho ( 1966, 
227 I, který sice datuje zánik Kouřimi k r. 936, připouští však další 

trvání pohřebiště / Šolle 1966, 228). 

Ostruha z neznámé lokality, uložená v Městském muzeu v Praze 

na Hanspaulce, nám představuje typickou ostruhu s dlouhým bodcem 

tak, jak ji známe ze zpracování Z. Hilczerówny. Má lehce parabolický 

tvar ramen a malé oválné ploténky s dvěma nýty. Uvnitř jedné plo

ténky je ještě přichycen plíšek, zpevňující konec řemene. Bodec je 

dlouhý, oválného průřezu a směrem nahoru se lehce rozšiřuje. Na 

konci sedí knoflíkovitá hlavička. Je to typologicky nejvyvinutější ostru

ha z našeho území (obr. XIX:6). 

Ostruhy s dlouhými bodci známe i z ji.ných lokalit, většinou jsou 

však úplně bez plotének. U ostruh z Prahy-Michle se zdá, že konec 

ramen je roztepán clo destičky s jedním nýtem. Jedna z nich má 

bodec ozdoben třemi plastickými příčnými žebry (Turek 1947-8, 
obr. 11:1, 2). 

Ostatní ostruhy z Prachovských skal [Turek 1946, obr. 54), Libice 
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{Turek 1953, 617], Žalova [obť. XVIII:4, XIX:1-3], Levého Hradce 

(Píč 1909, tab. XXXI:1, 2) a Pražského hradu (obr. XX:1] nám svou 

existencí dokazují, že tento typ ostruh se skutečně rozšířil teprve 

v prostředí českého státu. Ostruliy z Pracl10vských skal datoval R. Tu

rek (1946, 92-3) do počátku 10. století, Levý Hradec je datován clo 

1. poloviny 10. století, Libice do 2. poloviny 10. století, Praha-Michle

do 11. století ( Hilczerówna 1956, 29-301, ostruhy z Pražského hradu

nejsou přesně datovány / Smetánka, Hrdlička, Blajerová 1970, 386

nž 405 l.

Zvláštní skupinu tvoří ostruhy z hrobú 6 a 43 v Brandýsku [obr. 
XV111:1-3), které celkovým vzhledem a provedením odpovídají ostru

hám z Kouřimi, jedna ostruha z hrobu 43 však má lehce vychýlený 

bodec. O. Kytlicová ( 1968, 240) je datuje podle kouřimských ostruh 

clo počátku, nejpozclěji clo 1. třetiny 10. století. 

Celou skupinu ostruh s dlouhými přimými bodci nazvala Z. Hilcze

równa typem 1/1 a datovala ocl 10. století až clo počátlrn 11. století 

{Hilczer6wna 1956, 30). Při hledáni původu tohoto typu vyloučila úze
mí Polska, neboť celý tamní vývoj jevi určité zpoždění proti soused

ním zemím / Hilczerówna 1956, 33 ). Nelze také uvažovat o Skancli

návii, o které H. Arbman (1937, 233-235) prohlásil, že zcle není ten

dence k osamostatnění v oboru metalurgie. V Německu, oclkud v 8. 

a 9. století přicházely vlny kulturního vlivu k nám i do Skandinávie 

( iak 1969, 69], naopak zase chybí dostatečný počet nálezú k tomu, 
aby bylo považováno za území, na kterém vznikly ostruhy s dlouhý

mi bodci {Hilczerówna 1956, 33]. V zemích slovanských jsou zastou

peny častěji, jejich tvar i technika navazuje na starší produkci / Hžlcze· 

równa 1956, 34). 

Pokud je možné za dnešního stavu publikovaného materiálu sle

clovat poměr chronologicky různých farem, pak je zřejmé, že vývoi 

ostruh s dlouhými bodci začíná na Moravě v poslední třetině 9. sto

letí. Na témže území v přesně neurčeném časovém intervalu se vy

vinul moravský typ ostruhy s dlouhým bodcem, těsně navazující na 

staré tradice. Na české lokalitě s doklady styků s velkomoravským 

prostředim nacházíme ostrnhy, spojující prvky pozdních velkomorav

ských ostrnh. 

Poněvadž nemáme výrnzné nálezové celky, nemůžeme určit poměr 

mezi moravskými a kouřimskými ostruhami. Máme zde dvě možnosti: 

1. kouřimské ostruhy spojují vlastnosti typu IV a ostruh s prodlou

ženými bodci, přičemž cloclržují střecloevrnpský trend prodlužování

boclců, zpúsobený všeobecnými poclminl<ami. V tomto případě by

byly kouřimské i moravské ostruhy s dlouhými bodci současné;

2. moravský typ ostruh s dlouhými bodci byl předlohou kouřimským,

které využily i technicky výhodnějších vlastností typu IV.

V každém případě je skupina ostrnh s dlouhými bodci z Kouřimi dů

ležitým článkem vývoje. 
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Na ně navazují ostatní ostruhy z Čech, mezi kterými již nejsou 
podstatné rnzdíly. Typická je ostruha z neznámé lokality, neboť v této 
podobě se, ostruhy s dlouhými bodci šíří střední Evropou. 

V Polsku známe z 1. poloviny 10. století ostruhu s háčky a dlouhým 
bodcem z Biskupina, Czerchowa a D�brové, ze stejné doby pak tutéž 
ostruhu z lokality Wiskiauty v SSSR (iak 1959, tab. IX]. Všechny tyto 
ostruhy jsou z jednoho kusu železa, nejde tedy o západní import. 
Kromě toho jsou v Německu v této době běžné ostruhy s malými bod
ci. Všechny vyjmenované ostruhy však mají dolní část ramen u háč
ku rozšířenou v ploténku. Přímo se zde nabízí možnost ovlivnění ostruh 
s háčky ostruhami s ploténkami a dlouhými bodci, které vlas·tně v té 
době existovaly pouze na našem území. 

Podobná situace nastala i v Německu, kde známe z lokality Schars
dorf ostruhu s očky a dlouhým bodcem a z lokality Oldenburg ostru
hu s dlouhým boclcem a malou ploténkou s jedním nýtem ( Hucke 1938,

obr. 14:Ga-b, 7). I když je to analogie územně dost vzdálená, přesto 
doplňuje celkový obraz, z kte-rého vyvozuji, že typ ostruhy s dlou
hým bodcem se z našeho území rychle rozšířil po okolní Evropě, a to 
především tam, kde byly vhodné společensko-politické podmínky, tedy 
v prostředí raně feudálních států. 

Nepochybuji o tom, že ostruhy s dlouhými bodci tvoří jeden z mno
ha význačných bodů, charakteristických pro vývoj společnosti. O této 
problematice bude hovořeno v další kapitole a nebudu ji proto na 
tomto místě rozebírat detailně. Chtěla bych však znovu zdů•raznit, že 
příčiny vzniku dlouhých bodců bledám v reorganizaci vojska, kterou 
si vynutily stále silněji se prosazující společenské vztahy vznikajícího 
raně feudálního státu, kdy vnitřní důvody byly umocněny vojenskými 
styky s vyspělým vojskem franským i vlastními válečnými úspěchy. 
Z těchto diivodí't se domnívám, že výskyt ostruh s ploténkami a spe
ciálně ostruh s dloul1ými bodci moravského typu je spjat s existencí 
a proměnami vellrnmoravského státu a že konečná fáze vývoje vel
komoravských ostruh nezávisle na ostatním materiálu podstatně ne
přesahuje dobu zániku tohoto státního útvaru. Konečnou fází zde na
zývám ost•ruhu s dlouhým bodcem moravského typu, jejíž vývoj v pro
středí Velké Moravy nebyl ukončen a na Moravě také nepokračuje, 
jak o tom svědčí počet nálezů a jejich vzhlecl. úpadek společenských 
podmínek zastav.i} další rozvoj na bývalém centrálním území státu, 
které nutně nemuselo zaostat ekonomicky. 

Z našeho území známe ještě dvě ostruhy, jaké jsme dosud nepo
znali, a to z Břeclavi „Na čtvrtích" a z Žalova (obr. XVIIJ:4, XX:2). 
Obě ostruhy patří k typu I/2 Z. Hilczerówny a u nás nemohou být 
datovány. První byla vyzvednuta z hrobu bojovníka s koněm, obsa
hujícího kromě ostruh šipky, ocílku a nůž. Není vyloučeno, že jde 
o staromaďarský h'ťOb. Ostrnha ze Žalova nemá žádné průvodní nálezy.

Vzhledem k tomu, že ostruhy s dlouhým bodcem u nás navazují
na domácí vývoj velkomoravské ostruhy, nelze je nazývat označením 
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typ I Z. Hilczerówny, která je tak nazvala pomocně na základě pol

ského materiálu. Můžeme je však dále označit pouze jako ostruhy 

s cllouhými bodci, neboť tento název je již vžitý a plně vyhovuje cha-

rakteristice vzhledu. 

Není pochyb o tom, že podrobné studium této skupiny ostruh při

nese další výsledky. Zvláště nové nálezy s podstatnými nálezovými 

okolnostmi mohou poskytnout důležité informace a umožnit tak roz

řešení mnoha problémů, které je nutno dnes ponechat bez vysvětlení. 
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4. Společenský význa1n ostruhy

Jestliže dnes uvažujeme o ostruhách jako o symbolu společenského 

postavení, málokdy si uvědomujeme, jak k vytvoření tohoto pojmu 

např. ve smyslu středověkého chápání došlo. Samotná ostruha jako 

předmět praktického použití musí mít ideový obsah, daný buď její 

vlastní materiální hodnotou, nebo hodnotami přenesenými. Vlastní 

hodnota předmětu je dána materiály a technikami, jakých bylo při 

jeho výrobě použito, přenesené hodnoty se rovnají praktické použitel

nosti předmětu, se kterou souvisí hodnota toho, co je jeho prostřed

nictvím využíváno. Přitom je nutno dbát na stupe11 potřeby, ekono

mické, společenské a podobně, kterým se přirozeně hodnota snižuje 

nebo zvyšuje. 

Pokud se týká výroby ostrnh, patří mezi produkty kovářské čin

nosti. Vysoká úrove1"i slovanského kovářství je na našem území dolo

žena jíž v době předvelkomoravské, kdy byly přebí-rány odborné tech

niky z pozdně antických dílen v Podunají (Pleiner 1967, 93, 138). 

V 9. století je u většiny zkoumaných nálezů doloženo užívání tak slo

žitých technologických pochodů, že tyto předměty byly vyrobeny prav

děpodobně ve specializovaných dílnách, vzniklých přímo na území ne

bo v nejbližším okolí důležitějších sídlišť / Pleiner 1967, 93-4, 138). 

