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Abstrakt
Meč, jehož konzervace je předmětem této diplomové práce, byl nalezen
na pohřebišti z období stěhování národů u Kyjova na Moravě v hrobě č. 881 a
byl vyzvednut technikou „in situ“ i s okolní zeminou. Na povrchu čepele se
zachovala řada organických zbytků pochvy, jmenovitě petrifikovaná kožešina
a zbytky dřeva, které bylo druhově zařazeno jako olše. Radiografickým
průzkumem bylo odhaleno zdobení čepele technikou damaskování, což bylo
potvrzeno i metalografickým průzkumem. Hlavice byla vyrobena z bronzu
ozdobeného stříbrnou tauzií. Meč byl uložen do hrobu někdy v průběhu
6. stol. n. l. Konzervátorský zásah začal napuštěním předmětu taveninou
cyklododekanu pro celkové zpevnění a pokračoval mechanickým čištěním.
Z čepele byly odebrány dva vzorky pro metalografický a stratigrafický
průzkum. Po odstranění zbytků cyklododekanu byl očištěný meč desalinován
opakovaným louhováním v demineralizované vodě. Potom byl předmět
vysušen za laboratorní teploty a sníženého tlaku ve vakuové komoře. Hlavice
byla stabilizována roztokem benzotriazolu, zlomené části meče byly slepeny.
Jako závěrečná povrchová úprava byl použit nátěr lakem s vrchní vrstvou
mikrokrystalického vosku. Pro značnou křehkost předmětu byl tento
upevněn do speciální hliníkové zpevňovací konstrukce zvlášť pro tento účel
vyrobené.

Posledním

krokem

diplomové

práce

byla

výroba

repliky

kyjovského meče původními technologiemi na základě všech zjištěných
informaci.

Abstract
The subject of this thesis consists in the conservation of the sword,
discovered at the Migration Period cemetery near Kyjov in Moravia in the
grave no. 881. It was excavated by the technique „in situ“ together with the
surrounding soil. On the blade surface a number of organic residues of
scabbard was preserved – namely petrified leather and fragments of wood
that was broadly classified as alder. The radiographic survey has revealed,
that the blade was decorated by the technique of pattern – welding. This was
also confirmed by metallographic survey. The pommel was made of bronze
and decorated by silver inlaying. The sword was deposited in the tomb in the
6th century AD. The conservation work began with saturating the subject
with cyclododecane melt with the aim to overall strengthening followed by
mechanical cleaning. Two samples for metallographic and stratigraphic
determinations were taken away from the blade. After the removal of
cyclododecane residues the cleaned sword was soaked in distilled water.
Subsequently the sword was dried at laboratory temperature and under
reduced pressure. The pommel was stabilized by benzotriazole and the
broken parts were glued. As the final surface treatment, coating by varnish
with a top layer of conservation wax was applied. Because of a considerable
fragility of the object, it was placed to a special aluminum scaffolding. The
last step of this thesis was the production of Kyjov sword – replica using
original techniques based on all previously gathered information.
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kapitola Úvod

Úvod
Předmětem této diplomové práce je průzkum a konzervace meče
z přelomu

starověku

a

středověku

nalezeného

v

hrobě

č.

881

na polykulturním pohřebišti u Kyjova. Dále bude zkoumáno a případně
prakticky vyzkoušeno použití cyklododekanu jako zpevňující látky během
mechanického čištění předmětu. Konečně nakonec budou poznatky získané
průzkumem využity k výrobě vědecké rekonstrukce předmětu původními
technologiemi.

1 Teoretická část
1.1 Historické souvislosti
1.1.1 Meč jako kulturní symbol
Meč jakožto předmět patří mezi nemnohé historické artefakty, které
měly a částečně dodnes mají ve společnosti funkci symbolu. Cesta k této
společenské funkci byla dlouhá, složitá a pravděpodobně ji nikdy nebudeme
moci do detailů objasnit. Chceme-li však pochopit vývoj významu meče pro
pravěkou, starověkou a posléze středověkou společnost, musíme téma
prozkoumat ze dvou hledisek: z hlediska meče jako cenné a účinné zbraně
a z pohledu meče jako konečného produktu zpracování kovů, v našem
případě především železa.
Zpracování kovů bylo již od nejstarších dob činností hraničící
až dokonce prolínající se s náboženskými představami a někdy i přímo
s magií. Využívání železa započalo podle současných archeologických
poznatků na Blízkém Východě ještě hluboko v době bronzové (kolem 3000
12
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př. n. l.) zpracováním železa meteoritického, o čemž svědčí i výzkumy
etymologické. Nejstarší známý výraz pro železo, sumerské anbar, lze
přeložit jako „kov-hvězda“, či „nebeský kov“. Výše uvedený název napovídá,
že naši předkové si byli vědomi „nebeského“ původu kovu. Později ho však
dokázali ztotožnit s materiálem vyrobeným člověkem redukcí z rud. V tomto
kontextu je zajímavé, že všeslovanské slovo železo (praslovansky želězo)
je z evropských jazyků příbuzné s litevským geležis a pochází pravděpodobně
přímo z některého jazyka Blízkého Východu [1, s. 746]. Meteoritické železo
nemělo pro svou vzácnost prakticky žádný hospodářský význam, o to větší
ale mělo zřejmě význam kultovní. Uctívání meteoritů máme doloženo
etnograficky u archaických společností např. na Jávě, ostatně i muslimy
uctívaný posvátný Černý kámen uložený ve svatyni Ka´ba v Mekce
je pravděpodobně

meteoritického

původu.

Jde

tu

v původní

formě

o posvátnou úctu k cizímu předmětu či materiálu, který do známého světa
nepatří, a je tedy znamením ze zásvětí. Ozvěnou tohoto pohledu je antická
víra v železo jako účinný lék na mnohé choroby, kterou můžeme najít ještě
u Plinia (Naturalis Historia, XXXIV, 44), skrze kterého byla pak brána
vážně až do novověku, kdy ji tehdejší protovědecké empirické poznatky
definitivně vyvrátily [2, s. 19].
Jisté je, že objev výroby železa výrazně ovlivnil rituály a symboly
spojené s metalurgií. V centru kultu byl hutník – kovář (v pravěku většinou
jedna osoba) pracující s ohněm, který byl pravděpodobně nejčastěji
v postavení kočovníka, který neustále migruje, aby si opatřil rudu
či zakázky, což umožnilo jeho styk s různými etniky. Tento kovář je pak
hlavním činitelem při šíření nejen technologických znalostí, ale i rituálů
a mystérií metalurgické povahy. Že při své činnosti vyslovoval, či přímo
13
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zpíval magické formule svědčí etymologická příbuznost mezi slovy slovesy
„kovat“ a „zpívat“ u takřka všech semitských jazyků. Základní kovářův
nástroj – kladivo – je také od nejstarších dob odznakem bohů bouře. Bouře
samotná je chápána jako posvátný sňatek (hierogamie) mezi Nebem a Zemí,
přičemž

kovářovo

bušení

do

kovadliny

tomuto

mystickému

sňatku

napomáhá. Co se kovových rud týče, převládala představa, že kovy „zrají“
v nitru Země (Terra Mater) a kovář – hutník je jakýmsi „porodníkem“
umožňujícím zrození kovu do tohoto světa. Staré mytologie nám zachovávají
i vzpomínky na oběti přinášené při hutnických rituálech, a to včetně
lidských. Celkově se tedy zdá, že v nejstarších kulturách existovalo těsné
spojení mezi kovářstvím, kultem, a uměním zpěváckým či básnickým [2,
s. 62].
Náplní práce mytologických božských či polobožských kovářů bylo
především vyrábět zbraně. Příkladem může být Héfaistos a jím vykovaný
blesk pro boha Dia, či v pro nás zajímavější germánské mytologii bůh hromu
Thor, Germány z kontinentu nazývaný též Donar (podle něho název čtvrtého
dne v týdnu ve většině germánských jazyků, např. Thursday nebo
Donnerstag), drtící své protivníky kladivem Mjöllni, které pro něj ukuli
skřítkové [2, s. 73]. Priorita výroby zbraní pro nás není překvapivá. I dnes
jsou nejsofistikovanější technologie a materiály využity většinou nejprve
k výrobě zbraní a teprve posléze i pro účely civilní. Tento krátký mytologický
exkurs tedy můžeme uzavřít tím, že kováři, a ještě více zbrojíři a jejich
výrobky, se těšili v archaických společnostech mimořádné úcty, mnohem
vyšší, než byla jejich prostá ekonomická užitečnost.
Nyní se zamysleme nad postavením meče jako předmětu v historii.
Je nepochybné, že výroba meče je technologicky komplikovaná, a tedy drahá,
14
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což způsobilo, že meč byl již od svých počátků v době bronzové ve vlastnictví
jen nejvyšších společenských vrstev, a tím také symbolem společenského
postavení majitele. Stal se zbraní bohaté elitní vrstvy bojovníků, která
se z původní rovnostářské rodové společnosti pozvolna vyčleňovala. O tom,
že byl zbraní vzácnou, svědčí mj. to, že hlavní úlohu zbraně jako symbolu
sehrálo v pravěku a starověku kopí – zbraň známá již od paleolitu.
V evropských nálezech militárií až do 9. stol. n. l. počet kopí zhruba třikrát
převyšuje počet mečů. U Germánů bylo kopí podle antických pramenů
(Tacitus, Caesar) symbolem svobodného muže – bojovníka. Na kopí
se přísahalo, pokrývalo se magickými symboly. Ostatně, přísaha na kopí
s praporcem je jako vojenský rituál zachována dodnes. Vztyčení kopí
na cizím území symbolizovalo uchopení vlády. Ještě hluboko do středověku
byli králové zobrazováni (např. na mincích) s kopím jako symbolem moci [3,
s. 151–152]. Zajímavý je v tomto kontextu staročeský výraz „jho“, latinsky
iugum. Šlo o rituál, při kterém zajatci museli projít pod jakousi „šibenicí“ –
jhem – zhotovenou ze tří kopí, na znamení pokoření. Později byl tento
význam symbolicky přenesen na antické triumfální oblouky, jimiž vítěz při
triumfu se zajatci a jinou kořistí slavnostně vstupoval do města [4, s. 170].
Jak

již

bylo

poznamenáno

výše,

vlastnictví

mečů

souviselo

s vyčleňováním elitní vrstvy pravěké společnosti. Konkrétně v germánské
společnosti pozdního starověku a raného středověku byl základním
kamenem této elity vztah mezi pánem – vůdcem válečné družiny, později
knížetem, či králem – a členy této družiny. Nejdůležitějším důsledkem
tohoto vztahu byla oboustranná věrnost. Družiníci ji projevovali statečností
a připraveností k boji, pán pak pohostinností, dary, ochranou a podílem
na kořisti. Tato věrnost byla brána velmi vážně a byla silnější, než pouta
15
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kmenová, rodová či dokonce rodinná. Často se stávalo, že i blízcí příbuzní
pak stanuli na opačných stranách bitevního pole. V jejich světě byla největší
ctností věrnost a nejhorším zločinem zrada. Právě v tomto prostředí elit
můžeme najít meč jako zbraň a symbol příslušnosti k této skupině.
Jde tedy o jakýsi elitářský válečný symbol, symbol rodící se nové třídy
budoucí šlechty – rytířského stavu. Meč je pak přeneseně symbolem ctností
těchto elit – věrnosti, cti, odvahy, přičemž se také postupně stává symbolem
moci a (výkonu) práva. Z raně středověké úřednické hierarchie známe funkci
spatharia, tj. muže nesoucího či držícího při oficiálních příležitostech meč
jako symbol moci vládnoucího panovníka. Meč tedy během času přebíral
starší symboliku, kterou mělo kopí. Přítomnost meče mezi korunovačními
klenoty prakticky všech evropských království není tedy z tohoto pohledu
vůbec náhodná.
O mečích samozřejmě hovoří hrdinské eposy, důležitá část kultury
archaických společností. Meče hrdinů, jako je Béowulfův Hrunting,
Rollandův Durandall či Artušův Excalibur, jsou svým nositelům pouze
propůjčovány, mají kouzelné vlastnosti a jsou nezničitelné. V evropské
kulturní historii existuje však i jiný pohled na meč, zprostředkovaný
křesťanstvím. Pro ten je meč především symbolem násilí. „Všichni, kdo
se chápou meče, mečem zajdou.“, říká Ježíš [Mt 26,52; 6, s. 54]. Výsledným
pohledem platným od středověku až po dnešek je tedy ambivalentní chápání
meče jako symbolu cti a odvahy, ale také násilí a zmaru.
V období na přelomu starověku a středověku, které nás teď zajímá
především, převažoval ještě jednoznačně pohled první, neboť germánské
kmeny byly buď ještě pohanské, nebo teprve čerstvě s křesťanstvím
seznámené. Cílem bojovníků germánských družin bylo proslavit se během
16
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většinou

krátkého

života

slavnými

činy

(srovnej

např.

s Achillem

z Homérovy Illiady). Podobné sny měli a mají muži všech dob. Ani mužům
21. stol. nejsou tedy cizí slova anglosaského hrdiny Béowulfa:

„Každý z nás přece dočká se konce
života ve světě. Ať získá kdo může
věhlas než skoná!“
(Béowulf, v. 1386–1388 [5, s. 129])

1.1.2 Meč jako historický artefakt
První známé meče se objevují v době bronzové, přičemž se zdá, že
vznikly prodloužením eneolitických měděných dýk. Můžeme zde uvažovat
pravděpodobnou evoluci dýka → krátký meč → dlouhý meč. Rozhodující
technikou

použití

bylo

u dýk

i těchto

raných

mečů

bodnutí,

tudíž

se prodlužováním čepele zvyšoval i účinný dosah zbraně. Nejstarší bronzové
meče jsou tedy bodné s ostrým hrotem a v archeologické literatuře bývají
někdy označovány jako rapíry. Jde především o meče dlouhé (tj. jejich
celková délka přesahuje 700 mm), dosahující výjimečně i délek kolem
jednoho metru. Asi vůbec nejstarší známý bronzový meč byl nalezen v Alaca
Hüyük v dnešním Turecku a je datován do třetího tisíciletí př. n. l. V Evropě
druhého tisíciletí př. n. l. v době mykénsko-mínójské kultury dlouhé bodné
meče nacházíme poměrně často. Jejich vývoj je někdy také dáván
do souvislostí s vývojem ochranné zbroje, kterou nebylo snadné proseknout.
Rozhodně však nesouvisel s použitím dlouhých mečů jízdou, protože pro
použití koní pro vojenské účely nejsou v Evropě doklady před 4. stol. př. n. l.
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Od střední doby bronzové se objevují i meče se širší čepelí, které
můžeme označit jako sečno-bodné. Konečně na přelomu doby bronzové a
železné

se objevují

i čistě

sečné

typy

s tupým

nevýrazným

hrotem.

Technologicky byly bronzové meče vyráběny odléváním, zbytky forem
(kadlubů) bývají vzácně nacházeny.
Ostří zbraní bylo potom dotvořeno tepáním za studena, čímž kromě
naostření došlo i k vytvrzení materiálu ostří vznikem pnutí při dislokaci
atomů

v krystalové

mřížce

kovu.

Rukojeti

byly

nejčastěji

tvořeny

přinýtováním destiček z organických materiálů, např. dřeva, na mečové trny
vybavené otvory pro tyto nýty. Známé jsou ovšem i rukojeti celokovové [10,
s. 6–12].
V následující rané době železné (halštatské) byly používány tři druhy
mečů: [11, s. 41]
•

dlouhé, sečné, stále ještě bronzové meče,

•

krátké sečně – bodné železné meče inspirované vojensko-taktickým
vývojem ve Středomoří,

•

dlouhé železné meče sečné.

Tyto první dlouhé železné meče jsou tvarově závislé na sečných
bronzových mečích typů Mindleheim a Gündlingen, ačkoli jejich tvar
a konstrukce nebyly pro technologické zpracování nového kovu kováním
za tepla příliš vhodné. Čepele vyrobené z měkkého feritického železa měly
často horší mechanické vlastnosti, než v té době již sofistikované bronzy
s kontrolovaným legováním. Zajímavé je, že dlouhý meč vycházející z výše
uvedených starších vzorů nalézáme pouze ve starší době halštatské
označované jako HD, zatímco v mladší HC se nevyskytuje. Došlo zde zřejmě
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k proměně způsobu boje, pravděpodobně pod vlivem středomořských vzorů,
kde byly v dané době používány pouze krátké meče. Ve starší době laténské
došlo potom k opětovné renesanci dlouhého meče, jejíž důvody jsou nám
neznámé, ale pravděpodobně opět souvisely se změnami v bojové taktice
v době velké keltské expanze. Laténský dlouhý meč se stává poměrně běžnou
zbraní keltského bojovníka, až 30 % mužských pohřbů jím bývá vybaveno,
býval nošen většinou u pravého boku. Symbolem vysokého postavení
majitele se v tomto období stává spíše přilba. Typické laténské dlouhé meče
mají osově symetrické dvojbřité čepele větší šířky buď s čočkovým profilem,
nebo se středovým vyztužujícím hřbetem. Kromě dlouhých čepelí známe
i krátké typy, které byly určeny zřejmě jen pro ceremoniální účely (např.
meče s antropomorfní rukojetí) a některé typy raritní. V laténu se poprvé
objevují na čepelích ražené značky, které bývají interpretovány většinou jako
označení výrobců, méně často jako magické symboly. Starší typy čepelí mají
ostré hroty a lze je označit jako sečno-bodné, v mladším laténu převažují už
čepele čistě sečné. Rukojeti byly zhotoveny z organických materiálů a měly v
podélném řezu nejčastěji tvar písmene X. Pochvy byly zásadně kovové
zhotovené ze dvou plechových částí a nákončí. Technologicky byla více než
třetina dosud metalograficky prozkoumaných čepelí (z celkového počtu 122 –
údaj platný pro rok 1993 [10]) vyrobena ještě z měkkého nekalitelného
železa, takže jejich mechanické vlastnosti nebyly nijak oslnivé, i když je
třeba počítat s podobným mechanickým vytvrzením ostří, které bylo výše
zmíněno již u bronzových mečů. Laténští kováři ale objevili možnost jak
skloubit požadované protichůdné vlastnosti mečů (houževnatost a zároveň
tvrdost) kombinací tvrdé, ale křehké oceli a houževnatého, ale měkkého
železa. Vznikly tak základní typy konstrukcí používané po dalších osmnáct
19
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století – ocelové břity navařené na železném těle čepele a sendvičová
struktura tvořená dvěma železnými pláty s ocelovou lamelou tvořící ostří
uprostřed (Obr. 1). Více než polovina laténských mečů už má jednu z těchto
forem kombinace železa a oceli, často komplikovaného rázu, a nechybějí ani
první doklady o damaskování (Cleebronn v Německu, Cuvio v Itálii). Tato
zjištění příliš nekorespondují se zprávami antických autorů (G. J. Caesar –
Commentarii de bello gallico) o špatné kvalitě laténských mečů. Zdá se, že tu
jde o propagandu, neboť podle metalografických výzkumů nejsou soudobé
meče římské radikálně kvalitnější. Celkově je tedy možno konstatovat, že
v laténské době došlo k pozoruhodnému vývoji kovářské a mečířské
technologie oproti jejím halštatským počátkům [10, s. 61–167].

Obr. 1: Řezy čepelí s navařeným ostřím (nahoře) a
sedvičovou čepelí (dole)

Antika rozlišovala různé druhy mečů. V nejstarší době archaického
Řecka a rané Římské republiky to byly především krátké lehce zakřivené
jednobřité zbraně určené pro pěší bojovníky označované jako κοπισ [kopis]
nebo μάχαιρα [máchaira] [11, s. 49]. V římském světě byl od punských
válek oblíbený krátký sečně-bodný dvojbřitý meč gladius nazývaný v širším
Středomoří buď starším řeckým termínem μάχαιρα nebo slovem ξίφος
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[ksífos], které ovšem označovalo krátký dvojbřitý meč již od dob archaického
Řecka. Pro dlouhé meče jezdeckých oddílů byl používán latinský termín
spatha

pocházející

z řeckého

σπάδη

[spádé]

stejného

významu

(právě meč typu spatha je předmětem této práce). Pro meč střední délky byl
pak užíván výraz semispatha. Ve většině germánských jazyků vznikl výraz
pro meč ze starogermánského svert nebo sweord (něm. Schwert, angl.
sword), zatímco románské jazyky převzaly většinou termín spatha (it. spada,
fr. épée, šp. espada) [12, s. 16]. České slovo meč (praslovansky mečь) vychází
z gótského výrazu méki, který snad pochází z keltského mecc – svítit, blýskat
se [1, s. 369]. Archeologicky (badatel Miks) jsou antické meče členěny podle
délky do tří kategorií: gladii s délkou čepele do 550 mm, semispathae
s délkou 550–600 mm, a spathae s délkou čepele nad 600 mm [13 – I, s. 23].
Mečů z doby římské je známo velmi mnoho mimo jiné díky několika
masovým nálezům z dánských bažin: lokality Thorsbjerg, Vimose, Illerup a
především Nydam vydaly stovky mečů, často i se zachovanými částmi
rukojetí a pochev z organických materiálů. Zdá se, že šlo o kultovní místa,
kde byly ukládány obětiny (nejen meče) často po dobu stovek let [11, s. 89–
106].
Během doby byly vytvořeny dvě základní typologie římských mečových
čepelí, starší polského badatele M. Biborského a novější níže použitá
německého archeologa Ch. Mikse [13].
Pro dobu římského císařství (od poloviny 1. stol. př. n. l.) jsou krátké
meče typu gladius archeologicky členěny podle tvaru a délky čepelí do tří
základních typů, všechny byly používány do počátku 3. stol. n. l. Spathy jsou
ve stejném období a podle stejných kritérií členěny do sedmi typů, jejich
výskyt lze pozorovat po celé období císařství, i když samozřejmě různé typy
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jsou charakteristické pro různá období. Geneze římské spathy není zcela
jasná, ale zdá se, že se vyvinula z pozdně laténského dlouhého sečného meče.
Základní typologie spathy podle Ch. Mikse [13]:
•

typ Nauportus a

•

typ Fontillet jako nejstarší typy spathy se vyskytují již v době pozdní
římské republiky a z nálezů mizejí v 1. stol. n. l.

•

Typ StraubingNydam a

•

typ LauriacumHromówka jsou používány především mezi roky 100 a
300 n. l.

Následující typy IllerupWyhl, OsterburkenKemathen a Asijský typ jsou
z období pozdního císařství a stěhování národů, které nás zajímá vzhledem
k předmětu práce:
•

Typ IllerupWyhl je typický pozvolnějším náběhem hrotu a lze rozdělit
ještě dále na dva subtypy:
◦ Tendence Illerup C je z obou delší a užší a vyskytuje se v profilech
čočkovém a šestihranném, přičemž může být odlehčen jedním, nebo
dvěma žlábky na obou stranách (Obr. 2/1–2).
◦ Tendence Wyhl má širší a kratší čepel (52–55 / 750–800 mm), než
Illerup C a jeho profily jsou stejné jako u výše uvedeného
s výjimkou dvojitého žlábku, který se tu nevyskytuje. Typ spathy
subtypu Wyhl je znám z mnoha nálezů z celé Evropy (badatel Miks
uvádí 51 jistých a 25 pravděpodobných nálezů [13 – I, s. 102–103]),
z nichž nejznámější jsou skvostně zachované kusy ze Snaterma a
Högom ve Skandinávii. Mnoho jich bylo nalezeno v Německu a
Rakousku, jeden na Slovensku (Šurany) (Obr. 2/3).
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•

Typ OsterburkenKemathen je charakteristický větší šířkou čepele
(60–64 mm) vůči délce a prudkým náběhem hrotu, který činí jeho
vrcholový úhel tupější, a je dál členěn na dva subtypy:
◦ Tendence Osterburken (Obr. 2/5–6) a
◦ Tendence Kemathen (Obr. 2/7) se liší délkou, šířkou a přesným
tvarem hrotu.

•

Typ Asijský byl pravděpodobně importovaný Huny, dlouhá užší čepel,
ostrý hrot (Obr. 2/4).

Typ spathy IllerupWyhl byl používán od počátku 4. stol. n. l. zřejmě
až hluboko do 6. stol [13, II. s. 211].
Konstrukci římských mečových čepelí zkoumala řada odborníků a dnes
jsou známy stovky metalografických výzkumů jednotlivých konkrétních
kusů. Ačkoli byly stále ještě používány čepele z feritického železa, převažují
různé formy kombinací ocelových ostří a železného jádra, od druhého století
je čím dál běžnější i damaskování. Od 3. stol. n. l. se právě damaskování
ve svých různých formách stává masově užívanou technikou – např.
v Nydamském nálezu (3.–4. stol.) je použita u 93 z celkového počtu 106
nalezených čepelí. V prvních třech stoletích našeho letopočtu se vyskytují
na čepelích za tepla ražené značky výrobců, a to buď jmenné s latinsky
znějícími jmény (např. RICVM, COCILLVS), nebo obrázkové. Mezi lety 100–
250 byla k výzdobě čepelí používána i figurální tauzie, nejčastěji s použitím
slitin mědi. Motivem jsou často bůh války Mars a bohyně štěstí Fortuna [13
– II, s. 89–100].
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Obr. 2: Typy čepelí ve 4. a 5. stol.:
1 až 3 IllerupWyhl, 4 asijský typ, 5 až 7 OsterburkenKemathen
převzato z [13, II. s. 942]

Rukojeti starověkých římských mečů byly až na výjimky zásadně
vyráběny z organických materiálů, což bohužel znamená, že se jich zachovalo
velice málo. U římských mečů typu gladius byla hlavice i záštita kulovitého
tvaru, v případě záštity se seříznutým vrchlíkem v místě čepele. Tento typ
rukojeti převzaly i některé rané typy spathy (rukojeť z Thorsbjergu). Pro
většinu těchto dlouhých mečů je ale typická rukojeť ve tvaru písmene
24
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I s úzkými rovnými příčkami ohraničujícími obě strany vlastní rukojeti
meče. Některé, především starší typy postrádají hlavici (rukojeť z Nydamu),
v případě honosných kusů mohly být dřevěné rukojeti potaženy plechem
z drahého kovu, případně i s dalším zdobením (meč krále Childericha
z Tournai). Pochvy byly dřevěné potažené usní nebo obložené řezanou
slonovinou či tepaným plechem, ty čistě dřevěné mohly být zdobené
i dřevořezem. Z jejich kovových součástí se nacházejí obústky, nákončí a
sloupky sloužící k upevnění řemene závěsného systému [13 – II, s. 213].
Čepele mečů přelomového období 5. a 6. stol. n. l. lze nejspíše
typologicky kvalifikovat jako pokračování pozdně římského období s výše
zmíněnými typy IllerupWyhl a OsterburkenKemathen Miksova členění.
V úvahu pro morfologické rozlišování sledovaných čepelí by přicházela ještě
typologie německého archeologa A. Geibiga vypracovaná pro čepele mečů
z 8.–12. stol., jehož typ I. je autorem charakterizován jako nejstarší a platný
i pro dobu předcházející rok 700. Pro tento typ je charakteristická délka
do 800 mm, mělký nebo žádný výbrus, minimální zúžení čepele, a krátký,
poměrně prudce zakončený hrot [20, s. 83–85]. O používaných výrobních a
konstrukčních technologiích studovaných čepelí bude pojednáno níže
v kapitole 1.1.4.
Rukojeti mečů spatha pozdního starověku a raného středověku bývají
typologicky děleny do mnoha skupin v rámci jednotlivých typologií. První
významná typologie pochází od švédské badatelky E. Brehmer [14] a člení
rukojeti mečů z 3.–8. stol. n. l. do devíti základních typů. Dnes je ale
používáno spíše typologické dělení jednotlivých částí rukojeti i pochvy, jak je
představuje německý archeolog W. Menghin [12].
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Obr. 3: Části meče:
1 hlavice, 2 horní příčka, 3 držadlo, 4 dolní příčka, 5 obústek pochvy,
6 sloupky pochvy, 7 nosný řemínek, 8 nákončí pochvy
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Menghin člení jednotlivé části meče (kromě čepele), výslovně hlavice,
rukojeti, příčky, obústky pochvy, sloupky pochvy a nákončí pochvy (Obr. 3) a
některé další doplňkové předměty, podle jejich morfologie a zařazuje je do
šesti časových skupin (Zeitgruppen) v rozmezí let 450–650 n. l. Mečové
hlavice jsou podle svého tvaru děleny na hlavice tvaru loďky, pyramidové
hlavice, lichoběžníkové hlavice, tauzované železné hlavice, trojhranné
bronzové hlavice a profilované bronzové hlavice. Všechny základní skupiny
jsou dále členěny na další podskupiny. Konkrétně člunkovité hlavice jsou
dále děleny (Obr. 4) na typ Billafingen–Oberdigisheim Grab 3 (bronz)
zdobené většinou vrubořezem (viz. Kapitola 1.1.6), typ Bülach–Obrigheim
(bronz) prakticky bez výzdoby a typ Donzorf–Wallerstadten (železo) zdobený
tauzováním.
Co se vlastních rukojetí, přesněji držadel týče, jsou asi nejzajímavějším
fenoménem sledovaného časového období spathy s držadlem obloženým
zlatým plechem (Goldgriffe). Uvedený zvyk byl patrně východního původu a
do Evropy ho zřejmě přinesli Hunové. U nás je tento typ spathy zastoupen
nálezem z Blučiny.
Pro pochvy mečů spatha platí, že jejich kovová kování nejsou funkčně
nezbytná a proto je nemá zdaleka každý meč. Co ale každá pochva spathy

Obr. 4: Typy člunkovitých hlavic 7. stol.:
Donzorf–Wallerstadten (A), Billafingen–Oberdigisheim Grab 3 (B), Bülach–
Obrigheim (C)
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musela mít, byl závěsný systém pro nošení zbraně. Je známo několik typů
(typ s jedním sloupkem, s párovými sloupky (tato možnost viz Obr. 3),
s párovým kováním hran pochvy, s koženou objímkou a „knoflíky“, se
speciálními kováními umístěnými u obou konců pochvy (Lavoye) určenými
zřejmě k nošení na zádech, a různé kombinace výše zmíněných). Největší
část pochev ale měla závěsný systém čistě z organických materiálů, který je
tudíž dnes nedochovaný. Celkově jsou způsoby nošení spathy dosud
předmětem diskuzí. Pochvy samotné byly podle dochovaných nálezů
zhotovovány z velmi různých druhů dřeva (nejvíce olše, jedle, buk, ale
i ovocná dřeva) a byly vně i uvnitř potaženy tenkou usní nebo textilem [12,
s. 62-121].
Se spathami sledovaného období souvisí dva zajímavé a jedinečné
fenomény v kontextu historie: magické mečové přívěšky a prsteny.
Prsteny, většinou ve formě stylizovaných disků, často z masivního zlata, byly
připevňovány nejčastěji k hlavicím mečů (výjimkou je meč ze Snaterma
v Norsku, kde je prsten připevněn k záštitě). Nacházíme je od 6. do 8. stol.
především ve Skandinávii a Británii, skvostné kusy jsou ale známy
i ze známého pohřebiště Nocera Umbra v Itálii připisovaného Langobardům.
Prsten byl historicky symbolem úřadu (pečetní prsten), což se dodnes
zachovalo např. v atributech některých hodností v katolické církvi (biskup,
opat). Jeho druhým významem bylo jeho užití jako symbolu věrnosti, kterým
je ostatně dodnes ve formě prstenů snubních. Jakkoliv to nemůžeme říct
s jistotou,

byly

meče

s prsteny

patrně

dary

vojenských

náčelníků

významným členům družiny, kde prsten symbolizoval úřad dárce a věrnost
obdarovaného donátorovi.
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Druhým fenoménem jsou magické mečové přívěšky připevněné
většinou na pochvě spathy (výjimkou je např. meč z Tamanu v Rusku, kde je
přívěšek součástí hlavice). Zdá se, že byly magickými talismany svých
majitelů a jsou nejčastěji ve tvaru disku o průměru 20–40 mm s otvorem pro
zavěšení uprostřed. Materiálem jsou různé druhy minerálů (např. jantar,
chalcedon), nebo sklo. I tento prvek, jako mnohé jiné, převzali Evropané
od nomádských Hunů a nacházíme ho v rozmezí 5.–7. stol. Z našich zemí je
znám jediný nález tohoto druhu opět u meče z Blučiny, u kterého byl nalezen
magický přívěšek zhotovený z bílého chalcedonu [12, s. 142–145].