V Rusku je pro období 11. až 13. století zjištěno celkem 16 různých 

specializací kovářského řemesla ( Kolč in 1953, 207). Pro naše poměry 

předpokládá Pleiner specializaci již v 9. století, přede,vším pro oblast 

jižní a střední Moravy a jižního a jihozápadního Slovenska, kde jsou 

doloženy lrnvářské dílny na hradištích nebo v jejich blízkosti a úro

veň výroby předstihuje ostatní slovanská území (Pleiner 1967, 108 až 

115, 141). Mezi specializovanými řemeslníky na Rusť jsou výrobci 

koňské výst'ťOje, kteří produkují i ostruhy / Kol čin 1953, 196 ). Pro Pol

sko uvádí Z. Hilczerówna písemné zprávy o ostružnících ve 14. až 

16. století, kdy však také nedosahují velkého počtu a sdružují se s ji

nými cechy f Hilczerówna 1956, 115-116 ). To jsou te-dy vesměs pozdní

doklady tak úzké specializace, že nemůžeme ani uvažovat o něčem

podobném pro poměry 9. století. Přesto máme zvláště u typu IV pří

klady, které nevylučují původ několika kusů v jedné dílně, speciali

zované ne přímo na výrobu ostruh, ale pravděpodobně širší okruh

výstroje a výzbroje. Technologická stránka výroby ostnth byla zkou

mána minimálně. Bylo zjištěno, že ostrnhy se vyráběly ze železa růz

ně kvality ( Pleiner 1962, 171 l, ozdobně vyžadovaly kromě zručnosti

v základních technologických procesech také znalost výzdobných tech

nik vrubořezu, tausie, plátování, pozlacování a výjimečně granulace
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a filigránu. Přesto zřejmě nepatřily k výrobkům technologicky ná

ročným a dosažená úrove1'í. kováťského řemesla poskytovala dosta
tečnou základnu jejich výTobě. Kromě exemplářů, zdobených drahými 

kovy, nebyla ledy jejich mateťiální hodnota příliš vysoká a nespo

čívá v ní ideový obsah symbolu společenského postavení (pravdě

podobně je tomu tak i u ozdobných ostrul1, neboť jistě známe před

měty vyšší materiální hodnoty). 

Ostruha je nástrojem, zprostředkujícím úplné využití koně. Podle 

Avesty je pravlast koní „tam, i<de jeden nejdelší letní clen se rovná 

dvěma nejkratším zimním", což je možné pod 50° s. š., tedy v euro

asijsl<ých lesostepích [ Hančar 1956, 539). První domestikace koně 
proběhla v centrální Asii nebo východní Evropě. Nelze mluvit o ča

sovém nelJo lokalizačním bodě, spíše o delším a komplikovaném vý

voji v areálu Staréllo světa ( Hančar 1956, 541 ). Od poloviny 3. tisíci
letí známe tři oblasti pěstování l<0ní, a to v severní Evropě, lesostepi 

na horním Dněstru [ oblast Tripolje) a sibiřské lesostepi ( Afanasjevo, 

jihotransuralský eneolit), z nichž nejstarší doklady máme z lokality 

Luka Vrubleveckaja [3000 př. n. I. - tripolská kultura, Hant:ar 1956, 

542-3).

Důležitým momentem ve vývojové linii domestikace koně je vznik

válečného vozu ( rámcově na území od jižního Ruska po Mongolsko] 

jako clůsledek sociálně politického vývoje ve vedení války / Hančar 

1956, 550). Další kapitolou je jízdní využití. Nejstarším do,kladem 

zůstává clo kosti rytý ob'l'az jezdce v Susácl1 z období 2800 př. n. l. 

Kolem r. 1500 př. n. l. se kíh'í stává základním transportním [aktorem. 

Z tohoto obclobí známe obrazy jezdců v saharských obrazárnách, jez

decké motivy na švédských skalních malbách, postavu jezdce na bron-

zové jehlici z Kobanu, pečetidlo s postavami jezdců z pohřebiště 
Sialk B, malby jezdců z Egypta z doby 18. dynastie a jiné / Hančw· 

1956, 551-554, tab. V, XXX). 

Ve střední Asii, Íránu a Kavkazu se stepními prostorami se roz

šířilo pastevectví, které je založeno na velkých prostranstvích, důle

žitých k získání krmiva. Záklaclním problémem zůstává překlenutí zim

ního období. Stájové přezimování omezuje možnosti pasteveckého způ

sobu chovu koní, proto se v 2. tisíciletí př. n. 1. v euroasijských stepích 

objevují první známky možností zimní pastvy ( Hančar 1956, 557). 

Koncem 2. tisíciletí př. n. 1. se stabilizoval způsob hospodaření a by

ly překonány dílčí problémy. Také rozvoj obrábění kovu a směnného 
obchodu příznivě ovlivnil podmínky chovu koní, kterých bylo zapotře· 

bí především při transportu ve vysokých horáoh, stepích a přes brody 

řek a byli hlavně využíváni v oblasti transkontinentálního obchodu 

{Hančar 1956, 559]. 

Z Iliady máme informace o rozestavění Nestorova vojska, kdy 

v předních řadách byla jízda na koních a vozech / Hošek 1972, 234). 

V řecké době archaické nejzámožnější občané sloužili ve vojsku jako 

jezdci. Ve vojsku, založeném na aristokratické bázi, si kazclý občan 

62 



opatřuje zbroj z vlastních prostředků. Zámožní kromě toho vyzbrojo
vali své příbuzné, členy svého oiku, l{teří tak tvořili jakousi jejich 
drnžinu ( Hošek 1972, 227). Válka byla veclena způsobem, odpovídají
cím vývoji a zeměpisným okolnostem dané oblasti. V Boiótii a The
sálii se tak vyvinula jízda. Lehká jízcla Thráků, Thesalů a Paioniů byla 
pravidelnou složkou makedonské armády vedle těžké jízdy a•risto
kratů / Hošek 1972, 225, 232). V římské společnosti byli equites -· 
jezdci druhým nejduležitějším stavem, u kterého původně vojenský 
význam brzy zanikl. Pro zařazení do tohoto stavu bylo dokonce potře
ba určité výše majetku / Encyklopedie antiky 1973, 175). O jízdě ve 
franském vojsku máme dostatečné doklady v písemných pramenech. 

Je zajímavé, že evropští jezdci-válečníci řídí koně uzdou a použí
vají proto zbraně jednoruční. U nomádů se tradičně vyvíjí těsná sou
hra koně s jezdcem až k tzv. kentaurismu, kte'ťá dovoluje používat 
obou rukou, např. při lukostřelbě / Hančar 1956, 561 ). 

Z výsledků studia Z. Kratochvíla (1969, 9-10; 1974) vyplývá, že 
kúfi nebyl u moravských Slovanů zvířetem obecně rozšířeným. Např. 
v Mikulčicích tvoří koňské kosti 0,6 % zbytků, což odpovídá 0,4 O/o 
počtu jedinců ze všeho osteologického materiálu (Kratochvíl 1974}. 

Na Pohansku je situace obdobná { Kratochvíl 1969, 9-10). 

Nevíme dosud, zda v 9. století byl na území Velké Moravy používán 
kůň lehčího nebo těžšího typu. Podle zkoumání Z. Kratochvíla [ kte
rému děkuji za tuto předběžnou informaci) jsou v osteologickém ma
teriálu zbytky koní spíše menší velikosti. Pro Polsko uvažují polští 
badatelé o koni typu tarpan a tep-rve s rozvojem feudálního státu 
s pravidelnou složkou těžkých jezdcC1 v al'mádě počítají i se zave

dením těžkého typu koně. Pro západní Evropu počítáme s těžkým 
koněm podstatně dříve, nejméně v 8. století, jak o tom mluví P. Choc 

{ 1967, 199]. Týž badatel se zmi1'íuje i o poměrně vysoké ceně váleč
ného koně, zakotvené ještě v templářských regulích. Je sice pravdě
podobné, že se taková opatření týkala přísně vybraných exemplářů, 
určených pouze pro boj, dokazují však vysoké ohodnocení koně jako 
válečného prostředku. 

Pro poměry Velké Mo-ravy nelze předpokládat výběrový chov vá
lečných koní, není všal� také možně vyloučit užší výběr, založený na 
získaných zkušenostech. Každý jezdec zjistí velmi brzy, zela zkoušený 
kůň vyhovuje kladeným podmínkám a ty, souc\ě podle písemných 
pramenů, nebyly lehké. Moravané se setkávali s organizovaným voj
skem, ve kterém byla jízda naprostou samozřejmostí. Ve Fredegarově 
kronice je zmínka o králi Sigibertovi, který v bitvě seděl na koni 
( Bartoiíková 1964, 11]. V Métských análech je k r. 805 zanesena zprá
va o výpravě Franků proti Čechům, ze které byli nuceni se vrátit pro 
nedostatek píce pro koně { Bartoňková 1964, 25; Ratkoš 1968, 114). 
Také o existenci koní u Slovanů máme zprávy v písemných prame
nech. Ve Fuldských análech je zmínka o přepadení svatebního prů
vodu, při kterém bylo zanecháno u mohutného opevnění v čechácl1 
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644 koní / Ratkoš 1968, 95 J. V listině okolo r. 904, ve které feudálové 
Východní marky ustanovují celní poplatky, se mluví o prodávání koní 
Slovany z Čech (Ratkoš 1968, 201). Také Zakon sudnyj ljudem' obsa
huje ustanovení o pt"tjčování a náhradě koní, rovněž tak i trest pro 
toho, kdo ve válce ukradne koně ( Ratkoš 1968, 250). Ibn Rus ta a Gar
clízí se zmiňují o tom, že koně vlastní jen předáci a významní muži 
a že vládce Swjatubulk má koně a drahocenné silné brnění / Ratko� 
1968, 307). 

Koně tedy byli používáni výhradně k jízdě. Ze na koních jezdili 
pouze bojovníci a ne kupci, o tom již psala Z. I-lilczerówna (1956, 123). 
I< pěstování koně je třeba předpokládat určitý majetek, neboť kůň 
během svél10 života nedával materiální užitek ( jako třeba hovězí do
bytek, kozy, ovce apod.) a spotřeboval poměmě hodně. Byl tedy 
vlastně výsadou pouze společensky ocldělené a majetkově bohaté vrst
vy liclí, která měla veškeré předpoklady pro úspěšné a rentabilní vy

užití koně. Jestliže používali ostruhy pouze bojovníci, pak se jednalo 
u vojenské předáky a příslušníky jejich rodin. Na ostruhy se tak sym
bolicky přenesla materiální a společenská hodnota koně, jehož využití
zprostředkovaly. Není vyloučeno, že symbol ostruhy byl v přenese
ném významu použit i jako označení družiníka, protože v tom pří
padě ideový obsah ostruhy nenáležel použivateli, ale jeho veliteli,
který také kryl provozní náklady. V podobném smyslu mluví i f. Pou
lík /1963, 105).

Nejstarší ostruhy jako nástroj k lepšímu ovládnutí koně známe 
z laténu, ty později vytlačily římské formy ost'ťl1h (Niederle 1924, 

594-6]. Koncem 9. století se začínají u ostruh prodlužovat bodce,
snad to způsobila nutnost částečného uvolnění obou paží. f. Zak ( 1959,
138] uvádí jako příčinu tohoto procesu rozšíření brnění pro jezdce
i koně a tím i zmenšení pohyblivosti. V 9. století ale nejsou ani v zá
padní Evropě cloklacly o brnění, kte,ré by omezovalo pohyblivost jezdce
a kof'lské brnění je doloženo až v 13. století /Choc 1967, 204, obr. 2

až 5; Umění středověku 1969, obr. 498). Ve svatohavelském Psalteriu
arn:eu jsou vyobrazeni jezdci s přilbami a brněním s krátkými ruká
vy na nekrytých koních, podobně také v svatohavelském kodexu uni
verzity v Leydenu /Choc 1967, příloha 12-14]. Zdá se, že omezení
pohyblivosti jezdce a zmenšení citlivosti koně není bezprostřední pří
činou prodlužování bodců, že je můžeme brát v úvahu až při vzniku
střeclověkých typů ostruh s prohnutými rameny, výrazně odděleným
knoflíkovitým bodcem nebo ozubeným kolečkem.