1.1.3 Výroba a zpracování železa v raném středověku
Železo se jako typický neušlechtilý kov vyskytuje prakticky jen
ve sloučeninách

(pomineme-li

hospodářsky

bezvýznamné

železo

meteoritické), mezi nimiž převahu tvoří oxidy. Jde především o hematit
(Fe2O3), magnetit (Fe3O4), limonit (FeO(OH)), z neoxidických rud má
praktický význam ještě siderit (FeCO3). Všechny tyto rudy byly historicky
k výrobě železa využívány, těžko tavitelný magnetit ale spíše výjimečně.
Výroba železa od pravěku až do 18. stol. probíhala tzv. přímým způsobem.
Z chemického pohledu šlo, jak diktuje logika věci, vždy o redukci, v našem
případě uhlíkem, respektive oxidem uhelnatým. Ruda se struskotvornou
přísadou (v éře přímé výroby nejčastěji stará struska) byla spolu s palivem
(historicky pouze dřevěné uhlí) sypána do roztopené pece, přívod vzduchu
zajišťoval měch. Spalováním paliva vznikal v peci redukční plyn oxid
uhelnatý podle rovnice:
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C + CO2 → 2CO

Redukce Fe3+ vznikajícím CO začínala již za teplot nižších než 700 °C
podle rovnic:

3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2

Redukce dále pokračovala při teplotách mezi 700 °C a 1200 °C podle
rovnice:
FeO + CO → Fe (s) + CO2
[27, s. 189]
Jelikož teplota dosahovaná při přímé metodě výroby železa (do
1400 °C) byla nižší než teplota tání tohoto kovu, železo se shromažďovalo
v nístěji pece ve stavu, který bychom mohli nazvat těstovitým. Výsledkem
tavby byla potom nehomogenní železná hrouda, která byla po dokončení
tavby vylomena z tavicí pece a byla okamžitě zpracovatelná kováním. Ještě
za žhava byla kována do čočkovitého tvaru, který se nazýval „lupa“.
Vznikající struska, která měla nižší teplotu tání a byla tedy během tavby
tekutá, byla buď vypouštěna během tavby, nebo ponechána v peci. Vytavené
železo bylo sice obvykle z chemického pohledu poměrně čisté, obsahovalo
ovšem většinou množství nekovových vměstků a strusky. Tyto nečistoty
z něho byly mechanicky vymačkávány dalším kováním [30, s. 79–86]. Pokud
bylo železo hodně znečištěné, bylo nutné ho vyčistit tzv. překládáním. Blok
kovu byl rozkován do plochy, pak zahorka rozseknut a znovu kovářsky
svařen, čímž kovář opět dosáhl původního tvaru. Tento postup byl opakován
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tak dlouho, dokud nebylo železo dostatečně vyčištěné. Uspokojivou kvalitu
poznal kovář vymizením prasklin a schopností výkovku ohnout se bez
prasknutí či zlomení.
Hutnický produkt přímé výroby železa je v české odborné literatuře
nazýván „svářkovým železem“. Kromě tohoto prakticky bezuhlíkového železa
určeného k výrobě běžných předmětů denní potřeby produkovali staří
hutníci ještě zakalení schopnou hypoeutektoidní ocel a železo legované
fosforem.
Jak přesně byla ocel vyráběna není známo. Zřejmě šlo buď o některý
z druhů sekundární nauhličení zlomků svářkového železa, nebo byla ocel
vyráběna přímo z rudy ve specializovaných hutích využívajících určité typy
pecí, rud a hutnických postupů, jak o tom svědčí pozdější středověké a raně
novověké prameny. Ve světě se archaická přímá výroba oceli zachovala
prakticky dodnes jen v Japonsku, kde byla i dobře popsána [42]. Ač je tato
země Evropě geograficky i kulturně velmi vzdálená, hutnické problémy byly
při podobných postupech jistě též podobné a nebude tedy zcela nesmyslné
uvést tamější poznatky. V Japonsku se ocel taví z magnetitických rud v peci
zvané tatara, jejímž produktem je klasická lupa podobná lupám evropským,
ovšem

mnohonásobně

větší

(v Evropě

mívá

hmotnost

v jednotkách

až desítkách kilogramů, v Japonsku v tunách), což souvisí s velikostí pece.
Malá část vytaveného kovu (asi 10 %) je přímo kalitelnou ocelí s obsahem
uhlíku 0,6–1 % (nazývaná tamahagane), větší část má obsah nižší mezi
0-0,5 %. Nízkouhlíkovou ocel je možno více nauhličit tak, že je opět
přetavena v malé šachtové peci se sníženým přívodem vzduchu, kde díky
vytvořené redukční atmosféře dojde k její cementaci na ocel podobného
složení, jako je tamahagane. Tento sekundárně nauhličený materiál je
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nazýván orošigane. Jak vidno, používají Japonci oba výše zmíněné způsoby
výroby oceli[42].
Dalším hutnickým produktem bylo železo legované fosforem, který
bývá obsažen v některých rudách (bahenní limonity). Zatímco dnes je fosfor
považovaný za velmi negativní leguru (způsobuje křehkost za studena) a
moderní hutnické výrobky jsou fosforu pečlivě zbavovány, staří hutníci
železa s nižším obsahem fosforu zpracovávali a pravděpodobně i cíleně
vyráběli. Fosforové železo bylo tvrdší, než běžné svářkové železo, a bylo
využíváno pro různé účely, mimo jiné i jako materiál k tvorbě svářkového
damasku [29, s. 73–74].
Z lup bylo železo dále zpracováváno kováním na finální výrobky. Již
od laténského období byly známy všechny základní kovářské techniky:
prodlužování, zakulacování, osazování, pěchování, ohýbání, probíjení,
přesekávání a především kovářské svařování [31, s. 199–210].
Kovářské svařování je způsob pevného spojení dvou či více kusů kovu
pomocí tlaku (úder kladiva) a teploty, která je vždy pod teplotou tání daného
kovu, u železa kolem 1300 °C. Aby došlo ke spojení, je nutno styčné plochy
chránit před oxidací. V praxi je používáno snadno tavitelných látek (křemen,
jílovité minerály, borax), které vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu
taveniny, která při úderu odstříkne a kov se svaří. Kovářsky lze svařovat jen
kovy čisté, nebo čistotě blízké s obsahem legur v řádu jednotek procent [17,
s. 78].
Po velkém

rozkvětu

laténského

železářství

v českých

zemích

zaznamenalo toto v následující době římské poměrně radikální úpadek
kvantity i kvality. Je-li možné keltské hutnictví nazvat alespoň v některých
případech velkovýrobou, je pro germánské železářství prvních staletí našeho
32

kapitola 1 Teoretická část

letopočtu typická decentralizace a drobná výroba předmětů denní potřeby.
Předpokládá

se

určitá

kontinuita

mezi

keltským

a

germánským

železářstvím, nicméně nově příchozí si přinesli i některé technologické zvyky
ze své vlasti v severnější části kontinentu [29, s. 24–26]. Byly používány dva
základní typy šachtových tavicích pecí: se zahloubenou nístějí (např. PrahaPodbaba) a s plochou nístějí (např. Loděnice). Pece se zahloubenou nístějí
měly tuto část během tavby vyplněnou větvemi, které postupně odhořívaly a
prostor vyplňovala struska přitékající z horní části pece. Struskový slitek
o hmotnosti desítek, výjimečně i stovek kilogramů byl po ukončení tavby a
vylomení lupy ponechán v zemi – pec byla tedy na jedno použití. U pecí
s plochou nístějí byla struska kontinuálně odpichována a pec byla po určité
opravě schopna vícenásobné tavby [29, s. 30–32]. Ve starší době římské jsou
známé hutnické areály většinou malého rozsahu (např. Praha-Jinonice,
Praha-Podbaba, Křepice u Břeclavi), ve 4.–5. stol. nacházíme i stopy
železářské činnosti většího rozsahu (sudický hutnický areál v rudonosných
pásmech Drahanské vrchoviny u Brna – celkem 131 nalezených pecí), která
je ovšem nesrovnatelná s tehdejší velkovýrobou v širším geografickém
kontextu, jako v římském Noriku (dnešní Rakousko), nebo na území
Barbarika v Horách sv. Kříže v dnešním Polsku. Zdá se, že výše zmíněná
hutnická výroba u nás pokračovala i v 6. stol., a to až do odchodu
germánského etnika v druhé polovině století [29, s. 31–33].

1.1.4 Konstrukce a zdobení mečových čepelí v 6. stol. n. l.
Konstrukční vývoj čepelí železných mečů do 5. stol. n. l. byl stručně
pojednán výše v kapitole 1.1.2. Před uvedením do problematiky zdobení je
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nejdříve třeba objasnit některé základní pojmy, zejména specifickou
technologii výroby nazývanou nejčastěji damaskování.
Sám termín je poněkud zavádějící, neboť foneticky odkazuje na syrské
město Damašek, kde byly ve vrcholném středověku a novověku vyráběny
zbraně proslulé svou kvalitou a zvláštním vzorem zkrášlujícím povrch čepelí.
Materiál sám byl nazýván „damascénská ocel“, ačkoli byl indického původu.
Šlo v podstatě o speciálně zpracovanou v tyglíku vytavenou hypereutektoidní
uhlíkovou ocel, kde pomalým ochlazováním došlo k nárůstu perlitických zrn
struktury do rozměrů v řádu milimetrů. Cementitové ohraničení perlitických
zrn tvořilo potom vlastní vzor připomínající mramorování, či strukturu dřeva
[22, s. 52–59]. S rozvojem archeologické vědy v průběhu 19. stol. a studiem
nalezených historických především římských čepelí bylo u mnohých zjištěno,
že je na nich viditelný vykorodovaný určitý pravidelný vzor připomínající
strukturu orientální „damascénské“ oceli. Vzorovaný materiál středu čepele
byl tedy ztotožněn s tímto tehdy známým materiálem. Když byla později
metalografickými

výzkumy

zjištěna

naprostá

technologická

odlišnost

evropského a orientálního damasku, byl ten evropský nejprve považován
za napodobování orientálního vzoru, jakýsi nepravý či falešný damask. Poté,
co pokračující výzkumy prokázaly, že obě technologie jsou zcela svébytné,
v čase i prostoru se míjející a jejich vizuální podobnost je pouze náhodná,
byla snaha vytvořit nový odborný termín pro evropskou variantu techniky,
neboť její historický název není z dostupných pramenů znám. Konzervátor
Britského muzea H. Maryon vytvořil v šedesátých letech termín „pattern
welding“, což se v angličtině ujalo a je dodnes používáno [22]. Naneštěstí to
byla výjimka. Němečtí badatelé se už mezi válkami snažili prosadit název
„Wurmbunt“, který se však neujal a dodnes je v němčině používán zavádějící
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termín“ Damaszener Stahl“, nebo o něco lepší „Damaszierung“, případně
nejvýstižnější

„Schweissdamast“.

Francouzština

je

na

tom

obdobně

nejednoznačně (épée damassée). U nás prosazoval speciální termín „svářkový
damask“ badatel R. Pleiner [21], ten nebyl ale dosud všeobecně přijat a tak
se slovo damaskování jeví jako nejsrozumitelnější.
Principem techniky je kovářské svaření lamel ocelí s odlišným
chemickým složením, a tedy i odlišnými fyzikálními vlastnostmi. Nejčastěji
jde o kombinaci železo-ocel, nebo železo-fosforové železo, případně ocelfosforové železo. Jde tedy o spojování materiálů s různým obsahem uhlíku,
nebo fosforu. Tento svařením vzniklý kompozit byl dále kovářsky
zpracováván, nejčastěji kroucením, pro dosažení určitého konkrétního vzoru
a byly k němu přivařeny ještě dva ocelové pruty tvořící ostří tak, že
damasková část tvořila střed čepele. Na jejím vyleštěném povrchu byl potom
po finální povrchové úpravě viditelný kovářem vytvořený dekor. Je-li vzor
tvořen pouze rovnými liniemi, je někdy označován termínem protodamask.
U toho se předpokládá, že nebyl na čepeli nijak zvýrazněn a byl v podstatě
jen složitější variantou oblíbených čepelí s železným jádrem a ocelovým
ostřím. Skutečné damaskování předpokládá záměr mečíře čepel ozdobit
vytvořeným vzorem [17, s. 78].
Je takřka jisté, že tato technologie vznikla při hledání optimální
konstrukce pro co nejlepší mechanické vlastnosti vyráběných čepelí. Později
byla však pravděpodobně chápána spíše jako technika zdobení, což
znamenalo i její podléhání módním trendům. To by vysvětlovalo její náhlé a
překvapivé opuštění v průběhu 9. stol. Nejnovější výzkumy tyto závěry
potvrzují – damaskování obsahující jako složku fosforové železo má
na zlepšení mechanických vlastností čepelí minimální nebo žádný vliv. Je-li
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tomu jinak u damasků ocelo-železných (bez použití fosforového železa) není
úplně jasné, ale zdá se, že v tomto případě k určitému vylepšení
mechanických vlastností dochází [dosud nepublikovaný výzkum prováděný
ve spolupráci Archeologického ústavu Akademie věd ČR a Technické
univerzity v Budapešti – ústní sdělení badatele Ing. J. Hoška, Ph.D.].
Damaskované čepele lze formálně považovat za speciální případ
skladby s houževnatým měkčím jádrem a ocelovými břity a bývají podle
konstrukce děleny na tři skupiny, viz Obr. 5: [12, s. 17–18]
•

s plným damaskovým středem (Volldamast)

•

se železným jádrem oboustranně pokrytým damaskovými pruty
(Schichtendamast)

•

s celoocelovou

čepelí

s povrchem

pokrytým

damaskem

(Fournierdamast)
Jelikož všechny nám známé damaskované meče jsou více či méně
zkorodované archeologické nálezy, je otázkou, jaký byl jejich vzhled v době
jejich používání. Jediný historický popis, který se nám zachoval, je zmínka
v diplomatickém

dopise

z roku

520,

kde

Cassiodorus

jako

sekretář

ostrogótského krále Theodorika děkuje králi Varnů Thrasamundovi za meče,
které dostal jeho pán darem (Cassiodorus Aurelius: Variae epistulae V.1).
Píše doslova:
„… harum (spatharum) medie pulchris alveis excavata quibusdam
videntur crispari posse vermiculis: ubi tanta varietatis umbra conludit, ut
intextum magis credas variis coloribus lucidum metallum…“ [26, s. 81]
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což lze přeložit jako:
„… krásné žlábky ve střední části těchto mečů se zdají být zčeřené
žilkami (příp. červíky): hra stínů způsobuje, že vidíme kov zářit různými
barvami …“ (překlad Kristýna Bártová)
Jak

vidno,

vzor

by

zřejmě

jasně

viditelný

a

vícebarevný

(pravděpodobně ve škále bílá-šedá-černá). Je tedy jisté, že byl nějakým
způsobem zvýrazněn. V zásadě připadají v úvahu dva postupy zvýraznění
vzoru: metoda mechanická a metoda chemická. Principem mechanického