Podle H. towmianského se vojsko ve státním zřízení stává nástro
jem knížete a vládnoucí společensl�é vrstvy, v tom případě nastává 
zpětná vazba mezi vzrůstem majetku a vojska. Majetek umožňuje vět
ší, lépe vyzbrojené vojsko, kterého je zapotřebí k vymáhání dalšího 
majetku. Funkční změna se pak obráží i na zevní stránce - mění se 
složení a organizace zbrojních sil [lowmianski 1970, díl IV, 150-151). 
Zde viclím příčinu prodlužování bodce jako výkonné části ostruhy. 
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Již u typu IV se projevují početní a kvalitativní změny, svědčící o roz

šíření ostruh na větší okruh uživatelů ( částečně také u později se 

vyskytujících ostruh typu II]. Také prodloužené a dlouhé bodce mo

hou dokládat reorganizaci vojska především zdůrazněním jeho jízdní 

složky, což pokládá H. lowmiatiski ( 1970, díl IV, 163) za iniciativní 

jednání knížete k podpoře státního zřízení. Ostruhy sice dokumentují 

pouze jízdu na koni (Fiala 1964, 231; Štěpánek 1965, 127], ale na 

změnách ostruhy jako předmětu vysloveně vojenského charaktern se 

nám zrcadlí vývoj vojenské a tím pravděpodobně ( když bereme v úva

hu vývody towmiaflského) i správní organizace. Upevnění moci kni

zete pomocí vojska a silné družiny ale nemusí nutně podmiňovat feu

dální vztahy. Existence silné vojenské družiny byla základním před

pokladem Svatoplukovy moci nad domácím obyvatelstvem i proti sou

sedům { Fiala 1966, 58). Společenská potřeba ostruh byla tedy poměr

ně vysoká a zvyšuje také ideovou hodnotu, která je již dána funkcí 

ostruhy. 

Výskyt ostruh na lokalitě se již dříve pokládal za znak jejího ne

agrárního charakteru. Je jistě pravda, že máme doloženu silnou dife

renciaci velkomoravské společnosti a že určitá část obyvatel se ne

mohla plně zabývat zemědělstvím (např. řemeslníci na předhradí vel

komoravských center, Štěpánek 1965, 136 ]. U sociálně lépe situované 

vrstvy na hradištích nemůžeme také předpokládat, že by se živila 

zemědělskou činností. Na drnhé straně máme malá venkovská pohře

biště, kde mezi skupinou hrobů s chudší výbavou nebo úplně bez 

výbavy se vyskytuje jeden hrob, vybavený zbraní a ostrnhami. Je sil

ně problematické, zda můžeme v poměrech 9. století předpokládat 

feudální vztahy do té míry, jako v době pozdější (Štěpánek 1965, 139) 

- pak nemůžeme tvrdit, že ostruhy v takovém případě znamenají ne

agrární charakter nejen lokality, ale ani způsobu života samotného

majitele ostruh, nemůžeme vůbec ani předpokládat, že se zabýval pou

ze vojenskou činností a nechával se živit ostatními obyvateli sídliště.

Zřejmě byla v takové situaci rozhodující symbolika ostruh, reprezen

tující sociální [popř. společenské) postavení zemřelého v jeho oka

lí a odrážející poměry v centrech státu, kde již byla diferenciace vy

hraněná ostřeji, kde je pravděpodobná existence vojenské družiny

a bezprostředně se uplatňuje knížecí moc.

Sociální diferenciace je prvním předpokladem vzniku třídní spo

lečnosti, zatímco drnhým je organizace státního aparátu {lowmiaňski 
1970, díl III, 496 ). Koncentraci majetku v rukou jednotlivců můžeme 

předpokládat na základě archeologického materiálu, její počátky u Slo

vanů klade H. lowmiaf1ski { 1970, cm Ill, 493 J do 7. až 8. století. Od 

7. století počítá s hospodářským zlomem, který umožnil v průběhu

200 let (v Podunaj1 100) dosáhnout úrovně feudálního systému. Pro

9. a 10. století podle něj dosáhl stav výrobních sil úrovně, odpovídaj1-

cí feudálním podmínkám v počáteční fázi (lowmtanski 1970, díl III,

498-9). Rychlý TOzvoj výrobních sil, podmíněný společenskou potře-
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bou, dokládá i R. Pleiner { 1958, 223), zvlášť pro oblast centra Velké 

Moravy, kde dosahují úrovně vyspělých evropských zemí (Pleiner 1967, 

108-115, 141). Konstatuji tedy, že ekonomická základna odpovídala

počáteční fázi feudalismu. Pak zbývá stanovit stupe11 organizace stát

ního aparátu. Určitou organizaci naznačuje H. lowmiaňski ( 1970, díl

III, 475), když cituje Zakon sud nyj ljudem' a vztahuje příslušné partie

i na území Moravy. Pokud se nechceme opřít o tento i jiné, _podobně

kritizované prameny ( Fiala 1964, 230), zbývá pouze odraz v archeo

logickém mateťiálu; konkrétně pro nás to znamená určit odpovědnou

pravděpodobnost odrazu společenské situace na změnách ostruh. Jak

jsem se již zmínila, projevují se u určitých skupin ostruh náznaky

reorganizace vojska se všemi výše uvedenými následky. Ve valné vět

šině se však týkají až poslední třetiny 9. století, tedy období, ve kte

rém máme doložen mocenský rozmach knížecí vlády Svatoplukovy

a je otázka, zda příznivé podmínky pro vznik feudálního státu měly

i dostatek času k tomu, aby se mohly plně realizovat. Je jistě nápad

né, že ke lrnnci velkomoravského období se objevuje u ostruh tenden

ce k prodlužování bodců, přitom tento typ raně středověké ostruhy se

ve větší míře uplatnil tepťve na če,ském území.
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STATISTICKÝ PŘEHLED 

PŘEDVELKOMORAVSKÝCH A VELKOMORAVSKÝCH 

OSTRUH PODLE TYPO 

Počet ostruh v tabulkách je uveden v kusech 

Tabulka l 

Břeclav-Pohansko 

Mikulčice 

Staré Město 

Ostatní lokality: české 

moravské 

slovenské 

Tabulka 2 

flřeclav-Pohansko 

Mikulčice 

Staré Město 

Ostntní lokality: české 

moravské 

slovenské 

Tabulka 3 

Breclav-Pohansko 

Mikulčice 

Staré Město 

Ostatní lokality: české 

moravské 

slovenské 

Tabulka 4 

Břeclav-Polrnnsko 

Mikulčice 

Staré Město 

Ostatnf lokality: české 

moravské 

slovenské 

Tabulka 5 

Breclav-Pohansko 

Mikulčice 

Staré Město 

Ostatní lokality: české 

moravské 

slovenské 

Ostruhy s háčky 

l 

15 

Typ I 

7 

2 

2 

Typ li 

2 

6 

4 

3 

3 

II A 

10 

78 

22 

2 

25 

1 

II B 

16 

43 

5 

5 

6 

Typ 11 I A Ill 8 

2 6 

7 6 

12 4 

2 

1 

Typ IV 

18 

46 

14 

24 

7 

Zvláštní tvary 

2 

4 
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Ta/Julka 6 

Bi'eclav-Pohunsko 

Mikulčice 

Slilťé Město 

OSlulllÍ lok,Jlity: české 

mor,,vské 

slovenské 

68 

Typ V 

2 

55 

10 

2 

6 

2 





KORELAČN1 TABULKA TYPŮ OSTRUH S PLOTÉNKAMI 

Nále.zový 
Literatura Analogie ostrnh 

Datování 
Literatura I 

celek analogff 

TYP I 

I Staré Hrubý výrobní tech niky: 
Město „Na 1955, územ! s řimskými 
valácb" 188, 284 tradicemi 
hrob 366/49 

tvaru ramen: 

chorvatské ostruhy kolem Vinski 1965, 138. 140, 143, 
s očky a ploténkami r. 800 obr. 3. 5, 6 
karolinské ostruhy konec 8. sl. Stein 1967, tab. 65:17, 18, 
s očky 95:10, 87:2 

ostrut1y s očky přelom 
Haselo!f 1951. obr. 12-14 
Pou.llk 1957, 271; Kla•1ica 

z Mikulčic 8. a 9. st. 1968b, obr. 3:4 

bodce: 

chorvatské a karolinské konec 8. st. Vinski 1965. 143, obr. 5; 
ostruhy s očky Haselo!f 1951, obr. 12, 14; 

Stein 1967. tab. 65:17, lil, ó7:2 
ostruhy s očky přelom Poulik 1957, 271: Klanica 
z Mi.kulčic 8. a 9. Sl. 1968b, obr. 3:4 

výzdoby: 

soupravy kování 7. n 8. st. Stein 1967, tah. 85:2-5, 
v Německu 86:3-9. 88, 91:16-21 
ostruhy z hr. 1 Stein 1967, 28, obr. 44:1-2 
v Unterjesingen 
a hr. 6 

Paulsen 1967, tab. 41 

v Nicderstotzingen 

Mikulčice Poulík výrobní techniky: 
hrob 90/11 1957, 271 územi s římsk9mi 

tradicemi 

tvaru ramen: 

chorvatské ostruhy kolem Vinski 1965, 138, 140, 143, 
s očky a ploténkami r. 800 obr. 3, 5. 6 
karolinské ostruhy konec 8. Sl. Stein 1967. tab. 65:17, 18. 
s očky 95:10, 87:2 

ostrnhy s očky přelom 
Haseloff 1951, obr. 12-14 
Pou/lk 1957 .. 271; Klanica 

z Mikuičic 8. a 9. st. 1968b, obr. 3:4 
bodce: 

chorvatské a karolinské konec 8. sl. Vinski 1965, 143, obr. 5; 
ostrnl1y s očky Haselof/ 1951, obr. 12, 14; 

Stein 1967, tab. 65:17, 18, 87:2 
ostruhy s očky přelom Poulík 1957, 271; Klanica 
z Mikulčic 8. a 9. Sl. 1968b, obr. 3:4 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I
Chronologie 

Předměty a jejich Literatura Stratigrafie 
datování relativní absolutní 

I 
soupravil I pod základy před postavenim kostela pi'elom 
kování kostelél horizont tausovaných 8. a 9. st.

pt·ectmětů až r. 850 
výskyt ostruh s očky 
na našem území 

meč typu K Biskupija- Vinski Ill. horizont existence I. kostela počátek 
3 přezky Crk vina 1965, 138 (stavba C) 9. st. 
vědro hrob 1 výskyt ostruh s očky 

kolem na našem území 
\'. 800 datování meče typu K 
(mince 
752-775]
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Ndlezový 
Literatura Analogie ostruh 

celek 

Mikulčice Poulík výrobní techniky: 
hrob 265/11 1957, 271 území s římskými 

tradicemi 

tvaru ramen: 

chorvatské ostruhy 
s očky a ploténkami 
karolinské ostruhy 
s očky 

ostruhy s očky 
z Mikulčic 

bodce: 

chorvatské a karolinské 
ostruhy s očky 

ostruhy s očky 
z Mikulčic 

Mikulčice Paulik výrobní techniky, bodce, 
hrob 232/l I 1957, 326 tvaru ramen: 

ostruhy z hrobu 44/11 
a 50/Vl v Mikulčicích 

výzdoby: 

soupravy kování 
v Německu 

Kopčany Kraskov-
skťl 1965, 
43, 
Ol)r. 12:8 

Honosně 
zdobené 
ostruhy 

Mikulčice Poulík bodce: 
hrob 50/VJ 1963, chorvatské ostruhy 

40-44 

ostrul1y ze Sursee 

plotének: 

ostruhy z Welbsleben, 
Hambacher Wald, 
Sursee 

výzdoby: 

okruh časně 
karolinského uměn! 

72 

Datování 
analogií 

kolem 
r. 800 
konec 8. st. 

přelom 
8. a 9. sl. 

konec 8. st. 

přelom 
8. a 9. Sl. 

počátek 
9. st.

7. a 8. 

kolem 
r. 800 

Sl. 

konec 8. st. 

konec 8. st. 

přelom 
8. a 9. st.

I Li lera tura 

Vinski 1965, 138, 140, 143, 
obr. 3, 5, 6 
Stein 1967, tab. 65:17, 18, 
95:10, 87:2 
Haselo/f 1951, obr. 12 -14 
Poulík 1957, 271; Klanica 
1968b, obr. 3:4 

Vinski 1965. 143, obr. 5; 
liaselo/1 1951, obr. 12, 14; 
Stein 1967, tab. 65:17, 18, '>7:2 
Paulik 1957, 271; Klanica 
1968b, obr. 3:4 

Poulík 1957, 295-6, 298; 
Týž 1963, 40-44 

Stein 1967 .. tab. 85:2-5. 
86:3-9, 88, 91:16-21 

Vinski 1965. obr. 3 

Stein 1967. tab. 95: 10 

Hase/alf 1951, obr. 13, U; 
Stein 1967, tab. 95:10 

I 



' 
Nálezový celek 

I
Analogie 

I
Chronolo,giP. 

Pi'edměty a jejich Literatura Stratigrafie 
datování relatívnl absolutní 

souprava I nad předvelko- existence I. kostela poč{1tek 
kování 

I
mornvským [ stavba C) 9, st. 

dýka sídelním objektem výskyt ostruh s očky 
meč typu H pod stavbou B na našem území 

horizont meče typu H 

souprava pod terénními pf·ed postavením počútek 
kování úpravami II. kostela (?) 9. st.

horizont tausovaných 
předmětů 
datování honosných 
ostruh z Mikulčic 

kopí vztah k mikulčickému 
ocílka osídlení 
nádoba 

2 soupravy okruh počátek 
ková nf časně ka- 9. st.

rolinského 
umění 
pi·elom 
8. a 9. st. 

I 
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Nálezový 
Litera lu ra Analogie ostruh 

Datování 
Literatura celek analogií 

--

Mikulčice Poul/k bodce: 
hrob 44/11 1957, chorvatské ostruhy kolem Vinski 1965. obr. 3 

295-6, 298 r. 800
ostruhy ze Sursee konec 8. st. Sieín 1967. tab. 95:lO 

plotének: 

typ I počátek 

výzdoby: 9. st. 

okruh časně přelom 
karolinského umění 8. a 9. Sl. 

Břeclav- Kalousek tvaru ramen 
Pohansko 1971, a plotének: 
hrolJ 225 !33-5, 

obr. 225
lyp li 9. Sl.

výzdoby: 

ostruhy z hrobu 100/Vl 
v Mikulčicích 
soupravy kování 
v Německu 7. a 8. SL Stein 1967, tab. 85:2-5. 

86:3-9, 88. 91:16-21 

Mikulčice Poulík výzdoby: 
hrob 32/VI 1963, 52. soupravy kováni 7. a 8. st. Stein 1967, tab. 91:W-21 

obr. 21:3 v Německu 

TYP li A 

Mikulčice Pou/1k 
hrob 266/H 1957, 327, 

obr. 69:8 
až 11 

Mikulčice Poulik 
hro:J 43/V[ 1963, 52, 

142 

Staré Hrul1ý 
Město „Na 1955, 450 
valách" 
hrob 247/49 

Staré Hrubý 
Mčsto „Na 1955. 491 
valách" 
hrob 190/50 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I 
Chronologie 

Předměty a jejich Literatura Stratigrafie 
datování relativní absolutni 

tepané počátek 
gombíky 
železni! 

9. st.

ostruhy 
souprava 
kování 

souprnvn nad hrobem 208 není mezi nejstaršími 
kování podél zdi kostela hrnby u kostela 
tepané pod destrukcí 

gombíky kostel;;i 

vědro 

---

I 
I 

přezl,a I nejslílrši horizont 
hrobů u li. kostela 

-
I 

• 
tepum� 
gombíky 
kostěná 
píšfolkn 

pfekryt třemi starsi horízon t hrobů 
mladšími hroby 

2 souprnvy 
kování 
bronzovi! okruh 
ní1končí časně ka-
meč typu X rolinského 
seker:1 umění 
šipka pi·elom 

I
ocílka 8. a 9. Sl.
britva 

I 
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Nálezový 
Literatura Analogie ostru/1 

Dutování 
Literatura celek analogií 

I 
Bi·eclav- Kalousek 
Poh,insko 1971. 48-9. 
hrolJ 47 obr. 47 

Bh:1clav- Kalousek 
Pohansko .1971, 144, 
hrob 246 obr. 216 

Břeclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 
hrob 239 14O-J., 

obr. 239 

Břeclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 
hrob 269 156-7,

Ol)ť. 269 

TYP li B 1 

Mikulčice Poulfk 
hrob 157/Vl 1963, 166, 

obr. 22 

Bi·eclav- Kalousek 
t. Pohansko 1971, 143, 

hrob 241 obr. 244 

Mikulčice Poulík 
hrolJ 117/1! 1957, 371 

Mikulčice JJoullk 
hrob 113/11 1957, 371 

Břeclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 102, 
hrolJ 156 obr 156 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I I
Chronologie 

Předměty a jejich Litera tura Stratigrafie 

I datování relativní absolutní

překrývá žlábek po r. 863. není 2. polovina
vniti'ní palisády, v nejmladším 9. st.
překryt horizontu hrobů 
hrobem 62 

překryt hroby není v ncjmladšim 
154 a 194 horizontu hrobů, 
s ostruhami starší než ostruhy 
typu IV n hrobem typu IV 
145 bez nálezů 

pi·ekryt tremi neni v nejmladším 
hťOIJy horizontu hrobů 

-

sti'íbrné. mladší výskyt 
jemné gnI- grnnulovaného šperku 
nulovlrné v rámci 9. století 
gombíky 

ostrulrn překryt hrobem současnost typů II A 
JI A 144/VI s ostruha- a li B 1, starší než 
soupn1v;i mi typu li B 2 li B 2 
kování 

- ---

souprava 1Ji'ekrývá žlábek 2. polovina
kování ťllilřn! palisády 9. st. 

pi·ezky 
tepané 
gombíky 

ostruh,1 současnost typů li B 1 
Ill A a 111 A 
přezka 
průvlečky 

--

pi·ekryt hrobem není v nejmladším 
bez mílezú horizontu hrobů 

I 
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Nálezov9 Litcrnlura Anntogie ostruh 
Datování Li tcratura 

celek nnnlogií 

1:'oliedim Bialekovó 
clcpot li 1972, ]24, 

obr. 2 

Typ li B 2 

Mfkultice Poulík 
hrob 141/Vl 1963, 

J63-161 

Bí·eclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 
hrob 329 178-9, I 

obr. 329 

-----

Břeclav- Kalousek 
Pohnnsko 1971, 135, 
hrob 221 obr. 227 

TYP ll B 3 

Stnré Hrubý 
Město „Na 1955, 
vnlách" 184, 443 
hrob 185/49 

Bašovce- Vendlová velkomoťavský okruh 
Spanle 1969, 

204-5,
obr. 16:1

TYP III A

Staré Hrubý tvaru ramen, bodce, 
Město „Na 1955, techniky výroby: 
valách" 187, 525 lyp f počátek 
hrob 224/51 9. st.

plotének: 

chorvatské ostruhy kolem Vinski 1965, 138, obr. 3, 6 
s ploténkami r. 800

výzdoby: 

typ f počátek Hrubý 1955, 187 
9. st. 

severozápadní Evropa 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I Literatura I Chronologie 
P!·edměty a jejich Sira tigra fie 

relativní l absolutnídatováni 
I 

I 1. polovin,1
9. st

souprava p!·ekrývá hrob mladší než 11 A 1 
kování 157 /V I s ostruh a-

mi typu li B 1 

souprava 
kován! 
tepané 
gombíky 

souprava pí·ekryt dvěma nenf v nejmladšlm 
kovf111í vrstvami hrobů horizontu hrobů 

přezky a překryt hrobem mladši než třetí kolem 
průvlečky s hliněnou čtvrtina 9. sloleli r. 850

čutorou 

2. třetina
9. st.

souprava vývoj z typu J 1. čtvrtina
kování analogie kolem I'. 800 9. st.
břitvy 
sekera 
nůž -

křesadla 
brousek 
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Nálezov9 Liter,llUJ'a Analogie ostruh Datování Literatura celek analogií 

Staré 1-lrubý tvaru ramen, bodce, 
Mesto "Nit 1955, 506 techniky výroby: 
vnlťich

11 

typ I počátek 
hro!J lJ(J/51 9. Sl.

plotének: 

cltorvalské ostruhy kolem Vinski 1965, 138, obr. 3. 6 
s ploténkami r. 800 

--
-- --

Sta ré 1-lrubý pf-ovládají prvky typu l počátek 
Město „ Na 1955, 9. Sl.
valiích" l!l6. 457 
hrob 287/49 

--

Sl,1ré 1-lrubý převládají prvky typu I počátek 
Mcsto „N.i 1955, [86. 9. sl.
valách" obr. 32:1 
hrob 19/411 

-

Staré Hrul;ý výzdoby: 
Město ,.Na 1955, 186, typ I počéitek valiich" obr. 32:4 9. Sl. hro!J 50/50 

- --
---

Bi"r!ch1v- Kalousek vzhledu, techniky 
Pohnnsko 1971, 126. výroby: 
hrob 205 obr. 205 typ 1 počátek 

9. Sl.
plotének: 
chorvatské astru Ity kolem Vinski 1965. 138. obr. '.{. 6 
s ploténkami r. 800 

-
-

TYP lil B 

Staré Hrubý vzhledu: 
Mesto „No 1955, 524 typ livalúch" 
hrob 223/51 plotének: 

typ Ill A 1. čtvrtina 

Sl. Město, hroh 19148 9. st.

--

Staré llru/Jý v1.hled11 a plotének: 
Mcsto „ Na I 7955, J88. typ llaJIIA 
VHltích

u 

460-461 

hrob 3J:3/49 

I I II 
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Nálezový celek 

I
Arualogie 

I 
Lilern tura I Chronologie 

Předměty a jejich Stratigrafie 
relativní I absolutní datování 

souprava vývoj z typu I 1. čtvrtina 
ková nf analogie kolem r. 800 9. Sl.

meč typu H horizont meče typu H 
vědro 
2 nože 

soupravo překryt šesti starší horizont hrobů 1. čtvrtina
kování hroby vývoj z typu I 9. St.

sekera 
2 nože 

pi·ezky 
vývoj z typu I 1. čtvrtinasekera 

2 nože 9. st. 

souprava 
kování 

souprava překryt pěti sturší horizont hrobů 1. čtvrtina
kování t1roby vývoj z Iypu l 9. st. 
zlatý 
gombík 

souprava 
jezdecká souprava kován! 

tepané starší 
gomb!ky šperk mladš! 
stř!brné 
granul. 
gombíky 
lucernič-
kové 
gombfky 

meč typu H horizont meče typu H 
štít vliv okruh u časně 
sekera karolinského umění 
souprava 
kování 
vědro 
pozlacené karolinská Poulik 
nákončí produkce 1970, 135 

souprava 
kován! překryt dvoj- starší horizont hrobů 
sekera násobnou 
břitva vrstvou hrobO. 
oc!lka 
brousek 
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Nálezový 
Analogie ostruh Datování 

Literatura celek 
Literatura 

analogií 

Oi·cclav- Kalousek vzhledu: 
Pohansko 1971, 75-6, typ III A 1. čtvrtina

obr. 106 
hodce a tvaru ramen: 9. S1.

hrol1 106 
typ 11 

Ořecl,1v- Kalousek vzhledu a plotének: 
Pohansko 1971, typ Ill A 1. čtvrtina 
hrob 296 168-9, 9. SL 

obr. 296

Břeclnv- Kalousek vzhledu: 2. polovina 
Pohansko 1971, typ IV 9. Sl. 