Obr. 5: Druhy konstrukce damaskových čepelí:
1 Volldamast, 2 Schichtendamast, 3 Fournierdamast
převzato z [12, s. 17]
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způsobu zvýraznění je tzv. abrazivní broušení, kdy brusný materiál je
na povrch nanesen ve podobě prachu či suspenze. Čepel je pak třena
vhodným předmětem s použitím toho abraziva a tím leštěna. Tímto nosičem
brusiva může být jemný brusný kámen, nebo lépe měkký materiál, do něhož
se částečky brusiva zamáčknou (kůže, dřevo). Po delší době broušení je
přednostně erodována měkčí část damaskového kompozitu, takže místa
s různou tvrdostí mohou být potom viditelná pouhým okem díky výškovým
rozdílům mezi tvrdšími a tím i méně obroušenými částmi v kontrastu
k měkčím a nižším partiím. Předpokladem tohoto řešení je ovšem dostatečný
rozdíl v tvrdosti mezi jednotlivými složkami. Protože vzor nebývá ani po této
proceduře vždy jasně zřetelný, je třeba ještě jednoho kroku. K zvýraznění
rozdílů, které je nutným předpokladem výtvarného dojmu, stačí celou plochu
nějakým dostupným způsobem napatinovat na tmavou barvu a povrch opět
přebrousit rovným kamenem. Tímto způsobem je patina odstraněna
z vyšších poloh a změny v plasticitě povrchu jsou potom jasně viditelné,
protože hlubší části dekoru zůstanou tmavé. Podobný princip byl (a dosud je)
používán k povrchové úpravě japonských mečů, a byl po dlouhém vývoji
přiveden téměř k dokonalosti. Mohla být tato technika v dávnější minulosti
používána i mimo Japonsko? Zcela vyloučit to nemůžeme, protože je
v principu vlastně velmi jednoduchá a dostupná. V nedávné době byly
v tomto

duchu

podniknuty

některé

pokusy

na

poli

experimentální

archeologie včetně zvýraznění vzoru u historického damaskového meče, ty
lze ovšem chápat pouze jako začátek budoucího hlubšího výzkumu –
na nějaké závěry je zatím příliš brzy [43].
Chemické metody zvýraznění jsou možné dvě. První možností je
leptání vhodným leptadlem a druhou je postup, který jsem pracovně označil
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jako „řízená koroze“. Základem obou je využití rozdílů v mikrostruktuře
jednotlivých částí damaskového kompozitu, které mají různou odolnost vůči
leptání, resp. korozi. U vzorů tvořených střídáním oceli a železa se využívá
skutečnosti, že část s obsahem uhlíku blížícím se nule je tvořena krystaly jediné fáze – feritu (železo α), zatímco oblasti s obsahem uhlíku blížícím se
0,8 % jsou z pohledu mikrostruktury dvoufázové – jsou tvořeny perlitem, což
je směs feritu a cementitu Fe 3C. Dvojfázová perlitická (nebo po kalení bainitická či martenzitická) složka je procesem erodována rychleji a má většinou
makroskopicky tmavší barvu (alespoň v případě leptání).
Co se leptu týče, jsou nejefektivnějšími leptadly minerální kyseliny
(chlorovodíková, dusičná, hůře sírová) či některé směsi jejich solí (např. směs
FeCl3 a CuCl2), naproti tomu organické kyseliny prakticky železo neleptají.
Mohlo být při zvýraznění damaskování v 6. stol. použito leptání? Minerální
kyseliny, pravděpodobně v nižších koncentracích, byly sice podle některých
zmínek (Plinius) známy již v antice, nejspíše ale nelze počítat s jejich běžným
rozšířením v době stěhování národů.
Relativně

nejjednodušším

postupem,

a

tím

snad

i nejpravděpodobnějším řešením, je řízená koroze předmětu ve vhodném
korozivním prostředí. Principiálně využívá známé skutečnosti, že za určitých
podmínek jsou na zkorodovaných čepelích vidět damaskové vzory, čehož jsou
jasným důkazem mnohé archeologické nálezy. Právě tato metoda je
experimentálně ověřována v rámci této diplomové práce.
Nejstarší příklady damaskování známe u keltských mečů ze středního
laténu, jak již bylo zmíněno výše v kapitole 1.1.2. Až do druhé poloviny
2. stol. n. l. jde však pouze o solitérní kusy. Teprve od této doby se začíná
damaskování vyskytovat častěji, aby ve 3.–4. stol. zcela převážilo mezi
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používanými konstrukcemi čepelí. Právě ze 4. stol. známe nejvíce
damaskových vzorů, často velmi extravagantních. Mezi nejoblíbenější patřil
vzor tvořený dvěma (třemi, čtyřmi, výjimečně i více) zkroucenými pruty,
případně ozvláštněný tím, že některé části prutů byly ponechány bez
tordování. Znám byl i damask tvořený na způsob mozaiky – mezi
nejbizarnější patří mozaikový vzor meče označovaného Illerup BDT1.
Kolekce římských mečů z bažiny v Illerupu ukazuje vůbec nejpestřejší
známou paletu damaskových vzorů od jednoduchých až po ty nejsložitější
[24].
V průběhu

druhé

poloviny

prvního

tisíciletí

n.

l.

oblíbenost

damaskování kolísala [25] a do r. 950 byla technika u mečů zcela opuštěna.
Kromě mečových čepelí byla používána i ke zdobení hrotů kopí a nožů,
u kterých se udržela déle, výjimečně až do vrcholného středověku.
Jestliže období římského císařství máme z pohledu konstrukce
mečových čepelí zmapováno velmi dobře (kolem 140 metalografických
rozborů – údaj platný k r. 1989) a máme tak solidní přehled o používaných
konstrukcích mečů [23], pro následující období je situace podstatně horší a
dá se říci, že zde tápeme ve tmách. Důvodem této situace je malé množství
prozkoumaných exemplářů ze sledovaného období. Kromě exaktních metod
metalografických
o průzkumy

se

můžeme

rentgenografické,

naštěstí

opřít

v případě

ještě

alespoň

damaskování

částečně

i o vizuální

pozorování.
Zatím nejucelenější studii většího množství čepelí ze sledovaného
období (5.–6. stol.) vypracovali britští badatelé J. Lang a B. Ager [25]. Jejich
studie má ovšem pro nás řadu nevýhod. Především jde o průzkum
radiografický, který dokáže odlišit pouze čepele damaskované od všech
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ostatních (jejichž konstrukce zůstává neznámá), navíc je z geograficky
poměrně vzdáleného regionu. Přesto může leccos napovědět i o situaci
na kontinentu,

kde

podobná

práce

chybí.

Z celkového

počtu

65

prozkoumaných anglosaských čepelí datovaných do sledovaného období bylo
39 damaskovaných (60 %), zdaleka nejoblíbenějším typem v 5.–6.stol. byly
vzory vytvořené ze tří tordovaných prutů (26 kusů – 67 % všech damasků)
[25, s. 91]. Z Británie od autorů Tylecota a Gilmoura pochází také největší
kolekce metalograficky prozkoumaných mečů z 6. stol. (viz. Tabulka 1)
typ damasku

počet kusů

dvojprutový vzor

3

tříprutový vzor

7

čtyřprutový vzor

4

pětiprutový vzor

2

damasků celkem

16

prozkoumaných mečů celkem

17

Tabulka 1: Druhy damasku u mečů prozkoumaných Tylecotem a Gil
mourem [34, s. 172–207]
Většina známých informací tedy ukazuje na oblíbenost tříprutového
vzoru ve sledovaném období, o čemž mluví i mnoho dalších známých
příkladů z kontinentu, kde je damask viditelný vizuálně (např. Pouan, nebo
Pleidelsheim, hrob 71 [12, kat. č. 2 a 8]). Mezi tyto příklady můžeme zařadit
i dosud jediný publikovaný údaj o damaskovém meči z doby stěhování
národů z našeho území. Jde o semispathu z pohřebiště v Holubicích z hrobu
9, u které byl rentgenovým snímkováním detekován tříprutový damask [32,
s. 140]. Můžeme tedy uzavřít, že přibližně polovina všech čepelí 5.–6. stol.
byla damaskovaná a nejoblíbenějším druhem byl tordovaný tříprutový vzor.
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Pro čepele doby stěhování národů můžeme teoreticky uvažovat tyto
možné způsoby konstrukce:
•

celoželezná konstrukce,

•

ocelová ostří navařená na železném jádře,

•

sendvičová struktura,

•

damaskování v některém ze svých tří typů,

•

celoocelová konstrukce.
Geograficky i časově blízkým prozkoumaným mečem je spatha

z počátku 6. stol. z Bešeňova na jihozápadním Slovensku. Čepel je tvořena
železným jádrem pokrytým z obou stran tříprutovým damaskováním
(Schichtendamast). Jedna strana je výborně zachovalá, druhá je prakticky
odkorodovaná, ale podle dochovaného zbytku damaskování v krajové části se
zdá, že původně byly obě dvě stejné. K tomuto jádru jsou na tupo přivařena
ostří. Samy damaskové pruty jsou vytvořeny svařením 7–9 lamel feritickoperlitické oceli a fosforového železa a jejich následným zkroucením doleva,
respektive doprava. Celkový vzhled damaskového vzoru není jasný, ale podle
rentgenového snímku se zdá, že pruty byly zkrouceny v celé své délce,
přičemž směr kroucení se pravidelně střídá. Zajímavá jsou ostří. Jedno je
z měkkého feritického železa, druhé z lokálně nauhličené oceli zakalené na
troostitickou strukturu. Meč měl tedy jen jedno ostří plně funkční a je
otázkou, zda to byl záměr, nebo spíše výrobní omyl[26]. Pravděpodobnější je
dle mého mínění druhá varianta.
Další pro nás významný výzkum provedl badatel L. Mihok na dvou
čepelích z langobardského pohřebiště z Hegykö v Maďarsku datovaných do
6. stol. z hrobů 1 a 33. Vzorek spathy z hrobu 1 odebraný ze středu čepele
měl damaskovaný střed v plné tloušťce (Volldamast) a ostří ze zakalené a
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popuštěné

oceli

sorbitické

struktury.

Damask

je

tvořen

lamelami

hypoeutektoidní oceli a železa. Počet prutů damaskování ani další
podrobnosti se bohužel nepodařilo určit. Čepel z hrobu 33 je v podstatě se
zcela identickou konstrukcí, jen ostří je z nekalené nehomogenně nauhličené
oceli, což je pravděpodobně tím, že vzorek byl odebrán v blízkosti trnu. Ani
zde nebyl určen druh damaskování [35].

1.1.5 Tepelné zpracování mečových čepelí
Již od nejstarších halštatských počátků zpracování železa věděli
kováři, že určitým druhům vyhutněného železa lze prudkým ochlazením
z vysoké teploty významně zvýšit tvrdost, ale i křehkost. Pro tento postup
má čeština termín kalení, což souvisí se slovem kalný. Naznačuje to
skutečnost, že pro kalicí lázeň je vhodná voda nikoli čerstvá (obsahující
bublinky plynů, především vzduchu), ale odstátá, v praxi nejčastěji po roky
stále stejná obsažená v kalicí nádobě, jen doplňovaná o přirozený úbytek
v důsledku odparu. Je zajímavé, že naši předkové dokázali za pomocí čiré
empirie na tuto technologii vůbec přijít a postupně ji dovést k dokonalosti, to
vše bez sebemenších znalostí struktury materiálů a procesů v nich
probíhajících [28].
Ocel s množstvím uhlíku umožňující zakalení (≥ 0,4 %) se při tomto
procesu totiž chová zcela jinak, než jiné neželezné kovy (bronz, měď, zlato,
stříbro), kde stejným postupem dosáhneme většinou pravého opaku, tedy
významného změknutí kovu. Ze antických pramenů (především Plinius st.)
víme, že jako kalicí lázeň byl kromě vody používán i olej, který z kaleného
předmětu odvádí teplo pomaleji, což způsobuje nižší tvrdost, ale i sníženou
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křehkost výrobku. Kromě kalení bylo známo i následné popouštění, tedy
opětovný

ohřev

na

teplotu

mezi

200–400 °C,

který

vede

k mikrostrukturálním změnám materiálu a v důsledku toho i k snížení
tvrdosti, ale především křehkosti [28]. Archeometalograficky můžeme
u tepelně zpracovaných výrobků (většinou jde o hypoeutektoidní uhlíkové
oceli) detekovat několik typů krystalických struktur: je to nejprve martenzit
vzniklý prudkým ochlazením, u kterého se má za to, že byl způsoben
kalením do vody. Jeho popuštěním vznikají další přechodné struktury
(především troostit a sorbit), kterými lze dokumentovat kalení do vody a
popouštění. Dále je to bainit poukazující na pomalejší ochlazování, který
bývá považovaný za důsledek kalení do oleje. Bainit nebýval popouštěn,
protože má vhodnou tvrdost a houževnatost podobnou materiálu kalenému
do vody a popuštěnému. Co se konkrétně mečových čepelí týče, je s jejich
kalením spojený technologický problém, jak rovnoměrně nahřát na kalicí
teplotu (obvykle kolem 850 °C) tak dlouhý a relativně tenký předmět.
Znamená to mít pro ohřev mečů na kalení speciální dlouhou pec umožňující
celkový ohřev, což ovšem přináší další problémy, jako především deformace
čepele během ohřevu, kdy je čepel velmi plastická a při běžném poměru šířky
a tloušťky k délce dochází k nežádoucím deformacím samotnou vlastní vahou
čepele, které kalení zafixuje, či ještě zhorší vlastním pnutím. Kromě toho
byly z funkčního pohledu na různé části čepele kladeny různé mechanické
nároky. Část čepele u hrotu sloužící k seku musela být co nejvíce tvrdá (tedy
její ostří), střed spíše pružný (aby se čepel neohýbala, ale ani nezlomila) a
poblíž trnu byla nutná především maximální houževnatost (z mechanického
hlediska byl při používání velmi namáhán přechod mezi čepelí a trnem).
Pravděpodobně souběh těchto důvodů vedl k tomu, že mnoho čepelí bylo
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kaleno zonálně, tedy nejvíce u hrotu, méně uprostřed a nejméně nebo vůbec
u trnu. Jinými slovy struktury v jednotlivých částech čepele nemusí být
totožné, takže např. nepřítomnost kalení u trnu neznamená, že zbraň nebyla
kalena vůbec. Další používanou možností bylo výhradní zakalení obou ostří,
zatímco střed čepele zůstal víceméně nezakalen. V praxi se to provádělo
nejspíše tak, že tělo čepele bylo před kalením na rozdíl od ostří pokryto
vrstvou izolačního materiálu (hlína), který potom znemožnil jeho zakalení.
Tato technologie je dnes známa především z mečů japonských, kde je tímto
způsobem vytvořen takzvaný hamon, čili kalicí linie oddělující zakalenou a
nezakalenou část čepele, který je důležitou funkční a estetickou součástí
zbraně [42]. Detailní zkoumání kalicího procesu u historických zbraní má
ovšem jedno velké úskalí. Mečů, které máme dobře zdokumentované
z hlediska tepelného zpracování, je velmi málo. Důvod je jasný: znamená to
drasticky odebrat z čepele ne jeden, ale nejméně dva, lépe však tři
metalografické vzorky. Takový zásah je možný jen výjimečně. Zatím jediný a
největší

soubor

časově

a

geograficky

relativně

blízkých

čepelí

byl

prozkoumán badatelem Ing. J. Hoškem, Ph.D. Jde o kolekci mečů z Mikulčic
datovaných do průběhu 9. stol. Jde sice o tři staletí mladší výrobky, ale na
druhé straně víme, že technologie výroby evropských mečů se mezi 5.–11.
stol. n. l. nijak významně neměnila. K větší změně došlo až na počátku
vrcholného středověku, což tento soubor činí použitelným pro naše účely.
Celkem bylo testováno sedm mečů a to odběrem dvou vzorků, jednoho poblíž
hrotu a druhého blízko trnu. Tři z toho jsou kaleny zonálně (717 martenzit
u hrotu / perlit u trnu; 723 bainit u hrotu / perlit u trnu; 1347 martenzit
u hrotu / perlit u trnu), dva bainiticky v celé délce (805, 438), a dva vůbec
(580 a 715). Kromě toho vše nasvědčuje tomu, že meče 717 a 805 mají
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v zakalené části vytvrzené pouze ostří, zatímco střed čepele je zakalený
méně, nebo přímo nekalený, což poukazuje na metodu selektivního kalení
ostří, jak bylo popsáno výše [41]. Celkově tedy u souboru převažuje zonální
kalení, jako chladící médium pak olej.