111-4,
hrob 174 obr. 174 plotének: 1. čtvrtina

typ Ill A a lV 9. Sl. 

2. polovina 
9. st. 

Prostějov Dost dl výzdoby bodce: 2. polovina
1966, 154, typ IV 9. st.

hrob 2 tab. LXXI 

Zvláštni 
tvary 
typu lil 

Staré Hrubý vzhledu: počátek 
Město „Na 1951, 9. sl. 
valách" 181-185 

Hrubý typ I a Ill A 1. čtvrtina
hrob 266/49 1955, 187, 9. Sl. 

tab. 62 
výzdoby: 
Mikulčice, l1roby 44ill, počátek 
232/ll, 50/V! 9. st. 

I)IOtének: 1. čtvrtina 
typ Jll A 9. SL 

Kolin Píč l'Zhledu: 

1890-92, l)1P 11 I B 
718-727 výzdoby: 

severní Píč 1909, okruh karolinského 9. st. Hubert, Porcher, Vo/bacil hrob 119, umění 1970, 220-2, 317 tab. XVIII Mikulčice, hroby 44/11 počátek Schránil 11 50/Vl 9. st. Arbman 1937. 187, tal.J. 59:.3 1925, 
164-165 
Salie 1966,
84-86
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Ná lezavý celek 

I
Analogie 

I Literatura I Chronologie 
Předměty a jejich Sl ra Ligra fie 

re la tivni I datování absolutn[ 

přezky překryt není mezi nejmladšími 
hrobem 105 hroby 

přezky porušuje žlábek po přelomu 9. a 10. st .. počátek 
vnější palisády, není mezi nejmladšími 10. st.
překryt hroby 
hrobem 49 

-

souprav;i porušuje žlábek horizont meče typu X 2. polovin:i
kování vniti-ní palisády. po r. 863, v době 9. st.
meč typu X pl·ekryt třemi existence kostela, 
sekera hroby. pod není mezi nejmladšími 
nůž destrukcí kostelr1 hroby 
břitvy 
llřesadla 

souprava I vztah k typu I, Ill A kolem 
kování a pozlaceným ostruhám r. 825 
vědro z Mikulčic 
železný 
křižek 

souprnva knrolinský Benda podle výzdoby polovinn 
kováni okruh 1966, č. 56 maximálně konec 9. sl. 9. sl. 
filigrán. 1. pol. 9. Sl. vliv typu III B 
gombíky \·liv pozlacených ostruh 
meč z Mikulčic 
sekera 

I 

skleněná 
nádoba 
lrnptorga 

li pohár T.issilův Haseloff 
pohiír 1951 

konec 8. st. 
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Nálezový 
Literatura Analogie ostruh 

Datování 
Literatura 

celek analogií 

Kouřim Solle 1966, vzhledu: 
hrob 120 221 chorvatské ostruhy pozdní Vinski 7965. 143, obr. 8 

Solle 1959, 9. Sl.
404-406 tvaru ramen: 

St. Město, hrob 266/4!l kolem 
r. 825

výzdoby: 
chorvatské ostruhy pozdní Vinski 1965. 143. obr. 8 
tepané gombíky na 9. st.
Moravě 

TYP IV 

Břeclav- Kalousek výzdoby: 
Pohansko 1971, lyp llBl 
hrob 169 108-9, 

obr. 169

Břeclav• Kalousek výzdoby: 
Pohansko 1971, typ II 8 1 
hrob 230 136-7.

obr. 230

Bfeclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 
hrob 154 100-102.

obr. 154 

Břeclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 122, 
hrob 194 obr. 194 

Bfoclav-
Pohansko Kalousek 
hrob 148 1971, 97, 

obr. 148 

Břeclav- Kalousek Pohansko, hrob 102 
Pobansko 1971, 67, 
hrob 89 obr. 89 

Břeclav- Kalousek Pohansko, hrob 89 2. polovina
Pohansko 1971, 73, !l. st. 
hrob 102 obr. 102 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I I
Chronologie 

Předměty a jejich Literatura Stratigrafie 

I datování relativní absolutní

2 soupravy I vztah k chorvatským kolem 
kování ostruhám pozdního 9. sl. r. 875 
mečík vztah k ostruhám 
vědro 1. poloviny 9. stolet! 
čakan na Morn1,1ě
hliněná 
láhev 

vliv tepaných gomblků

nůž 

p!·ezky porušuje žlábek po r. 863, není 2. polovina
vnitrní palisády, v nejmladším horizontu 9. st. 
překryt třemi hrobů 
hroby 

přezky a 
pruvlečky překryt není v nejmladším 2. polovina 
tepané hrnbem 228 horizontu hrobťl 9. st. 
gombíky horizont filigrán. 
skleněný šperku 
gombík horizont tepaných 
s fi I igrán. gombíků 
obroučkou 

přezky a 
pi"ekrývá mladší než ostruhy průvlečky 
hrob 246 typu li A sekem 

břitva 
s ostruhami 

2 nože 
typu li A 

přezky p[·ekrývá mladší než ostruhy 
hrob 246 typu 11 A 
s ostruhami 
typu li A 

pl·ezka porušuje žlábek po r. 863, není mezi 2. polovina 
sekera vnitřní palisády, nejmladšími hroby 9. st.
2 nože překryt 

hrobem 141 

porušuje žlábek po r. 863 2. polovina
vnitřní palisády 9. st. 

j 
2. polovina 
9. st. 
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Nálezový 
Literatura Analogie ostruh Datování Litera tura 

celek analogií 

Břeclav- Kalousek 
Pohansko 1971, 106, 
hrolJ 163 obr 163 

Břeclav- Kalousek 
Poh.insko 1971, 82, 
hrob 120 obr. 120 

-----

Staré Hrubý výzdoby: 
Město „Na 1955, 535 typ I poči'.íLek 
valách" 9. Sl. 
hrob 289/51 

-- -

Staré Hrul)ý 
Město „Na 1955, 
valách" 528-529, 
hrob 251/51 obr. 33:9

Staré Hru/Jý výzdoby bodce: 
Město „Na 1955, 530, ostruhy z Polianska 2. polovina
val ách" obr. 33:5 9. st. 
hrob 265/51 

I 
-

Moclrá Hrubý, Ihrob 22 Hochma-
nouá, 
Pavelčík 
1955, 74-5 

Žlutava Dost dl 
hrnb 5 1966, 195, 

tab. LX 

-

Bošovice Dost úl 
hrob 11 1966, 114. 

tab. V:2. '.3 

--

Břeclav- Dos/cíl . 

Zvolence 1966, 119. 
hrob 6 tab. XI:4, 5 
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Nálezový celek 

I
Annlogie 

I Literatura I I Chronologie 
Předměty a jejich Stratigra[ie 

I relativní I absolutní datování 

souprava 
spolu s hrobem starší než poslední 24 překryt 

kování hrobem 135 čtvrtina 9. století 

s bohatými 
šperky 

překryt mladším nen! mezi nejmladšími 
hrobem hroby 

souprava vliv typu I 
kování 
sekera 
nůž 
břitva 

souprava 
kování 
sekeru 

souprava 
kování 
břitva 
sekera 
vědro 

souprava předměty starší 2. čtvrtina
kování prndukce 9. st. 
slov. avar. 
nákončí 
nákončí karolinský Poulík 

okruh 1970, 134 

meč typu H horizont meče typu H kolem 
2 kopí venkovská lokalita r. 850
sekera 
vědro 

přezka, venkovská lokalita 2. polovina
nákončí 9. st.
kopí 
sekera 
nádoba 

kopí venkovská lokalita 2. polovina
vědro 9. st.
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Nálezový 
LHeratura Amilogie ostruh 

Datování 
Literatura celek analogii 

Lipov Dostál plotének: 
hrnb 1 1966, 140, typ 11 

liJb. 
XXV:2, 3 

Kyjov Dostál vzhledu: 
hrob 1 1966, 137, lyp li 

tab. 
XXlll:4 

Skallca Kraskovská 
hrob 22 1959, 

165-6, 
obr. 11:5, 6 

Skalica Kraskovská 
hrob 29 1959, 

165-6,
obr. 11:7, 8 

Klobouky Dostál 
hrob 1 1966, 134, 

tab. XX:4, 5 

Březolupy Dostál 
hrob 2 1966, 122, 

tab. 
LXVIJ:5, 6 

Pěnčín Dostál 
hrob 6 i966, 152, 

tab. 
XXXII:8 

Luhačovice Dostál 
1966, 142, 
tilb. 
XXVl:17, l8 

Trenčín kíhouá 
1962, 
42-45
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Nálezový celek 

I
Analogie I Literatura I Chronologie 

Pi·ed rněty a jejich Stratigrafie 
relalivnf I absolutní datováni 

kopí venkovská lokalita kolem 
sekera r. 850 

sekera venkovská lokalita 2. polovina
vedro 9. st.

vědro venkovská lokalita 2. polovina
9. Sl. 

sekern venkovská lok a I i ln 2. polovino
nůž 9. st.

I 

vědro venkovská lokalita 2. polovina
hliněná horizont hliněné láhve 9. st.
láhev 
náhrdelník 

sekera venkovská lokalita 2. polovina
vědro 9. st.

sekera venkovská lolrnlila 2. polovina
náušnice 9. st.
korálky 
bronzové 
gombíky 
skleněný 
gombík 

sekera 

I
venkovská lokal i 1a 2. polovina

vědro 9. st.

vědro 2. polovinn
9. st.
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l\Jll lezavý uiteratura Analogie ostruh 
Datování 

Literatura 
celek analogií 

TYP V A 

St<1ré Hrubý 
Město „Na 1955, 452 
valách" 
hrob 261/49 

Mikulčice Klanica 
hrob 983 1970, 

tab. '.18:17 

Staré Hrubý 
Město „Na 1955, 502 
valllch" 
hrob 86/51 

TYP VB 
-

Staré Po11/ík plotének: 
Město 1955, typ li A 
„Špitálky 

" 307-372 
hrob 10 

Mikulčice Poulík plotének: 
hrob 51/VI 1963, 55, typ li B 1 

145 

I 
Mikulčice Poul/k plotének: 
hrob 85/Vl 1963, 55, 

151-152
typ li B 1 

úpravy ramen: 
alamanské ostruhy 7. a 8. st. Paulsen 1967, tab. 41 

Staré Hrubý plotének: 
Město „Na 1955, 190, typ IV 2. polovina
valách" 445-446 9. st.
hrob 210/49 

TYP V C 

Mikulčice Poulík 

hrob 70/VI 1963, 49, 
148-149 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I Literatura I 
Chronologie 

Predměty a jejich Stratigrafie 
relativní I absolutní datování 

I 
2 páry I horizont tepaných 
tepaných I gombíků 
gombíků 

sekera 
břitvo 
ocflkn 
brousek 

přezka vliv typu 11 A 
filigrán. horizont Cil igrá n. 
gombík šperku 

tepané vliv typu li B l 
gombiky horizont tepaných 

gombíkll 

pod hrobem vliv typu li B 1 
se záušnicf starší než 10. století 

ocílka nad hrobem mladší horizont hrobů 2. polovina
nůž s mečem typu H 9. Sl.

zlomek 
ostruhy V B současnost typů v B 
2 soupravy a V C 
kováni horizont tepaných 
tepané gombiků 
gomblky horizont gra-nul. šperku 
granule- souprava kován! 
vaný z počátku 9. století 
gombík 
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Nálezov9 
Literatura Analogie ostruh 

Datování 
Literatura celek analogií 

Mikulčice Poulík 

hrob 59/VI 1963, 146, 
obr. 26:3 

Predmostr Dostál 

pohřeb I- 1966, 155, 
ště I tab. 

XXXVl:11 

TYP V D 

Pobedim /Jia/ekouá 

objekt li 1972, 124, 

obť. 2 

I 
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Nálezový celek 

I
Analogie 

I !.itera1ura I 
Chronologie 

Předmět�• a jejich Stratigrafie 
relativní I absolutní datováni 

překrývá hrob mladší než typ II 
s ostruhami 
typu II B 

starší skupina 
hrobú 

horní hranice je dán.i 
zánikem hradiště 
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Slawische Sporen auf de111 Gebiet der 

Tschechoslowakei 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nach der Analyse der schriftlichen und der materiellen Quellen gelangte leh 

zu der Ansicht, dass man unbedingt auch die technologischen Elemente betrachten 

muss, am besten mil Hilfe von Róntgenaufnahmen. Vom Standpunkt der Entwick• 

lungslinie der Sporen in unserem Gebiet kann man bei der Bestimmung der Ty

pologie nicllt die Produktionstechnik als Grundlage nehmen, denn viele Herstel• 

lungsmethoden sind nicht i!usserlich auf dem Gegenstand sichtbar unci auch der 

grundsatzliche Zutritt zur Verarbeitung der einzelnen Sporenteile unci ihre Ver· 

bindung zu einem Ganzen ist nicht deťmassen charakteristisch, um ihn zu einer 

prazisen Typenbestimmung beniitzen zu kónnen. Aus diesen Grilnden anerkannte 

ich die morphologische Basis als Ubersichtlicher unci mehr den Bediirfnissen der 

Typologie entsprechend unci ich teile clie slawischen Sporen daher nach den 

ausseren Merkmalen in Hakensporen, Osensporen, Platteosporen unci Sporen mil 

langem Stachel ein. 

Die Hakensporen bearbeitete bereits friiher J. Zak samt den zu dieser Zeit 

bekannten Funden aus unserem Raume. Seine Gliederung in drei Grnndgruppen 

geht aus clen verschiedenen Herstellungstechniken hervor, die ihren Ursprung in 

verschiedenen Produktionszentren in MitteleuťOpa haben. Eine weitere Gliederung 

dieser Gruppen ist auf den Proportionen der Sporen begrtindet, die von der chro

nologischen Position abhangig sind. Die Gruppe der gegossenen S poren (I.) wird 

so in Stufe A·C geteilt, die Gruppe der zweiteiligen Sporen (II.) in Stufe B-E unci 

die Gruppe der einteiligen einsernen S poren (III.) in S tufe A·F. Nach der Kon· 

frontation mit neuen Funden hat es sich erwiesen, dass diese Gliederung dem 

Material aus unserem · Gebiet, mít einer Ausnahme. entspricht. Die Sporen der 
Stufe E in der dritten Gruppe sind bei uns durch Funde belegt, die chronologische 

Zuweisung dieses Types in das 9. Jahrhundert kommt filr sie jedoch nicht in 

Belracht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dem auch bei den Sporen des Types 

IJI D der Fall ist (Typ III F hat man bei uns nicht gefunden]. Es 1st dies der 

l\usdruck von ausseren Faktoren, konkret des Einflusses der europi!ischen Osen

sporen, die die Entwicklung der Hakensporen in unserem Gebiet beschleuniglen. 

leh schlage daher vor, die Formen der Hakensporen aus dem Gebiet, das bereits 

am Ende des 8. Jahrhunderts durch europi!ische Kontakte beeinflusst war unci 

typologisch Zaks Typen O, E unci F entspricht, als Typ D', E' und F' zu bezeich

nen, wo diese Unterscheidung eine chronologische Verschiebung nach unten be

deuten wilrde, mit Rticksicht zu den ancleren Entwickiungsbedingungen. lm 6. Jahr

hundert erscheinen bei uns Sporen aller drei Gruppen, wir kclnnen jedech man
gels datierender Komplexe das chronologische Verhi!itnis zwischen den Sporen 

fremclen unci heimischen Ursprunges nicht bestimmen. lm 7. Jahrhundert stagniert 

die Produktion heimischer Sporen etwas, es erscheinen mel1t· Sporen der I. und 
li. Gruppe, was vermutlich mil der erhóhten Handels· unci Militiiraktiviti!t der

Franken im Raume der mittleren Donau zusammenhi!ngl. Diese Ausserung der

westlichen Einflilsse wird am Ende des 7. Jahrhunderts schwi!cher und •im 8. Jahr•
hundert erscheint sie nicht mehr. Am Ende des 8. Jahrhunderts gelangen bei uns

clie Hakensporen ln einen engen Kontakt mít den Osen- und Plaltensporen, so 
dass Formen, die morphologisch dem Ende des 9. Jahrhunderts angehoren, bei

uns spatestens in den Beginn des 9. )ahrhunderts gehóren [sie sind nicht in Kór

pergrabern ). 

Funde von Osensporen betrachte ich nlcht als einen selbstMndigen Fundhori-
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zont. Sie dokumentieren den Einfluss aus Rl!umen mit alter romischer Produk

Uonstradilion, konkret Kroatiens und des Rheinlandes. Ihre Existenz 1st kein ver
elnzeltes Merkmal dieses Eingriffes, ist Jedoch eines von den schwerwiegendsten, 
denn ihre Anwesenhelt aur unseren slawlschen Burgwl!llen kann nicht bestrilten 

werden. lm Hinblick zur Verwandschaft der rheinllindischen Osensporen aus dem 
Ende des 8. JaI1rhunderts mil kroatischen Sporen aus dem 9. Jahrhundert und 
auch deshalb, da die Hakensporen auf unseren Skelettgraberfeldern wahrend des 

9. Jahrhunderls nich! auftreten, beschranke ich ihr Vorkommen bei uns au[ eine
Episodenangelegenheil, die mit den Veranderungen von Grundformen slawischer

Sporen am Ende des 8. unci zu Beginn des 9. Jahrhunclerts zusammenhangt. Diese

Schlussfolgerung unterstUtzen Funde von Osensporen, hochstwahrscheinlicll hP.i
mischer Produktion, auf Lokalitl!ten, wo auch spate forlgeschrittene Hakensporen

forrnen gefunclen wurden { d. i. in Mikulčice unci in Pobedim ). Die Osensporen

beeinflusslen die Enlwicklung der Hakensporenformen und das Endresullat ergab
die Basis der Plaltensporenformen.

Die Plallensporen leile ich in 5 Typen ein, morphologisch unterscheidbar und 

charakteristisch, bei denen man die Entwicklungslinie, die gegenseitlge chrono
Jogische Abhl!ngigkeil und den evenluellen Anteil der l!lteren Typen aur der Ent
stehung der sp!lteren verfolgen kann. Der alteste Typ l wurde aufgrund von

Fundkomplexen mil Sporen restgesetzt, die evident aur jenen Graberfetdern die 
l!ltesten sincl, die wahrschelnlich bereits seit dem Beginn der Kóq>erbestattungen 
bentitzt wurden. Es sind clies die Graber 366/49 von clem Graberfeld in Staré 

Město „Na valách" [durch die Superposilion der Kirchengrundmauern bestimmt), 
90 und 265 ln Mikulčice [ dem Horizont der I. Kirche, dem sog. III. Horizont ge
hl>rend ), 232 aus Mikulčice und 58 von dem Griíberfeld in Kopčany ( diese konnen 

straligraphisch niclH zu den theoretischen Schlussfolgerungen beitragen, sind je

doch sehr wertvoll durch ihren Inhalt, der die Genesis sowie dle gesamte Cha
rakteristik des Types I unterstUtzt). ln Grab 90 aus Mikulčice hal man ein Schwert 
des Types K gefunden, das man nach der Datierung eines Schwertes desselben 
Types mit der Aufschri(t ULFBERHT aus Grab 1 aur der Lokalitat Biskupija-Crkvina 

in den Beginn des 9. Jahrhunderts datieren kann. Grab 265 aus Mikulčice enthielt 
ausser Sporen und einem Dolch ein Schwert des Types H, datiert in das 1. Vier
tel des 9. Jahrhunderts. Die Sporen aus Grab 232 von Mikulčice enthalten einlge 

verschiedenartige Elemente: die Verzierung ihrer Oberflache sowie der Ober[fache 
der dazugehtirenden Beschlage ist offensichtlich westlichen Ursprunges, die Form 
des Btigels und des Stachels, das Verzierungssystem auf dem Stachel, die Ver

jUngung des Btigels ohne Verzierung in íl1rem unteren Drittel und dle Nieten
reihe aur der Platte haben Analogien in den vergoldeten Exemplaren aus Mi

Irnlčlce, der breite rundliche Rand auf der Schlaufe und der Riemenzunge, das 
innere Feld einer unterschiecllichen Verzierung belassend unci die Kombinalion der 
tauschierten Ornamente aur der Sporenoberfl11.che sind wahrscheinlich heimische 
Elemente. Die allgemeine Charakteristik des Types I nach den Sporen aus den 

angefiihrten Komplexen ist [olgend: 

1. Den Gesamteindruck bestimmt die relative Massivit!H des Sporens.

2. Der Sporen hat grossere Ausmasse I die durchschniltliche Lange betr!lgt 15 cm].
3. Der Btigel ist schwach paraboliscll oder in Form des Buchstabens U.

4. Der Querschnitt des BUgels ist gewohnlich abgerundet dreieckig.
5. Der massive Stachel ist an den Btigelbogen mit einer Niete befesligt.
6. Die Platlen sind kleiner, schaufelformig oder von viereckiger Form, mit 2 oder

4 Nieten und einer Mittelrippe, an den Bugel anknUp[end.

7. Als typische Verzierung erscheint das Tauschieren, die gesamte Oberflache des

Sporens bedeckend.

Die Grundeigenschaft dieser Sporen ist jedoch ihre Uneinheitlichkeit, verstand

lich bei Gegenstanden, dle erst eine neue Entwicklungslinie schaffen. Die Sporen 

des I. Types muss man als Erzeugnis del' heimischen Handwerker ansehen, inspi-
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riert durch clie europaische Produkiíon, wie davon die Technik des eingesetzten 

Stachels und die tauschierte Verzierung zeugen. Als untere Vorkommensgrenze 

betrachte ich ctie Wende des 8. und 9. Jahrhunderts. Mit Rticksicht darauf, dass 

verhallnismassig írtih entwicklungsmassig progressivere Typen vorkommen, liegt der 

Schwerpunkt der Produklion offensichllich im Beginn des 9. Jahrhunderts. Es hat 

den Anschein, dass gerade die allesten Sporen lange benUtzt worden waren und 

man kann sie daher auch in einem jtingeren Fundkornplex finden. Aus diesen 

Grtinden betrachte ich die Frage der oberen Vorkommensgrenze an dieser Stelte 

als unlosbar. 