1.1.6 Techniky zdobení mečů v době stěhování národů
Všechny součásti mečů ve sledovaném období mohly být zdobeny
některou z tehdy používaných technik uměleckého řemesla. O zdobení čepelí
bylo pojednáno v kapitole 1.1.4. Co se týče ostatních součástí meče – rukojeti
a pochvy – připadají v úvahu následující uměleckořemeslné techniky:
vrubořez, dřevořezba, filigrán, niello, cloisonné a tauzie.
Vrubořez je rytecká technika, kdy je původní plocha předmětu takřka
celá odstraněna a zamýšlený vzor tvoří přímky či křivky, které jediné
dosahují výšky původního povrchu. Většina plochy je potom tvořena rýhami,
které mají v příčném řezu tvar písmene V a při pohledu shora připomínají
plochy krystalů – již z podstaty věci jde tedy o geometrizující styl zdobení
s tendencí k tvorbě pravoúhlých křížících se linií. Jde o výtvarně velmi
působivou techniku, kde je výzdobný motiv nejlépe pozorovatelný při bočním
světle, které zanechává v hloubce rytiny výrazné stíny a opticky tak zvyšuje
plasticitu práce. Technika se objevuje u pozdně římských bronzů a Germáni
ji přejali v 5. stol. n. l. Používán byl na rozličných předmětech od šperků a
spon přes kovové části opasků až po součásti mečů, především hlavice, nebo
některá kování rukojetí a pochev. Technicky lze vrubořez provádět buď
přímo

odlitím

předmětu

do

vhodného

tvaru,

přebytečného materiálu ryteckými technikami.
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Právě vrubořez je největším příspěvkem starých Germánů z pohledu
dějin umění – germánské zvěrné ornamentiky. Jde o dynamický plošný
ornament představující propletená stylizovaná těla zvířat. Styl bývá dělen
do tří chronologicky zhruba navazujících částí I, II a III (dle badatele B.
Salina [15]). Již styl I přestával respektovat anatomicky danou stavbu těla
zvířete – hlava může být zobrazena u zadních nohou, oko vedle kolena. Na
první pohled působí vzor chaoticky, při bližším zkoumání lze však nalézt
skrytý řád. Zvěrná ornamentika byla doma nejdéle v anglosaském a
severském prostředí a to i v době, kdy se u Germánů na kontinentu už
prosadil románský a gotický sloh. V prostředí langobardské Itálie došlo
k jejímu ovlivnění pravděpodobně koptskými ornamentálními vlivy za
vzniku

germánské

pletencové

ornamentiky,

která

patří

k tomu

nejdůležitějšímu, co Langobardi po sobě zanechali. Mezi famózní předměty
tímto způsobem zdobené patří především slavné zlaté kříže známé
z langobardských hrobů. Právě z germánské pletencové ornamentiky vychází
zvěrný styl II, který se v 7. stol. rozšířil po celém germánském světě a byl
překvapivě jednotný ve všech částech Evropy [3, s. 271–277].
U mečů byly vrubořezem zdobené především hlavice, jako dva příklady
z mnoha můžou sloužit nálezy z Schretzheimu (Německo), nebo Gotlandu
(Švédsko), oba z 6.stol [12, kat. č. 109 a s. 315].
Dřevořezba je technika tvorby finálního tvaru předmětu odebíráním
základního materiálu z masivu dřeva. V našem případě je týká především
pochev a rukojetí zdobených dekorem v nízkém reliéfu. Jakkoliv se těchto
částí mečů dochovalo jen málo, můžeme na mnohých kusech a fragmentech
tuto techniku nalézt. Je to např. pochva meče z Basel-Kleinhüningen, hrob
63 (kolem r. 500) zdobená motivy připomínajícími architektonické prvky
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(arkády), pochva z Entringen (konec 5. stol.) s geometrickými vzory, nebo
úžasně zdobená pochva meče z lodního hrobu Valsgärde VII. (6. stol.)
s figurálním a zvěrným motivem. Vytvořený nízký reliéf byl ve všech
případech pokryt ještě tenkou, pravděpodobně barvenou usní [12, kat. č. 39,
5, a s. 19].
Filigrán je slovo pocházející z latiny (filum – vlákno, granum – zrno) a
znamená obecně techniku drobného reliéfu vytvořeného kovovými vlákny
připevněnými ke kovové spodině. Hladké, vroubkované, nebo do provazce
spletené drátky jsou připájeny k podkladu vysokoteplotním (600–800 °C)
pájením ať již pomocí klasické pájky, nebo difuzním pájením. Jde o techniku
zlatnickou a stříbrnickou, byla ale používána i u mědi a jejích slitin.
Nejstarší doklady jsou známy z Egypta v období 12. dynastie, největšího
rozkvětu doznala spolu s granulací u Etrusků v 6. stol. př. n. l. [16, s. 70–75]
U mečů ze sledovaného období se vyskytuje poměrně zřídka u zdobení
rukojetí, příkladem může být meč z Nocera Umbra hrob 1 (Itálie, 6. stol.),
nebo z mohyly v Sutton-Hoo (Británie, počátek 7. stol.)[12, kat. č. 113 a č.
123].
Niello je technika inkrustace stříbrných předmětů tmavou hmotou,
jejímž základem jsou sulfidy stříbra a mědi. Do vyrytých drážek v předmětu
byl nanesen a posléze zataven (při teplotě 400–600 °C) prášek výše
zmíněného složení – popis výroby zapsal už ve starověku Plinius.
Po přeleštění povrchu je na světlém stříbrném podkladě jasně viditelný
černý, nebo tmavě šedý dekor. Známá je v Egyptě od 18. dynastie, v Evropě
od mykénského období, velmi oblíbená byla tato technika v době stěhování
národů (především u spon) a používaná až do konce středověku, ve východní
Evropě až do 19. stol [16, s. 99–101]. Na mečích se s ní můžeme setkat
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u stříbrných doplňků, jako je např. hlavice meče z Giltonu (Británie, 6. stol.)
[12, s. 314].
Cloisonné (fr. přihrádka, buňka) je technika inkrustace kovové spodiny
(často zlata) polodrahokamy nebo sklem za studena, čímž vznikne barevný
reliéf. Nejoblíbenějšími vložkami byla v době stěhování národů barevná skla
a především granáty, nejčastěji almandiny. Vložky jsou do přihrádky
upevněny rozklepáním okrajů otvoru, případně v pozdější době soumraku
techniky i vlepením. Jsou většinou průhledné a podložené leštěnou
vzorovanou fólií pro zpětný odraz procházejícího světla, které je činí
barevnějšími. Technika pochází z Orientu, od doby 12. dynastie byla známa
v Egyptě. Koncem 4. stol. n. l. proniká přes Byzantince a východní Góty
do Evropy a stává se z ní postupně oblíbená germánská móda, tzv. barvitý
styl. Již brzy po r. 400 vzniklo nové středisko výroby v Galii a odtud se styl
rozšířil do zbytku Evropy. Mnoho pěkných ukázek cloisonné, především ve
formě šperků, je známo i z Moravy a to ze všech tří archeologických stupňů
stěhování národů. V 8. stol. je barvitý styl opouštěn, ve Skandinávii se
udržel déle [16, s. 84–91]. Jde o techniku velmi pracnou, inkrustace
čtverečního centimetru může zabrat i 50 pracovních hodin [17, s. 79].
Typologii cloisonné detailně zpracovala badatelka B. Arrhenius [18]. Původ
používané granátové suroviny zůstává zatím záhadou, teorie o českém
původu granátů jedné z typologických skupin je přijímána spíše skepticky
[19, s. 131].
Příkladů zdobení součástí mečů touto technikou je mnoho, za všechny
můžeme jmenovat spathu z Planigu hrob 1 v Německu z konce 5. stol.
(příčky, obústek a sloupky pochvy), nebo hlavici meče z Väsby (Švédsko,
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6. stol.). U nás známe jediný exemplář, opět meč z Blučiny, s granáty
zdobeným nákončím a sloupky pochvy [12, kat. č. 56, 3, s. 312].
Tauzie (slovo pochází z arabštiny) je technika inkrustace kovové
spodiny zastudena kovem ušlechtilejším (zlato, stříbro, měď a její slitiny).
Výsledkem je barevný, případně i plastický reliéf. Ačkoliv může mít
tauzovaná vložka v zásadě jakýkoli tvar, nejčastěji bylo používáno drátků.
Drátky byly kladívkem vtepány do připravených rýh se zdrsněným dnem
tvořících zamýšlený motiv a povrch poté uhlazen. Řemeslná obtížnost tauzie
roste s rostoucí tvrdostí kovu vložky (Au < Ag < Cu < mosaz, bronz),
s plošnou velikostí vložek a se zakřivením tauzované plochy [17, s. 79].
Nejstarší doklady jsou již z 5.–4. tisíciletí př. n. l. z Mezopotámie, v Evropě
byla známa již od doby bronzové. V antice byla tauzie velmi oblíbená při
zdobení luxusních předmětů denní potřeby (kování opasků, součásti
koňských postrojů), nebo i zbraní. V době stěhování národů její obliba již
není taková, nicméně je stále používaná poměrně často, a to zvláště v Porýní
a v Jižním Německu. Někdy bývá jako tauzie označováno i plátování, které
je ovšem spíše svébytnou technikou. Jde o natepávání tenkých plechů nebo
drátů ušlechtilých kovů (nejčastěji stříbra) přímo na zdrsněný povrch
spodiny bez předchozí tvorby otvorů pro vložky [16, s. 76–83].
Pro zdobení mečů bylo tauzie použito např. u nálezu z Pleidelsheimu,
hrob 71 v Německu (kolem r. 500 – sloupky pochvy) nebo u hlavice meče
z Donzdorfu hrob 75 (Německo, konec 6. stol.)[12, kat. č. 8 a s. 143]. U nás je
zatím jediným představitelem meče z doby stěhování národů zdobeného
tauzií právě ten ze dvou exemplářů z Kyjova, který je předmětem této
diplomové práce.
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1.1.7 Morava a Langobardi
Morava jako geografické území v centru Evropy měla již od pravěku
větší význam, než by bylo odpovídající pro barbarskou periferii, kterou byla
vzhledem k tehdejším centrům evropské civilizace ve Středomoří. Mělo to
minimálně dva důvody. Prvním byla existence dálkové obchodní cesty zvané
„jantarová“, která spojovala Středomoří s Pobaltím a jak název napovídá,
jednou z hlavních komodit po ní dopravovaných byl pobaltský jantar, který
byl

oblíbeným

polodrahokamem

v celém

starověkém

světě.

Obchod

s jantarem je ovšem staršího data, než evropské středomořské civilizace.
Můžeme ho archeologicky doložit přinejmenším od eneolitu. Jantarová
stezka měla na jižní Moravě zřejmě několik větví, na severu se ale spojovala
do jediné a opouštěla zemi Moravskou bránou směrem k Baltu.
Druhým důvodem zvyšujícím význam Moravy ve starověku byla
blízkost hranice Římské říše a tím i vyspělé kultury na Dunaji, čímž Morava
plnila funkci hraničního nárazníkového území, na němž často probíhaly
vojenské akce. Nejvýznamnější z nich byla ofenzívní část markomanských
válek vedená za pravděpodobně osobní účasti císaře Marka Aurelia v letech
172–175 n. l. S tímto válečným tažením souvisí i stavba jediné římské
pevnosti známé z našeho území – Mušova.
Archeologicky lze doložit na Moravě v době prvních staletí našeho
letopočtu osídlení poměrně řídké (ve srovnání s předchozím laténským),
jehož hustota roste směrem k jihu, tedy k římským limes. Etnicky zde sídlilo
germánské

obyvatelstvo

ne

zcela

jisté

kmenové

příslušnosti,

nejpravděpodobněji šlo o kmen Kvádů. Následující období stěhování národů
bývá u nás archeologicky členěno většinou do tří stupňů. První stupeň lze
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chápat jako přechodný mezi předchozí dobou římskou a následujícím
obdobím stěhování národů. Těžiště sídelní struktury na našem území leželo
v jižní části Dyjskosvrateckého úvalu, kde zřejmě došlo ke mísení domácí
populace a nově příchozích, nejspíše východogermánských rodů, spjatých
snad s hunským, či lépe s obecně nomádským prostředím. Bohatství
tehdejších nobilit se projevuje i v bohatších pohřebních výbavách (např. hrob
„kněžny“ ze Smolína). V materiální kultuře tohoto období lze pozorovat
kontinuitu s předchozím vývojem, tedy kulturní návaznost na širší oblast
Podunají, především sousedící římské provincie Pannonii a Noricum. Časově
lze toto období vymezit roky cca 380–450. [8, s. 17].
Někdy po r. 453, po rozpadu hunského kmenového svazu, dochází
ve středním Podunají ke změně, která je charakterizována rozvojem
periferních regionů na levém břehu Dunaje. Toto období po zániku Attilovy
říše bývá archeologicky spojováno právě s druhým stupněm stěhování
národů mezi roky 450–500. Největší nakupení památek z tohoto období
nacházíme v střední části Dyjskosvrateckého úvalu a na střední Moravě,
kam se přesunulo těžiště vývoje ze sousedství říšské hranice na Dunaji.
Nejnápadnějším fenoménem je existence výjimečně bohatých hrobů vyšší
společenské vrstvy, ve kterých je patrný vliv provinciální i širší podunajské
hmotné

kultury

ovlivněné

též

nomádskou

tradicí.

Nejdůležitější

archeologický pramen – keramika – je zpravidla vysoké úrovně, točená
na kruhu v pozdně antické tradici. Na špercích a sponách z tohoto období se
objevuje technika vrubořezu. Nejvýznamnějším nálezem z tohoto období je
na Moravě bezpochyby hrob barbarského velmože z Blučiny, který je svou
výbavou významný v celém evropském dějinném kontextu. Jde o hrob muže
se zlatem zdobenými zbraněmi (mečem a saxem), zlatým náramkem a
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šperky v odhadované hmotnosti cca 80–100 zlatých římských solidů, a
dalšími předměty. Inventář hrobu poukazuje kulturně nejen na oblast
Podunají (meč), ale i na východní tradice nomádské (reflexní luk, sedlo). Šlo
patrně o vojenského náčelníka či menšího krále, jehož etnicita je předmětem
diskuzí [8, s. 181–183]. Celkově nálezy z výše zmíněného druhého stupně
doby stěhování národů, včetně projevů magických představ a módy (lebeční
deformace), mluví o podunajském, případně východním nomádském původu
většiny památek. Kolem r. 500 se však ráz nálezů mění, což je archeology
klasifikováno jako třetí stupeň doby stěhování národů (cca 500–570). Co se
keramiky týče, jde o ručně vyráběné výrobky, v porovnání s předchozími
nižší technické úrovně, jevící spřízněnost se soudobou keramikou z dolního
Polabí. Rovněž rozbor ostatních vykopávek poukazuje tentokrát spíše na
kontext západoevropské merovejské kultury [8, s. 189–192]. Tento třetí
stupeň je ještě dále členěn do tří fází [32, s. 64–73]:
•

Labsko-germánská datovaná k r. 500 a krátce po něm,

•

Severodunajská kladená do průběhu první poloviny 6. stol.,

•

Pozdní fáze kladená k r. 550 a dále za něj.