Zur Ausstattung der bedeutenderen Mitglieder der grossmahrischen Gesellschaít 

gehélrten prunkvoll verziene Sporen, die in sich Elemente verschiedenen Ursprun

ges vereinigen und uns dadurch eine Zeugenschaft von den alten Kontakten der 

einzelnen Kullurstrélmungen geben. Die altesten von diesen sind bronzene ver

goldele Sporen aus Grab 50/V! in Mikulčice, in den Beginn des 9. Jahrhunderts 

datiert. Die Herrichtung und Verzierung der Oberflache, die Form der Platten, die 

Technik des Einsetzens des Stachels in den Btigelbogen und das Auslassen eines 

Gliedes der Verzierung auf beiden Btigelteilen weisen auf den Einfluss der friih

karolingischen Kunst. Oas Gesamtaussehen unci clie Endverarbeitung der Details 

charakterisieren eher die heimische Produktion, inspiriert durch Produkte friih

karolingischer Werkstatlen. Aus dem Charakter der Sporen des Types I Uber

nehmen sie kein Element, daher betrachte ich sie als gleichzeitig. Die gleichen 

Schlussfolgerungen gellen auch [Ur das zweite Paar bronzener vergoldeler Sporen 

aus Grab 44/11 in Mikulčice, diese sind entwicklungsgemass etwas fortgeschrittener, 

vor allem in der definitiven Form der Platten. Zur Gruppe der prunkvoll verzier

ten Sporen rechne ich auch die Sporen aus Grab 225 von dem Graberfeld in 

Břeclav-Pohansko, die jedoch jtinger sind, ferner die Sporen aus Grab 100/VI in 

Mikulčice, formlich sehr den Sporen aus Grab 44/11 ahnlich unci clie eine gewisse 

Beziehung zu den Sporen aus Pollansko haben und schliesslich die Sporenfrag

mente aus Grab 32/VI in Mikulčice. Aile angefilhrten Sporen geben uns durch 

ihre Grundelemente die Charakteristik des allgemeinen Types grossmahrischer 

Sporen. 

An clie Sporen des Types I und an clie prunkvoll verzierten Exemplare kntipfen 

die Sporen des Types II. an. lhre Grundcharakteristik ist folgend: 

1. Parabolische Btigel [verschiedenartig getlffnet].

2. Kleiner Stachel, zylinderfélrmig oder doppelkonisch, meist mil einer Spitze

teendet.

3. Halbkreisfélrmige oder viereckige Platten mit eventuellen Varianten, eine Nieten

reihe im oberen Teil. Die Nieten sind in der Regel in einer Rinne eingelassen,

manchmal mil Kupfer ausgelegt.

Nach dem Aussehen kann man den Typ II in Variante A und B einteilen, von

denen Variante A melu alterttimliche Merkmale aufweist. Es sind dies unverzierte 

einfache Sporen, deren Dauer des Vorkommens nicht genau begrenzt 1st. Wil: 

finden sie im Zeilabschnilt nach dem Beginn des 9. Jahrhunderls und wir haben 

Belege von ihrem Vorkommen in einem Grabkomplex nach der Milte des 9. Jahr

hunderts. Aus Mikulčice sind charakterislisch die Fundkomplexe aus Grab 43/VI 

und 266/l I ( dieses gehčlrt in den Horizont der altesten Graber bei der II. Kirche}. 

ln Staré Město „Na valách" sind die Graber 247/49 ( Uberschichtet von drel jtin

geren Grabern] unci 190/50 mit einem Schwert des Types X unci einer bronzenen 

Riemenzunge aus dem Umkreis der frtihkarolingischen Kunst wichtig. Von dem 

Grtlberíeld in Břeclav-Pohansko konnen wir Grab 47 (stratigraphisch nach dem 

Jahre 850 datiert, es gehort nicht zu dem jtingsten Horizont des Graberfeldes), 

246 (gestort durch 2 Graber mil Sporen des Types IV und einem ohne Funde), 

239 (auch von drei Grabern Uberdeckt] unci 269 (vermutlich jiinger] nennen. Die 

Sporen der Variante II A sind ftir clen /:llleren und mittleren grossmahrischen 

Horizont typisch, sie kélnnen Jedoch auch spater vorkommen. 
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Dic Varianto li B kann man in einige Gruppen nach der Verzierung einleilen. 

Die Cruppe 11 B l hal ptaslisch verzierte Plalten, síe ist in einem beslímmten 

Entwícklungsabschnílt gleichzeitig mil Varíante II A und dem Typ Ill A und 

komnll nuch nach dem Jahrc 863 vor. Typisch sind die Sporen aus den Grabern 

157/VI, 117/11, 113/11, 122/Vl, 1501VI, 179/Vl unci von der 9. Kirche aus Mikulčice, 

244, 156 und 280 aus Bi'eclav-Pohansko unci 94 aus Pobedim. Gemeinsam mít diesen 

Sporen unci spater kommt Varíanle II 13 2 vor, mít der gesamten Oberfl1iche 

plaslísch verzíerl. Wlcl1tig sind clie Graber 144/VI aus Mikulčice, 329, 277 unci 286 

aus Bi•eclav-Pohnnsko, nus Brno-Líšeň unci von clem Graberfeld JI - Poci valem in 

Pi'eclmoslí bei Přerov. Oer Urnl<reis des Vorkommens isl schon breíter als bei 

clen ancleren Varianten dieses Types unci eine !lhnliche Siluation kann bei Typ lil B 

veríolgt werden. Sporen, mil unterschiedlichem Material ve1·ziert, bezeichne ích 

als Variante II B 3 unci sie kommen in Grab 185/49 aus Staré Město „Na vatách", 

aur der LOki.llitíit Bašovce-špunie unci in Grab 245/ll in Mikulčice vor. Die Da

rierung bewegt sich um clas Jahr 850. 

Dle Sporen des Types llI aussern sich gllnzlich selbst!!ndig unci unterscheiden 

sich von den anderen insofern, dass man von einem fremden Einfluss erwiigen 

kann. In der gesamlen Gestallung unci Erzeugungstechnik knilpfen sie an die 

heimische Enlwicklung an, in der DurchfUhrung der Haltepla1ten llussert sich 

der Ein[luss der kroalischen Sporen. Die ersten impulse gingen aus dem Milieu 

des karolingischen Reiches in Form von prunkvoll verzierten Osensporen hervor. 

Trotz der Obergangs[orm auf dem Sporen aus Oschingen trugen die Elemente der 

Tierktipfe, clíe clie Aussenseite der Schlaufe dieser Sporen zieren, zur defínitiven 

Gestalt der I-lalleplatten bei, bei der zwischen clen Packen der ursprilnglichen 

Schlaufe zwei Platten rnit einer Reihe von Nieten eingeschoben wurden (ve1·mutlich 

der Einfluss aller romischer Produktionstraclitionen]. Diesen Prozess konnen wir 

bei den kroalischen Sporen verfolgen, die um das Jahr 800 datiert sincl. Die 

gesamle Produkllonsteclrnik ist unserem Gebiet ganz fremd unci bei Typ I kommt 

sie Hberhaupt nicht vor. Die klassische Form des maclHigen Sporens mil massi

vem Stachel, an die Niele in den Bugelbogen eingesetzl unci mit grossen Platten 

mit zwci Reilien Nieten (sog. Typ III A) tritt abgesondert von der heimischen 

Entwicl<lung aur. Zu ihr gehóren clíe Sporen aus den Grabem 224/51, 116/51, 

287/49, 19/48 unci 50/50 aus Staré Město „Nn valách", die alle durch ihre Ausstat

lung unci Stratigraphle dem iilteren llorizont des Graberfeldes angehéiren. Mit Rilck

sicht zu den nahen Beziehungen zu Typ I unci clen kroalischen Sporen aus der 

Wencle cles 8. unci 9. Jahrhunclerts claliere ich den Typ II[ A in das 1. Viertel 

des 9. Jahrhunclcrts. Die Originalitl:lt der Form konnte sich aber in der Masse 

der Sporen heimisclrnn Ursprunges nich! erhalten, man muss auch clie weilere 

Enlwicklung in Betracht ziehen. Die Sporen werden ein[acher unci passen sich 

der Massenprocluktion an. Diese Gestalt nenne ich Typ lil B unci reíhe zu cliesem 

dic Sporen aus Crnb 223/51 unci 313/49 aus Staré Město „Na valách", aus Grab 106, 

296 unci 174 nus Břeclav-Pohansko, aus Grab 2 in Prostějov unci aus Objekt 13 

in Pobedirn II - Na luze. Die Sporen des Types Ill B kommen gemeinsam mil dem 

Schwcrt des Types 1-1 unci X vor, stratigraphisch gehéiren sie dem alteren Ho

rizont des Grliberíeldes „Na valách" in Staré Město an und auf Pohansko sind 
clie Grabkomplexe stratigraphisch in die 2. Halfte des 9. Jahrhunderts unci in clie 

Wencle des 9. unci 10. Jahrhunderts claliert (vermutlich der jUngste Beleg des 

Vorl<ommens). Sie haben also einen wesenllich breiteren zeillichen Umfang sowie 

geographische Streuung, sie verloren offenbar den reprasentatíven Zweck des Types 

III A unci passten sich eher sell>Sl den heimischen Bedingungen an. Unter den 

Sporen des Types III entziehen sich der festgestelllen Entwicklung drei Paar 

prunkvolle Sporen, clie man inclividuell behandeln muss. Die Sporen aus Grab 

266/49 aus Staré Město „Na vatách" datiere ích um das Jahr 825 unci betrachte 

sie als Produkt der Werkst!lllen von Staré Město. Die Elemente der Technologie 

sowie cler Verzierung leite ich von Typ l, Ill A und von den bronzenen vergol-
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deten Sporen aus Mikulčice ab. Die einzige iiusseťung eines fremden Einflusses 

sehe ich in der Plattierung der Oberflache durch ein vergoldetes Kup[erblech. 
Oas Sporenpaar aus clem nbrdlichen Grab in Kolín datiere leh um dle Mitte des 

9. Jahrhunderts mit Riicksicht zur Verzierung wcstlichen Ursprunges sowie dem

Kontakt zu Typ III B in Mahren. Die obere Grenze beslimmt das Vorkommen der

Granulation und des Filigrans in der karolingischen Kunst, das heisst maxima!

<las Ende des 9. Jahrhunclerts. Gemeinsame. Merkmale mil mahrischen Sporen aus

dem Beginn des 9. Jahťhunderts und Gegenstanclen aus dem Grabkomplex ver

setzen die Datierung zum Jahťe 850. leh setze dabei direkte Kontakte mit Mahren

und einc beslimmte Beziehung zu clen Werkstl:itten des karolingischen Reiches

voraus. Die Sporen aus Grab 120 in 1'ouřim unterscheiden sich durch die Form
des Biigels nicht von clen sp/iten m1íhrischen Formen, durch die nrnssive Durch

fiihťung, Grosse und Form des Stachels sowie Verzierung entsprechen sie der

Charakteristik der kroatiscl1en Sporen aus clem spaten 9. Jahrhunclert. Oas Pal

mettenmotiv ist ein grossmahrisches Element unci belegt die Kontakte von Kouřim

mít den Zentrallokalitaten in Mahren. Diese Spoťen daliere icl1 zum Jahre 875.

Durch clie weiteťe Entwicklung der Sporen des Types II mil Hinzunahme einiger 

E'.fmente cles Types Ill entstand ein neuer Typ grossmahrischer Sporen, der im 

allgemeinen auch aur ldeinen bauerlichen Lokalitaten verbreitet ist. leh bezeichne 

ihn als Typ IV und charakterisiere ihn folgenclermassen: 

1. Grossere Ausmasse ( durchschnittliche Lange 16,2 cm).

2. Leichte Durchfiihrung.

3. Kleiner Stachel.

4. Langgezogener Biigel, parnbolisch sowie in Forrn des Buchstabens U.

5. Kleine Platten von verschiedener Form, meistens mil zwei, ausnahmsweise mit

einer oder drei Nieten und oft mil einer Mittelrippe.

Um das Milieu kennenzulernen, in dem cliese S poren vorkommen, betrachte

ich als wichlig die Grabeť 169, 230, 154, 194, 148, 89, 102, 163 unci 120 aus Břeclav
Poliansko, die Graber 307/49, 112/51, 289/51, 5/57, 251/51 und 265/51 aus Staré 

Město „Na valách", Grab 22 aus Modrá. Bez. Uherské Hradiště, Grab 5 aus Žlutava, 

Bez. Gottwaldov, Grab 11 aus Bošovice, Bez. Vyškov, Grab 6 aus Stará Břeclav

Zvolence, Grab 1 aus Lipov, Bez. Hodonín, Grab 1 aus Kyjov, Bez. Hodonín, aus 

den HUgelgrabern 22 unci 29 aus Skalica, Bez. Senica, Grab 1 aus KlolJouky, 

Bez. Břeclav, Grab 2 aus Březolupy, Bez. Uherské Hradiště, Grab 6 aus Pěnčín, 
Bez. Prostějov, die Graber aus Luhačovice, Bez. Gottwaldov und Trenč!n, ferner 

zwei Sporen aus der Siecllung in Mikulčice und den Sporen aus Objekt 22 in 

Pobedim li - Na laze, Bez. Trenčín. Aus der Gesamtsitualion geht hervor, class 
die Sporen au[hbren Angelegenheit der materiell gut [undierten Schicht zu sein, 

dass es durch den Ein[luss der Kriegsbegebenheilen zu einer Reorganisation des 

Heeres und zu einer Betonung seines Reiterbestandteiles kam und sich dadurch 
auch cler Umkreis der BenUtzer von Sporen erweiterte. Dies aussert sich schon 

bei den Sporen des Types 11 tmel besonders bei Typ JV und vermutlich kam es dazu 
noch vor dem ]ahre 850, aber vor altem nach cliesern Datum. In die 2. Halfte des 

9. Jahrhunderts lege ich daher clie Mehrzahl von Funden der Sporen des Types IV.

Sie kommen gemeinsarn mit jUngeren Sporen des Types II unci mit den ersten

Sporenformen mit langem Stachel vor, dle auch ein Beleg einer intensiven Mi

litarlatigkeit sind, vcrbunclen mít einer Vervollkommnung der Kriegstechnik.

Eine besondere Gruppe sind Sporen mil breitem Biigel - Typ V, friiher als 

spate Verfallsform cles grossmahrischen Sporens gehalten. Die Basis clieser Ent

wicklung waren offcnsichtlich provinzialrbmische Sporen aus einem flachen Band, 

ilUS clem 7. unci 8. Jal1rhundert kennen wir lihnliche Formen in Deutschlanď und 
bei uns beobachten wir eine Reihe von Varianten des Types V, was von einer 

selbstlincligen Form zeugt unci nicht also von einem Verfall der Produklion. Diese 

Sporen haben eine besondere, individuelle Entwicklung, getrennt von clen ande· 
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ren Typen der grossmahrischen Sporen. Wir kiínnen nur einen Randeinfluss des 
Types II und IV beobachten. Die chronologische Besllmmung des Types V ist sehr 
schwierig, denn wir haben einen Mangel an gut datierbaren Begleilfunden sowie 
stratigraphischen Beobachtungen, verschiedene Details deuten Jedocll an, dass er 
auch ln eínee spateren Zeit vorkam, als man allgemein annimmt. Wir kéinnen 
ihn in Variante V A (mil gleichmassig breitem Bi.igel, an den Enden mit Nieten), 

V B (mit Ausschnitten lm Bugel, an clen Enclen mit Platten), V c (mit Ausschnitten 
in dem Biigel) und V D (mit quadratischcr Schlaufe an den Enden des Bi.igels) 
elnteilen. Am zahlťeichsten ist Typ V C, der gemeinsam mil gehammerten Kugel

kn1lpfen vorkommt, verelnzelt mil Kugelkn1lpfen mit feiner Granulation. lnteressant 
sine! die Sporcn des Types V B, au[ deren Platle wir den Einfluss anderer Typen 
verfolgen k1lnnen. Zu dlesen gehiíren auch die Sporen aus Grab 85/VI in Mikulčice 

mil einer Biigclherrichtung, clie ahnlich den westlicllen Osensporen aus clem 7. unci 
8. Jah1·hunderl mít einer verzierten Scheibe in der Milte des Bligels sincl.

Als Folge der immer grélsseren Notwencligkeit einer genauen Koo1·dination der

Bewegungen des Relters und des Píerdes aussert sich die Tendenz nach der Ver
lllngerung des Stachels bei den Sporen des Types II B 1 unci zwa-r bei zwel 
Sporen von der Siedlung in Mikulčice, bei den Sporen aus den Gl'l!bern 138 

und 21 in Břeclav-Pohansko unci bei den Sporen aus den Grabern 204/AZ, 140/50 
unci 123/50 in Staré Město „Na valách". Mit Sporen, clie einen verltingerten Stachel 
haben, mlissen wir sptitestens im letzten Drittel des 9. Jahrhunderts rechnen. An 
cliese Phase knlipft der spezifisch ml!hrische Typ des Sporens mil tangem Stachel 
[meistens bildet er 1/3 der Gesamtll!nge des Sporens) aus Grab 338 in Břeclav
Pohansko unci aus Mikulčice, wo man 2 Stiick in der Siecllungsschicht rand. Dieser 
Typ geht aus dem Typ li B 1 hervor unci man kann seine genaue chronologische 
Position nicht bestimmen (die einzige Grenze ist die Wiistungszeit beider Loka
litaten). Als Fortsetzung der mahrischen Entwicklung scheint clie Gruppe der 
Sporen aus Kouřim mit Iangem Stachel unci kleinen Platten zu sein, rnr Typ IV 
charakteristisch. Diese Sporen konnen ln clie 1. H!llfte des 10. Jahrllunderts datiert 
werden. In Bohmen kennen wir lihnliche Funde in Praha-Michle, aur der Prager 
Burg, in den Prachovské skály, Libice, Zalov, Levý Hradec und um Brandýsek. 
Der Typ der Sporen mít langem Stachel aus unserem Gebiet beeinílusste wahr
scheinlich die Hakensporen unci die Osensporen, die im umliegencle,n Europa vor
kommen und verbreitete sich vor allem in Raumen mlt giinstigen gesellschaftlich
politischen Bedingungen. 

Der Sporen ist ein Werkzeug, das die vollstandige Ausniitzung der Miíglichkeiten 
des Reiters und dadurch auch des Pferdes vermitcelt. Beides wurde im Verlauie 
der Zeit im Bewusstsein der Gesellschaft zum Symbol der gesellschaftlichen Stel
lung. Den !iltesten Be!eg von der Verwendung der Pferdes zum Reiten haben wir 
aur clem Bild ctes Reiters in Susa aus clem Zeitabschnitt 2800 v. u. z. und all
mll.lllich wircl clas Pferd zu einem grundlegenclen Transportfaktor. ln der griechi
schen archaischen Zeit haben wir die Reiterkomponente als standigen Bestandteil 
der Armee und die riímischen equiles sind bereits als gesellschaftliche Schicht 
bekannt. Von dem Reiterdienst im írtinkischen Heer haben wir geni.igende BeJege 
in schriítlichen Quellen, als auch von der Existenz der Pferde bei den Slawen. 
Nach clem Studium des osteologischen Materlales war das Pferd bei clen Mil.hrern 
kein allgemein verbreitetes Tier. Zu seiner Zucht muss man ein bestimmtes Be
silztum voraussetzen, denn wahrend seines Lebens glbt es keinen konkreten ma
teriellen Nutzen. Es war also eigentlich ein Privilegium der materiell reichen 
Menschenschicht. Fiir die Verhil.Itnisse in Grossmahren kann man nicht eine Wahl
zucht von Kriegspferden voraussetzen, aber man kann eine engere Auswahl nicht 
ausschliessen, denn clie Mil.hrer traíen mit organisiertem Militar zusammen, in 
dem clíe Reilerei ganz selbstverstandlich war. Die Kriegsbegebenheiten verursachten 
vermutllch eine Erweilerung der Zahl an berittenen Kriegem, die nicht ihr eigenes 
Pferd benlitzten, dann die Idee, die im Besitz des Pferdes und der Sporen be-

102 



ruhte und nicllt dem Besitzer gehorte, sondern seinem Befehlshaber, der auch 

die Betriebskosten deckte. Die Reorganisation des Heeres erzwangen die sich 

immer starker durchsetzenden gesellschaftlichen Beziehungen des friihfeudalen 

Staates, die durch die militarischen Kontakte mit dem entwickelten frankischen 

Heer sowie durch die eigenen Kriegserfolge gest1:irkt wurden. Aus diesen Griinden 

nehrne !ch an, dass das Vorkommen von Plattensporen und speziell der Sporen 

des m11hrischen Types mit langem Stachel rnit der Existenz unci den Veranderun

gen des grossmahrischen Staates verbunden ist. Die Entwicklung dieser Sporen 

war nicht beendet unci in M1íhren setzt sie auch nicht fort. Der Verfall der ge

sellscliaftlichen Beclingungen brachte die weitere Entfaltung aur dem einstigen 

zentralen Gebiet des Staates zum Stehen, das nicht unbedingt okonomisch zuriick

bleiben musste. Dieser Typ des friihmittelalterlichen Sporens fand Bedingungen fUr 

seine Geltendmachung lm Raume des beginnenden bi:ihmischE:� Staates. Auf den 

Veranderungen des Sporens als Gegenstand von ausgesprochen milit!irischem Cha

rakter widerspiegelt sich die Entwicklung der milit11rischen unci somit wahrschein

lich auch der gesellschaftlichen Organisalion. Die Betonung der Aufgabe der Rei

terei betrachtet H. towmianski als initiative Handlung der Fiirsten zur Unter

stiitzung des stattlíchen Wesens. Nach díesem wird in den Bedingungen des Staates 

das Heer Werkzeug des Fiirsten und der herrschenden gesellscha[tlichen Schicht, 

díe Funklionsanderung widerspiegelt sich dann auch ln der Zusammensetzung unci 

in der Organísation der Militarmacht. lm Milieu Grossmahrens, auch wenn wir 

nur von dem Ende des 9. Jahrhunderts erw11gen mi:ichten, ist díese verhaltnis

massig fortgeschrittene Situation problematisch, aber auf den grossm1ihrischen Fun

damenten wurde sie schliesslich in den gesellschafllichen Bedingungen des Mhmi

schen Staates verwirklicht. 

Deutsch von E. Tichó. und Dr. R. Tichý, CSc.
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