Tyto archeologicky zjištěné skutečnosti korespondují s historickými
zprávami, podle kterých před rokem 500 do Podunají přichází germánský
kmen Langobardů. Langobardi (Dlouhovousí) pocházeli podle vlastní tradice
zaznamenané jejich historikem mnichem Paulem Diaconem (cca 720–799)
ze Skandinávie, spolehlivě jsou jejich sídla doložena až v severozápadním
Německu u dolního Labe. Nejstarší zprávu o nich máme od Tacita (De
origine et situ Germaniae), který je líčí jako barbary ještě divočejší, než jsou
ostatní Germáni. Kromě horního Polabí se objevují zřejmě i u pramenů
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Dunaje a zúčastnili se snad již markomanských válek. Pod vedením krále
Godeoka přišli do bývalého Norica (dnešní severní Rakousko) a odtud se
šířili dál do Podunají a jeho okolí, na Moravě se objevují koncem 5. stol.
Přijali zde (v Noricu) též křesťanství v jeho ariánské i katolické podobě,
kromě něho u nich ovšem koexistovalo i původní pohanství. Jejich největšími
soupeři zde byli germánští Herulové, které se jim pod vedením krále Tatona
podařilo r. 512 porazit. Pod králem Wachonem (cca 512–540) obsadili část
Pannonie (zhruba dnešní Maďarsko) a navázali diplomatické styky
s byzantskou říší, se kterou uzavřeli i několik spojeneckých smluv. Právě
v Pannonii se nacházelo centrum jejich říše v tomto období. Při konfliktu
s Gepidy r. 567 si Langobardi pod velením krále Alboina jako spojence
přizvali Avary, nomády z východu. Ačkoli vyšli ze střetu vítězně, tlak těchto
bývalých spojenců spolu s přicházejícími Slovany je vedl k odchodu
do severní Itálie na území patřící Byzanci r. 568. Vyklizenou Moravu,
Slovensko a Pannonii pak postupně obsazují nově příchozí Slované. Zábor
Itálie se samozřejmě neobešel bez konfliktů. Největší odpor zde kladlo město
Pavia (latinské Ticinum), které se po dobytí stalo hlavním městem nově
vznikajícího státu. Langobardská invaze byla úspěšná a založené barbarské
království ovládalo v době největšího rozkvětu (za krále Luitpranda před
r. 750) značnou část Itálie. Definitivní konec znamenala pro langobardský
stát až porážka od Karla Velikého r. 774 a následné začlenění do jeho říše.
[7, s. 271–284].
Podle nejstarších záznamů langobarských zákonů (od r. 643) stál v čele
společnosti král (kuning), ačkoli formálně nejdůležitější otázky řešilo ještě
shromáždění všech svobodných mužů gairethings. Společnost byla dále
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členěna na členy královy družiny (gasindi), šlechtu (adalingi), svobodné
muže (arimanni), polosvobodné (aldidi) a otroky (skalki) [7, s. 278].
Na Moravě známe Langobardy, kteří bývají ztotožňováni se třetím
stupněm doby stěhování národů, hlavně z mnoha pohřebišť, neboť jejich
sídliště nebyla dosud nalezena. Většina nekropolí se nachází na Brněnsku,
Vyškovsku, Hodonínsku, Znojemsku a Břeclavsku. Zatím nejvýznamnější
známé hroby připisované Langobardům jsou dva pohřby pod mohylami
na kopci Žuráň v k. ú. Podolí u Brna. Oba byly nedlouho po uložení do země
vyloupeny, což je pro období stěhování národů bohužel typické. Je možné, že
vylupování prováděli sami Langobardi při svém odchodu ze země. V jedné
z mohyl byla zjištěna hrobová komora o rozměrech v metrech cca 4×5
s kosterními pozůstatky ženy a zbytky výbavy – kovovými svícnovitými
železnými předměty a fragmentem slonovinové pyxidy, snad schránky
na ostatky, s rytinou vousatého muže s křížem. Jde o nejstarší doklad
křesťanství na našem území, pravděpodobně syrská práce z konce 5. stol. [9,
s. 165].
Mezi výbavu langobardských hrobů patří kromě typické keramiky
především spony několika druhů zdobené vrubořezem a granáty (technika
cloisonné), kostěné hřebeny, korále, železné opaskové přezky, nože. U hrobů
bojovníků jsou to potom nejčastěji hroty kopí, štítové puklice, jen vzácně
jednosečné saxy. Dlouhé spathy bývají též vzácností.
K nejvýznamnějším

langobardským

nekropolím

patří

pohřebiště

v Lužicích (120 hrobů), Holubicích (109 hrobů), Mušově (kolem 200 hrobů),
rozsáhlá je rovněž nedávno objevená langobardská nekropole v Kyjově (asi
250 hrobů). Mimo to je známo mnoho menších, jako jsou Šaratice, Borotice,
Čejkovice, Šakvice, Velké Pavlovice atd.
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Z pohřebiště v Holubicích známe celkem čtyři hroby vybavené meči –
jde o hroby 9, 79, 81 a 100. V hrobě 9 ležela podél pravé ruky zemřelého
semispatha o délce 588 mm zdobená tříprutovým damaskováním. Hrob 79
obsahoval spathu o délce 850 mm, kterou nebožtík objímal svou levou rukou,
v dvojhrobě 81 ležela spatha (délka 908 mm) mezi oběma pohřbenými.
V hrobě 100 byla spatha (délka 925 mm) opět u levé ruky zemřelého. U mečů
z hrobů 79, 81 a 100 byly nalezeny i fragmenty dřevěných pochev – ve všech
třech případech byl materiál určen jako bukové dřevo. Nekropole v Lužicích
vydala tři pohřby s mečem: hroby 9, 12 a 84. Pohřbený v hrobu 9 měl spathu
po své pravé ruce (délka 900 mm), v hrobě 12 byla položena po levé straně
skeletu a měla délku také 900 mm. V hrobě 84 obepínal nebožtík spathu
(délka asi 875 mm) svou levou rukou [32, s. 140–283].
Pohřby bojovníků s meči se vyskytují samozřejmě také v nové vlasti
Langobardů, v Itálii, a to až do konce 6. stol., jak o tom svědčí mnohá
pohřebiště, z nich k nejslavnějším patří Nocera Umbra s nálezy honosných
mečů zdobených zlatem a granáty. V langobardské Itálii docházelo
z kulturního pohledu k syntéze germánské a domácí post antické tradice.
Kolem r. 600 převzali Langobardi zvyk ukládat na ústa zemřelých zlaté
kříže bohatě zdobené ornamenty ve stylu germánské zvěrné ornamentiky,
největšího germánského příspěvku světovým dějinám umění, a právě tyto
působivě zpracované kříže jsou v očích světové kulturní veřejnosti dnes
s tímto etnikem asi nejvíce spjaté.
Co se Moravy týče, není jisté, zda z ní v druhé polovině 6.stol. odešli
opravdu všichni Langobardi. To, že nově příchozí Slované převzali většinu
starších geografických názvů, svědčí spíš pro určitou kontinuitu. Ať tak či
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tak, případné zbytky germánského obyvatelstva byly brzy rozpuštěny v mase
příchozích Slovanů [7, s. 279].

1.1.8 Langobardská nekropole v Kyjově
Na jihovýchodním okraji města Kyjova bylo v r. 2010 při záchranném
výzkumu v rámci stavby obchodního centra Kaufland objeveno polykulturní
archeologické naleziště. Jde o prostor strategické ostrožny vyvýšené nad
soutok říčky Kyjovky a Sobůlského potoka, geologickým podložím je zde
spraš. Nejvýše položená část areálu zahrnuje pohřebiště z posledního stupně
doby stěhování národů s asi 250 hroby – pouze asi 10 hrobů je starších,
eneolitických. Většina hrobů byla datována do 6. stol. n. l., což znamená, že
se s největší pravděpodobností jedná o pohřbené jedince z germánského
kmene Langobardů. Tyto hroby mají většinou přibližně západovýchodní
orientaci. Pohřebiště je unikátní nebývalou koncentrací většinou oválných
zásypů hrobů, které tvoří řady a skupiny na celkem malém prostoru.
Výzkum ztěžovala existence vykrádacích šachet. Až na dva mužské a
pravděpodobně dva ženské hroby byly všechny v minulosti vyrabovány
hledači drahých kovů, pravděpodobně nedlouho po uložení do země. To není
žádným překvapením: vylupování hrobů je v období stěhování národů spíše
pravidlem, než výjimkou.
Hrobové jámy byly většinou zapaženy dřevěnými trámy a kůly, z nichž
se zachovalo několik fragmentů. Pohřbení jedinci byli uloženi do rakví, což
spolu se zbytky poměrně luxusní výbavy svědčí o jejich vyšším společenském
postavení.
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Vykradačské šachty mířily většinou na horní polovinu těla, kde se dala
očekávat přítomnost šperků. K vylupování došlo často nedlouho po pohřbu
v době, kdy těla nebyla ještě zcela rozložena – svědčí pro to rozházené části
koster v anatomických souvislostech. Hlavním cílem vykradačů byly
především drahé kovy, předměty ze železa a bronzu je nezajímaly. Jejich
pozornosti unikly nicméně i některé šperky. U ženských hrobů byly objeveny
ponejvíce šatové spony, opaskové přezky, jehlice a různé druhy korálů a
přeslenů. Mužské hroby obsahovaly především zbraně (kopí, štíty, a sekery,
ale také dvě spathy a vrhací zbraň pozdního starověku – ango), ale také
osobní předměty jako jsou pinzety nebo kostěné hřebeny, klíče nebo křesací
soupravy. Běžná je samozřejmě keramika, v tomto případě nejčastěji
poměrně primitivní, vyráběná bez použití hrnčířského kruhu s různou
plastickou výzdobou typickou pro Langobardy. V menší míře je zastoupena
i keramika dokonalejší vyrobená na kruhu, která je pravděpodobně
importem z vyspělejších oblastí bývalých římských provincií. Typicky
langobardskou ozdobou jsou skleněné náhrdelníky s korálky zdobenými
někdy i složitějšími sklářskými postupy, jako je např. technika millefiori
(splétání tyčinek skla různé barvy tvořících potom na povrchu jednoduché
vzory), a různé opaskové okrasy. Mezi hrobovými milodary nechyběly ani
květiny nebo zbytky potravin.
Mezi nejvýznamnější nálezy v rámci celého pohřebiště patří skleněné korále
celkem sedmnácti barevných odstínů, některé z nich ozdobené výše
zmíněnou technikou millefiori, dále vědro okované zdobeným měděným
plechem,

stříbrné

zlacené

spony

zdobené

vrubořezem

s cloisonné

almandinovými vložkami a v neposlední řadě v hrobě č. 881 spatha o délce
915 mm, jejíž konzervace je předmětem této diplomové práce [33, s. 3–8].
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1.1.9 Hrob č. 881
Současný držitel nálezu a zadavatel konzervace meče (Masarykovo
muzeum v Hodoníně) mi bohužel odmítl poskytnout jakoukoli dokumentaci a
podrobnější informace k výše uvedenému hrobu obsahujícímu konzervovaný
předmět. Jako pramen jsem tudíž použil jediný publikovaný text - brožuru
vydanou k výstavě předmětů v Kyjovském muzeu [47].
V hrobě č. 881, který patří k několika málo nevyloupeným hrobům
Kyjovského pohřebiště, byly nalezeny celkem tři skelety: muže, koně a psa.
Pohřbený bojovník měl mezi svou levou rukou a tělem položenou spathu
přikrytou částečně železnou štítovou puklicí zdobenou bronzovými nýty.
Kromě meče a štítu měl pohřbený vedle sebe uložen ještě hrot kopí a několik
osobních drobností [47, s. 38–41].

1.2 Metody konzervace železa
1.2.1 Možné metody konzervace železných archeologických
nálezů
Trendy, které přináší moderní konzervování, směřují v podstatě jedním
směrem, a to ke snaze o co nejméně invazivní zásah provedený co možná
nejméně agresivními a plně reverzibilními prostředky. Je kladen důraz na
primární

diagnostický

výzkum,

přičemž

je

uplatňována

především

radiografie jako metoda umožnující u archeologických nálezů posoudit míru
zachování kovového jádra a přítomnost případného zdobení. Na základě
výsledků primárního průzkumu je potom navrhnut konkrétní postup
konzervace. Komplexní ošetření železných archeologických nálezů zahrnuje
v podstatě kombinaci mechanického čištění s desalinací v destilované vodě
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(k odsolení lze použít i siřičitanovou lázeň, nebo plazmochemickou redukci
korozních produktů) následovanou stabilizací korozních produktů roztoky
taninu, nebo impregnací různými laky, vosky, nebo pryskyřicemi včetně
závěrečné povrchové úpravy. Předpokládá se, že všechny části předmětu,
např. i chemicky nestabilní a tvar deformující korozní produkty jsou, či
mohou být nositeli určité informace, která, ač dnes třeba nečitelná, může být
přečtena v budoucnu, a tudíž nesmí být ztracena. Je otázkou, zda tento
přístup nepovede časem k pouhé fixaci nálezového stavu. Pravdou ale je, že
ve většině případů je nutné tyto korozní vrstvy v maximální míře zachovat,
ať již kvůli celkové pevnosti předmětu při korozí zeslabeném či absentujícím
kovovém jádře, tak pro možnou přítomnost různých fragmentů, jako jsou
zbytky organických látek.
Mechanické čištění dnes probíhá většinou tradičními prostředky, jako
je broušení a otryskávání, přičemž je snaha očistit předmět od nestabilních
vnějších korozních produktů až na „původní“ povrch, který většinou
koresponduje s vrstvou magnetitu. Čištění je potom sice časově poměrně
náročné, ale umožňuje se selektivně věnovat jednotlivým částem předmětu
s nižším rizikem poškození. Chemické metody čištění používané v relativně
nedávné minulosti, jako je rozpouštění korozních produktů kyselinou
fosforečnou, jsou dnes považovány za zcela neakceptovatelné [45, s. 419–
422].
Následuje obvykle vyluhování předmětu ve vyměňované destilované
vodě za účelem odstranění stimulantů koroze. Ta je při laboratorní teplotě
prováděna tak dlouho, až se obsah nežádoucích iontů, především chloridů,
sníží na minimum. Měření obsahu chloridů se provádí nejčastěji iontově
selektivními elektrodami, možné jsou i některé komerční důkazové testy na
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chemické bázi (Aquamerck Chloride Test), či přímo merkurimetrická nebo
argentometrická titrace. Odstranění stimulantů koroze výluhem za studena
je sice velmi zdlouhavé a s ne zcela jistým výsledkem, jde ale nicméně
o jednoduchou

a

šetrnou

metodu

umožňující

i ošetření

předmětů

obsahujících organické zbytky. Ty je ovšem nutno chránit před rozvolněním
ve vodě penetrací ochrannou látkou, nejčastěji lakem, ale možné je i použití
cyklododekanu [45, s. 423–426]. Pro omezení tvorby sekundární koroze
předmětu během desalinace je možné zvýšit pH roztoku přidáním
alkalického hydroxidu, což přináší zpomalení až zastavení korozních procesů
v tomto zásaditém prostředí v míře vyjádřené Pourbaixovým potenciál/pH
diagramem. Tato metoda není zatím všeobecně přijata, ačkoli hydroxid lze
potom poměrně snadno vymýt. Zásaditá lázeň může ovšem ohrozit případné
organické zbytky, pokud jsou na předmětu přítomny.
Po desalinaci a vysušení bývá dalším krokem stabilizace povrchových
korozních produktů taninem. Tanin (polyhydroxyfenolová sloučenina, jejíž
základní jednotkou je kyselina gallová) ve vodném roztoku s přídavkem
ethanolu pro lepší smáčivost tvoří s železitými ionty korozních vrstev
poměrně stabilní a ve vodě nerozpustné komplexy – tanáty. Zároveň dochází
k zabarvení povrchu na černo-modrou barvu. Protože reakce probíhá nejlépe
při pH 2,2–2,4, doporučuje se, je-li to třeba, snížení pH tanátovací lázně na
tuto hodnotu přikapáváním kyseliny fosforečné [46].
Posledním krokem je závěrečná povrchová úprava spočívající nejčastěji
v pokrytí povrchu transparentním lakem (např. Paraloid B 72), případně
vhodným druhem vosku (Revax). Předtím je ovšem nutno nechat předmět
dobře vyschnout [45, s. 426–427].
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1.2.2 Cyklododekan a jeho použití v konzervátorskorestaurátorské praxi
Cyklododekan (dále CDD) je dvanáctiuhlíkový cyklický krystalický
uhlovodík (C12H24) voskovité konzistence, vyskytující se při laboratorní
teplotě v pevném stavu. Jeho teplota tání je 58–60 °C, teplota varu 243 °C,
bod vzplanutí 98 °C, teplota hoření je 265°C. Jeho molární hmotnost je
168,319 g/mol, hustota je 0,79 g/cm3, jde o hořlavinu III. třídy. Při
laboratorní teplotě sublimuje s tenzí par 0,1 hPa, viskozita jeho taveniny při
65 °C

je

2,2 mPa·s.

Jeho

vlastnosti

při

zpracování

jsou

podobné

parafínovému vosku, je to obtížně biologicky odbouratelný hydrofobní lipofil.
Je považován za poměrně inertní látku. Jeho reaktivnost je podobná, jako
u alkanů: nepodléhá hydrolýze, zato reaguje vlivem UV záření fotochemicky
za tvorby radikálů – v atmosféře je poločas rozpadu molekuly CDD kolem
23 h při 25 °C. Jeho toxicita není zatím zcela prozkoumána, má se ale za to,
že s ním lze pracovat s nízkým zdravotním rizikem [36, s. 195].
Sublimace CDD probíhá pouze v povrchové vrstvě molekul, a je tedy
silně závislá na tloušťce vrstvy a odparné ploše. Lze počítat zhruba 30 dní
na 1 mm vrstvu při laboratorní teplotě, pokud ovšem je tloušťka vrstvy větší,
může doba sublimace trvat mnoho měsíců. Sublimaci lze urychlit zvýšením
teploty a dobrým odvětráváním, zpomalit naopak snížením teploty a
zabalením. V každém případě lze tuto dlouhou sublimační dobu považovat
spíše za nevýhodu [36, s. 197–198].
CDD je dobře rozpustný v řadě rozpouštědel. Nejlepší jsou hexan a
heptan, z běžně používaných jsou to xylen, toluen a technický benzín.
Prakticky nerozpustný je v acetonu, vodě, nebo lihu [36, s. 199–200]. Použití
rozpouštědel prudce zhoršuje mechanickou odolnost CDD, jeho bariérová
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odolnost zůstává dobrá. Podle rychlosti odpařování rozpouštědla se řídí
i velikost krystalů vznikající vrstvy CDD. Samotná tavenina je ovšem špatně
zpracovatelná. To lze řešit dvěma způsoby: buď máčením předmětu přímo
v roztaveném CDD, nebo přidáním rozpouštědla do výše zmíněné taveniny.
Tato technika se ovšem nedoporučuje vzhledem k vysokému riziku vzplanutí
směsi [36, s. 201–202].
Použití CDD pro konzervaci bylo poprvé publikováno v roce 1995. Jeho
nejčastější využití v konzervátorsko–restaurátorské praxi jsou čtyři: Jako
ochranné médium a lepidlo pro ochranu předmětů proti mechanickému
poškození a případně i působení vlhkosti, jako bariéry proti vodným
roztokům, jako zpevňovacího média, nebo jako maskovací vrstvy.
Jako ochranná vrstva je často používaná gáza napuštěná taveninou
CDD, která je horkovzdušnou pistolí ohřívána a nalepována na předmět.
Možná je i přímá aplikace taveniny poléváním, případně štětcem přímo
na povrch předmětu. Na vrstvu CDD lze aplikovat další zpevňovací vrstvu
jiné látky, např. methylcelulózu, aniž by došlo ke kontaminaci povrchu. Je-li
předmět přímo napuštěn CDD, lze ho též použít jako celkově zpevňovací
látku. Tato možnost je použitelná i pro mechanické čištění kovových
archeologických nálezů [37]. Alternativy, jako jsou např. akrylové laky, se
musejí při odstraňování rozpouštět rozpouštědly, a jakkoli jsou považovány
za reverzibilní, u pórovitějších materiálů je prakticky nemožné je zcela
odstranit. Výhodou u CDD je především jeho úplná reverzibilita sublimací
[36, s. 196].
Zajímavá je otázka kontaminace předmětů molekulami CDD, která by
mohla zkreslovat některé citlivé testy, jako jsou testy struktury DNA či
měření stáří pomocí radioaktivního izotopu uhlíku
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výzkum (2000), samotný CDD je opravdu zcela reverzibilní. Test byl
proveden na porézním kameni, který byl zvážen, napuštěn taveninou CDD, a
po sublimaci, kdy se hmotnost vzorku vrátila na původní hodnotu, byl
proveden

výluh

a

množství

zbytkového

CDD

měřeno

plynovou

chromatografií. Znečištění nepřekračovalo statistickou chybu [36, s. 196].
Naproti tomu výzkum Caspiho a Kaplana (2001) ukázal, že již základní
matérie CDD může být znečištěna cyklickými uhlovodíky s větší molární
hmotností, které autoři detekovali jako pravděpodobné dimery CDD. Tyto
látky nejsou schopné sublimace a jejich případná kontaminace vzorku by
opravdu mohla zkreslit výše zmíněné analýzy. Tak či tak, otázka není zatím
uzavřena. Ostatně ani neexistuje studie o vlivu případné kontaminace
na výše uvedená měření [36, s. 196].
Velmi oblíbený je CDD jako bariérová látka vůči vodě a jejím roztokům
u nasákavých a pórovitých látek. Penetrací lze ochránit vodou ohrožené části
předmětu před poškozením. Nejčastější je použití při praní papíru [38],
desalinaci keramiky [39], či kamene.
Pro zpevňovací funkci je ideální máčení předmětu v tavenině CDD,
v případě nemožnosti použití této techniky aplikace taveniny na povrch
pomocí horkovzdušné pistole. Badatelka U. Uhlig referovala o pokusném
použití

taveniny

CDD

jako

celkově

zpevňovacího

média

během

mechanického čištění 34 železných archeologických nálezů. Testované
předměty byly po dobu tří hodin ponořeny v tavenině CDD, po zatvrdnutí
potom mechanicky čištěny otryskáváním (balotina 50–150 μm) a broušením
mikrobruskou (jako možná je uváděna i aplikace jako maskovací vrstvy
některé křehčí části čištěného předmětu). Vliv na celkové zpevnění předmětů
byl hodnocen jako znatelný, nevýhodou byla ovšem nutná doba sublimace
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po dokončení mechanického čištění, která trvala až půl roku, podle tloušťky
zbylých korozních vrstev – teprve poté mohlo být přikročeno k deionizaci. To
ovšem dobu konzervace prakticky dvojnásobně prodloužilo. Otryskávání
i mikrobroušení bylo také shledáno obtížnějším vzhledem k mazným
schopnostem voskovitého CDD [37].
Na trhu lze CDD koupit buď jako pevnou krystalickou látku, nebo jako
sprej ve formě aerosolu. První varianta je vhodná pro všechna použití, sprej
je použitelný ovšem jen jako bariérová ochrana.
Na závěr tedy lze shrnout nejdůležitější poznatky pro praktické využití
látky:
1. Pro uchovávání samotné látky CDD lze doporučit sníženou teplotu,
absenci světla a těsnou nádobu, či dobré zabalení.
2. Při použití CDD v praxi se jeví dobré vyvarovat se jeho aplikaci
u organických látek, u kterých lze předpokládat možná budoucí citlivá
měření, jako jsou měření struktury DNA nebo stáří pomocí 14C. Je-li to
možné, odebrat vzorky před aplikací cyklododekanu a uchovat je pro
případné budoucí výzkumy.
Před uzavřením povrchu předmětu případnou finální nepropustnou
povrchovou úpravou je třeba nechat CDD důkladně vysublimovat.
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2 Praktická část
2.1 Průzkum vlivu penetrace cyklododekanem na pevnost
křehkých porézních materiálů
Původním záměrem této diplomové práce bylo kromě níže uvedeného
vlivu penetrace CDD na pevnost také měření rychlosti sublimace (pomocí
hmotnostních úbytků) u porézních materiálů s následným výluhem
ve vhodném rozpouštědle a stanovení zbytkového obsahu CDD plynovou
chromatografií. Později se však podařilo nalézt článek publikovaný v USA
[36], který problematiku řeší, navíc na úrovni pravděpodobně vyšší, než jsou
možnosti autora diplomové práce (viz kap. 1.2.2). Od těchto testů bylo tedy
se

souhlasem

vedoucího

práce

upuštěno

a

byly

provedeny

pouze

nejdůležitější testy pevnostní, které nebyly zatím nikde publikovány, alespoň
pokud je autorovi známo.
Předběžným

průzkumem

praktických

vlastností

korozních

produktů

napuštěných CDD při mechanickém čištění bylo zjištěno, že vlivem
penetrování dochází k jejich určitému zpevnění. Otázkou bylo, jak míru
tohoto zpevnění exaktně prokázat. V úvahu přicházely tři možné typy testů:
zkouška tvrdosti, zkouška pevnosti v tlaku a zkouška v pevnosti v tahu
za ohybu. Jako zkušební materiál byl zvolen pálený keramický neglazovaný
obkládací pásek od firmy Tondach závod Jirčany, neboť jde o relativně
homogenní porézní křehký materiál podobající se těmito vlastnostmi
korozním produktům. Z tohoto materiálu byly řezáním a broušením
vyrobeny vzorky o rozměrech v mm 10×10×60. Zkouška tvrdosti byla
po praktickém vyzkoušení zavržena z důvodů neproveditelnosti u částečně
heterogenních porézních materiálů. Další možností byla zkouška pevnosti
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v tlaku. Keramické materiály mají ale vysokou pevnost v tlaku, zatímco
CDD velmi nízkou. Případný rozdíl v pevnosti v tlaku mezi penetrovaným a
blank vzorkem lze tedy očekávat velmi malý, pravděpodobně na hranici
statistické chyby. Jako nejvhodnější možné měření byla tedy zvolena pevnost
v tahu za ohybu, neboť u té se dalo vzhledem ke křehkosti keramických
vzorků předpokládat, že se případná změna pevnosti po aplikaci CDD
nejmarkantněji projeví. Měření bylo provedeno tříbodovým způsobem
(vzdálenost dolních bodů 50 mm, rádius horního bodu 5 mm) na Ústavu
materiálového inženýrství VUT Brno na přístroji Zwick Z020 se silovým
rozsahem 20 kN. Celkem bylo zlomeno 5 slepých (blank) vzorků bez jakékoli
penetrace, 5 vzorků penetrovaných nasyceným (při laboratorní teplotě)
roztokem CDD v benzinu (penetrace ponorem po dobu 1 h, poté 1 h odvětrání
rozpouštědla), a 5 vzorků penetrovaných ponorem do taveniny CDD po dobu
1 h. Výsledky testů viz Tabulka 2, a Obr. 6.
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Měření Úprava Výška
č.
vzorku
h
[mm]

Šířka Vzdálen Síla max.
b
ost
při
[mm] podpor stlačení F
L [mm]
[N]

Pevnost
v tahu za
ohybu R
[MPa]

1

blank

10,13

10,27

50

125

8,896

2

blank

10,04

10,39

50

115

8,235

3

blank

9,98

10,37

50

116

8,423

4

blank

9,91

10,40

50

101

7,417

5

blank

10,11

10,42

50

122

8,591

6

p.roztok

9,95

10,40

50

117

8,523

7

p.roztok

10,20

10,50

50

129

8,856

8

p.roztok

10,26

10,24

50

129

8,975

9

p.roztok

10,05

10,43

50

118

8,401

10

p.roztok

10,10

10,44

50

115

8,099

11

tavenina

10,11

10,52

50

308

21,483

12

tavenina

10,03

10,46

50

262

18,674

13

tavenina

10,00

10,43

50

262

18,840

14

tavenina

10,17

10,19

50

213

15,157

15

tavenina

10,04

10,34

50

286

20,580

Tabulka 2: Výsledky měření pevnosti v tahu za ohybu
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Nejprve byla ověřena případná odlehlost výsledků všech tří měření síly F,
tzv. Q test podle Dean Dixona [50]. Rozdíl největší a druhé největší
(respektive nejmenší a druhé nejmenší) hodnoty je vydělen s rozpětím
hodnot a výsledné bezrozměrné číslo porovnáno s tabelovanou hodnotou:
Pro blank:
Q5 = F5 – F4 / Fmax – Fmin = 0,125
Q1 = F2 – F1 / Fmax – Fmin = 0,583

Pro penetraci roztokem:
Q5 = 0,500
Q1 = 0,214

Pro penetraci taveninou:
Q5 = 0,232
Q1 = 0,515
Tabelovaná kritická hodnota je větší (Q5 (α = 0,05) = 0,642), všechny
hodnoty tedy lze použít.

Potom byla vypočítána pevnost v tahu za ohybu podle vztahu

R=

3⋅F⋅l
2
2⋅b⋅h
kde F je maximální síla při zlomení vzorku, l je vzdálenost podpor, b je

šířka vzorku a h jeho výška (viz Tabulka 2).
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2.1.1 Statistické vyhodnocení
Sumární výsledky experimentu ukazuje Tabulka 3, variabilita je též
znázorněna graficky na Obr. 6.
počet pozo
rování

průměrná
pevnost v tlaku
za ohybu [MPa]

rozptyl [MPa]

blank

5

8,31

0,3089

roztok

5

8,57

0,1261

tavenina

5

18,95

5,8781

Tabulka 3: Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku za ohybu a jejich rozptyly

Jednofaktorovou analýzou rozptylu ANOVA [51, s. 89] byl formálně
potvrzen statisticky významný rozdíl mezi experimentálními skupinami
na hladině p<0,001 (F=87,33, df=2). Předpokladem analýzy variance je
normální rozložení hodnot ve skupinách, což bylo ověřeno pomocí ShapiroWilk testu.
Porovnáním skupin pomocí Tukeyho testu [52, s. 231] byl nalezen
významný rozdíl mezi skupinami „blank“ a „tavenina“ a mezi skupinami
„roztok“ a „tavenina“. Mezi skupinami „blank“ a „roztok“ nebyl nalezen
významný rozdíl.
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blank

roztok

Obr. 6: Variabilita hodnot pevnosti v tlaku za ohybu

tavenina

2.1.2 Shrnutí efektivnosti použití CDD
Lze konstatovat, že penetrace keramické matrice roztokem CDD
nepřináší žádné významné zvýšení pevnosti v tahu za ohybu, respektive že
její mírné navýšení je menší, než statistická chyba měření. Naproti tomu
penetrace taveninou CDD zvýšila pevnost v tahu za ohybu více než
dvojnásobně, přesněji o 127,9 %. Lze tedy říci, že penetrace taveninou CDD
významně snižuje křehkost křehkých porézních materiálů. Z pohledu jejího
použití při mechanickém čištění železných předmětů lze tento postup
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doporučit pro snížení křehkosti korozních produktů, nebo případně jiných
křehkých materiálů jako jsou např. organické zbytky. Míra účinnosti CDD
jako zpevňovací látky závisí ovšem na porozitě penetrovaného materiálu a je
tím účinnější, čím je tato porozita vyšší. Nevýhodou aplikace cyklododekanu
je dlouhá doba nutná k sublimaci CDD ze zbylých korozních produktů
mechanicky očištěného předmětu, která významně prodlužuje celkový čas
potřebný k jeho konzervaci. Použití je tedy nutné zvažovat u každého
předmětu zvlášť a nedá se očekávat masové zavedení výše uvedené
technologie do konzervátorské praxe.

2.2 Průzkum předmětu
2.2.1 Popis a fotografická dokumentace předmětu před zásahem
Meč nalezený na langobardském pohřebišti v Kyjově v hrobě č. 881 byl
vyzvednut i s okolní zeminou metodou „in situ“ a do konzervátorské
laboratoře Technického muzea v Brně dopraven zpevněný deskou ze
smrkového dřeva. Horní plocha meče byla z části odkrytá, takže bylo možno
vytvořit prvotní fotodokumentaci (viz Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9).
Předmět byl potom ručně očištěn štětcem v rámci níže zmíněné
přípravy na vystavení a výroby fixačního lůžka (viz kap. 2.4.1.). Během této
akce byla provedena fotografická dokumentace obou stran předmětu, byly
též zhotoveny jejich nákresy (Obr.10 až Obr. 28)
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Obr. 7: Meč vyzvednutý „in situ“ – celkový pohled

Obr. 8: Meč „in situ“ – detail hrotu

Obr. 9: Meč „in situ“ – detail trnu a
hlavice
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Obr. 10: Avers po očištění

Obr. 11: Revers po očištění
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Obr. 12: Avers – detail hlavice

Obr. 13: Revers – detail hlavice
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Obr. 14: Fragment dřeva – avers

Obr. 15: Zbytky dřeva – avers
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Obr. 16: Petrifikovaná useň – avers

Obr. 17: Hrot – avers
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Obr. 18: Fragment dřeva – revers

Obr. 19: Zbytky dřeva – revers
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Obr. 20: Zbytky usně – revers

Obr. 21: Výkvět žlutého minerálu – revers
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Obr. 22: Detail fragmentu dřeva u trnu – revers

Obr. 23: Detail tauzie hlavice – revers
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Obr. 24: Detail usně – avers

Obr. 25: Detail hřebíčků u hrotu – avers
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Obr. 26: Detail zbytků dřeva a povrchové usně u trnu – revers
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Obr. 27 a Obr 28: Organické zbytky na aversu (vlevo) s reversu (vpravo) meče:
hnědá dřevo, žlutá useň
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Meč má celkovou délku 915 mm, z toho čepel měří 784 mm. Šířka čepele je
nyní 55 mm u trnu, 100 mm od hrotu je 52 mm. Trn má u čepele šířku
24 mm, u hlavice pak 14 mm (rozměry viz Obr. 46 na s. 110).
Samotná hlavice má člunkovitý tvar o délce 67 mm, výšce 15 mm a
maximální tloušťce 12 mm (Obr. 12, Obr. 13). Povrch je tvořen korozními
produkty typickými pro měď a její slitiny, které mají zelenou, nebo modrou
barvu. V levém cípu aversu hlavice korozní produkty chybí a je vidět
až na kovové jádro, které je tvořeno červenooranžovou spodinou pokrytou
takřka vertikálními rovnoběžnými proužky jiného kovu o tloušťce asi 1 mm
(Obr. 23). Čepel a trn obou stran meče jsou tvořeny lupenitými korozními
produkty železa různých odstínů hnědé barvy. Na této bázi jsou místy světle
okrové zbytky dřevité hmoty, největší na aversu zbraně o ploše několika
čtverečních centimetrů poblíž trnu (Obr. 15). Asi uprostřed čepele je oblast
světlé barvy o ploše v cm asi 4×5, která svou morfologií připomíná
petrifikovanou useň (Obr. 16, Obr. 24). Ve vzdálenosti asi 100 mm od hrotu
je na levé straně čepele možno vidět plochu několika čtverečních milimetrů
tvořenou zeleným minerálem, pod kterým prosvítají kovové hlavičky nýtů či
hřebíčků (Obr. 25). Hrot meče je pokryt krustou neznámé látky šedobílé
barvy (Obr. 17). Profil čepele není možno stanovit, pravděpodobně má
čočkový průřez, vyloučen ale není ani mělký žlábek.
Také na reversu čepele jsou zbytky organických látek. Je to především
fragment dřeva u trnu i se zbytkem usně, která ho překrývá (Obr. 18). Dále
je to větší fragment dřeva asi 10 cm od trnu (Obr. 19), a zbytky připomínající
petrifikovanou useň (Obr. 20). Na čepeli jsou místy výkvěty práškovité látky
sytě žluté barvy (Obr. 21). Celkové rozložení organických zbytků na obou
stranách čepele (žlutá useň, hnědá dřevo) viz Obr. 27 a Obr 28.
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Čepel se poměry šířky ku délce a tvarem hrotu nejvíce blíží typu
Illerup-Wyhl, tendence Wyhl Miksovy typologie [13, s. 127–132], viz Tabulka
4. Naše čepel je svými parametry a tvarem hrotu velmi podobná čepeli
z Hemmingenu, hrob 2 v Německu [13, II A292]. Jiná podobná čepel byla
nalezena v Liebenau hrob 1/1957 (Německo) [13, II A424]. Další podobnou
čepelí je nález z Wyhl, hrob 22, v Německu. Celkově lze čepele tohoto typu
nalézt především v Německu a jeho okolí (Dánsko, Rakousko), ale
i v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, výjimečně i dále (Finsko, Norsko,
Švédsko, Británie, Rumunsko). Největší část z nich je datována do průběhu
5. stol.

nález/typologie

typ Illerup-Wyhl,

datace

šířka čepe
le
[mm]

délka
čepele
[mm]

délka vč.
trnu
[mm]

konec 4. –

52–55

760–810

890–930

tendence Wyhl dle Mikse konec 5. stol.
Kyjov, hrob 881
(předmět této práce)

?

55–57

784

915

Hemmingen, hrob 2

konec 5. stol.

54

810

930

pol. 5. stol.

53

752

884

kolem r. 475

52

780

900

Liebenau, hrob 1/1957
Wyhl, hrob 22

Tabulka 4: Srovnání rozměrů a datací příbuzných nálezů

Bronzová hlavice se tvarově nejvíce blíží hlavicím typu Bülach
Obrigheim s člunkovitým tvarem (viz Obr. 4 s. 27) a obvykle s absencí
zdobení, případně typu BillafingenOberdigisheim, hrob 3, které bývají
zdobené vrubořezem. Z podobných nálezů lze zmínit hlavice z Wettelsheimu,
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hrob 1 nebo Sontheimu hrob 153, obojí v Německu [12, s. 326]. Obecně jsou
tyto hlavice nacházeny v jižním Německu, nebo jeho okolí (Švýcarsko),
největší část nálezů bývá datována do průběhu 7. stol. [12, s. 79]. Hlavice
kyjovského meče je ovšem tauzována, čímž se podobá spíše některým typům
soudobých železných hlavic, jako je typ DonzdofWallerstädten. Přesná
analogie k ní není známa.
Čepel tedy může být starší, než rukojeť, což není vyloučeno, neboť
na starší čepel mohla být snadno umístěna modernější rukojeť. Na druhé
straně je datační citlivost čepelí nízká, u hlavice neznáme zase přesnou
analogii. Meč lze opatrně datovat do šestého století, pravděpodobně do jeho
druhé poloviny.

2.2.2 Radiografický průzkum předmětu
Prvním krokem, kterým byl předmět zkoumán mimo počáteční vizuální
inspekci, bylo rentgenové snímkování. Toto snímkování bylo provedeno
ve firmě Královopolská a.s. na přístroji Blathographe 200 při napětí 120 kV,
proudu 13 mA a době expozice 60 s, záznam byl proveden na film Kodak
Industries T200. Byly pořízeny celkem čtyři snímky zobrazující postupně
celou délku meče. Kromě vlastního předmětu jsou na snímcích dobře
viditelné moderní železné hřebíky, které obsahovalo dřevěné prkno tvořící
podklad celku meče a okolní zeminy vyzvednuté z místa nálezu metodou „in
situ“.
Na Obr. 29 vidíme rukojeť sestávající z hlavice a trnu, a malou část
čepele. Na rukojeti je dobře viditelná především pásková tauzie hlavice
provedená odlišným kovem, než je spodina (1), dále vidíme damaskový vzor
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skládající se z tří zkroucených kompozitních tyčí (2). Damaskování zasahuje
částečně i do trnu meče, kde je, stejně jako na čepeli, obemknuté materiálem
ostří.
Obr. 30 a Obr. 31 ukazují pokračující části čepele opět s viditelným
damaskováním (2). Na Obr. 32 jsou dobře viditelné tři nýtky z neželezného
kovu, které byly pravděpodobně původně součástí pochvy (3), a dále je zde
patrná změna vzoru damasku, který se poblíž hrotu mění z tordovaného na
lineární (4).
Na zvětšeném detailu (Obr. 33) jsou v náznacích pozorovatelné některé
větší podrobnosti. Damaskování je tvořeno stále se opakujícím souborem pěti
šikmých proužků (tři tmavé a dva světlé) oddělených asi stejně širokým
světlým neproužkovaným pásem. Zdá se tedy, že střed damaskované tyče je
tvořen pěti vrstvami střídajících se dvou druhů materiálu obemknuté z obou
stran větší masou materiálu víceméně homogenního, což by znamenalo, že
kompozitní je jen středová část tyče. Dalším viditelným detailem je směr
kroucení damaskových prutů: dva krajní jsou pravotočivé a středový je
levotočivý.
Kromě toho je na snímku pozorovatelné, že nejtlustší není na čepeli její
střed, ale oba přechody mezi damaskovaným jádrem a oběma pruty ostří
(nejsvětlejší pruhy). To naznačuje, že profil čepele nebyl pravděpodobně
čočkový, ale šestihranný, snad s mělkým středovým žlábkem. Nakonec obr.
32 také ukazuje nejzachovalejší místo čepele se spojitým železným jádrem
cca 25 cm od hlavice meče, které bude nejvhodnější k plánovanému odebrání
metalografického vzorku.
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Obr. 29 a Obr. 30: Rtg snímky horní části meče
88

kapitola 2 Praktická část

Obr. 31 a Obr. 32: Rtg snímky dolní části meče
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Obr. 33: Rtg snímek s detaily damasku
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2.2.3 Prvková analýza povrchu hlavice
Byla provedena analýza spodní části hlavice na místě, kde není
provedena tauzie jiným kovem a kde bylo odhaleno jádro hlavice pod
korozními produkty modré a zelené barvy. Měření bylo provedeno metodou
ED-XRF v TMB na mobilním přístroji Innov DeltaX, min. proud rentgenky
200 µA, max. budící napětí 40 kV, kalibrace na 24 prvků sadou N/ST.
Výsledky podílu hmotnostních procent hlavních složek slitiny viz Tabulka 5.

Element
Cu
Sn
Pb
Ag
Fe
Zn
Ni

Wt [%]
87,12
6,81
2,44
2,32
0,70
0,45
0,07

Tabulka 5: Prvkové složení hlavice

Podle získaných výsledků jde tedy o cínový bronz s nižším obsahem
cínu vhodný ke slévání i tváření za studena, zvýšené množství olova jeho
tvárnost zvyšovalo. Zajímavý je zvýšený obsah stříbra, který může souviset
s měděnou rudou použitou pro výrobu, nebo s kontaminací ze stříbrné tauzie
na ploše hlavice. Druhá možnost je dle mého názoru pravděpodobnější.
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2.2.4 Prvková analýza tří nýtků poblíž hrotu
Byl použit stejný mobilní přístroj a metoda (ED-XRF), jako v případě
měření povrchu hlavice (kap. 2.2.3). Protože maximální fokusace přístroje je
kruh o průměru 3 mm, bylo možno měřit jen hlavičky nýtů spolu s
bezprostředním okolím. Výsledky měření v hmotnostních procentech viz
Tabulka 6.
Element

Wt [%]

Ag

18,20

Cu

7,44

Zn

1,51

Sn

0,36

Tabulka 6: Prvková analýza nýtků bez okolního Fe
Nýtky jsou tedy tvořeny slitinou stříbra, jejíž přesnější složení není za stávajících podmínek možné určit.

2.2.5 Prvková analýza drátku tauzie
Analýza byla provedena na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno
elektronovým mikroskopem PHILIPS XL 30 a použití analytického
komplexu PHILIPS-EDAX. Byla užita bezstandardová metoda s dobou
načítání spektra 100 s a urychlovacím napětím 25 kV na vyleštěné plošce
vzorku drátku o rozměrech v mm 0,7×0,7×1,5, který z hlavice odpadl při
čištění. Výsledky měření viz Obr. 34 a Tabulka 7.
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Element

Wt [%]

Ag

89,18

Cu

7,51

Pb

1,27

Zn

1,45

Au

0,59

Tabulka 7: Prvková analýza drátku tauzie

Podle analýzy jde o klenotnické stříbro vyšší ryzosti. Pro praktické
provedení tauzie jsou totiž nejvhodnější velmi čisté kovy, neboť jejich
legování jinými prvky vede většinou ke zvýšení tvrdosti slitiny.

Obr. 34: Prvková analýza drátku tauzie
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2.2.6 Analýza minerálů tvořících báze petrifikovaných zbytků organických látek
Byla provedena celkem dvě zkoumání metodou rentgenové difrakce
ve Výzkumném ústavu stavebních hmot v Brně na přístroji Bruker D8
Advance s Cu-anodou, 1-D pozičně citlivým detektorem a variabilními
divergenčními clonami při konvenční Bragg-Brentano parafokusační reflexní
geometrii. Z důvodu malého množství analyzovaných vzorků byly tyto
měřeny na křemíkové destičce. Naměřená data byla zpracována pomocí
software Diffrac plus.
Prvním vzorkem byl kousek dřeva hnědé barvy získaný z hlíny
z bezprostředního kontaktu s předmětem. Jak ukazuje Obr. 35, hlavní
složkou je minerál goethit, což je směsný oxid-hydroxid železa α-FeO (OH),
rhombická krystalová soustava, jeden z běžných korozních produktů železa
jako prvku. Měřením zjištěný křemen souvisí s podkladovou destičkou.
Druhým vzorkem byl práškový minerál sytě žluté barvy vyskytující se
na povrchu některých částí meče, např. poblíž hrotu na reversu zbraně (Obr.
21 s.79). Zde byl detekován mimo všudypřítomného křemene minerál jarosit
(hydroxid-síran draselno-železitý KFe3(OH)6(SO4)2, trigonální krystalová
soustava), který někdy vzniká při korozi železa v sousedství organických
látek obsahujících síru (Obr. 36).
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Obr. 35: Záznam výsledku rentgenové difrakce zbytku dřeva

Obr. 36: Záznam výsledku rentgenové difrakce žlutého minerálu
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2.2.7 Určení druhu dřeva pochvy
Archeobotanickou analýzu dřeva pochvy provedla Mgr. R. Kočárová
ze Západočeské univerzity v Plzni. Pro tento průzkum byly použity tři
kousky dřeva odpadlé při čištění od okolní zeminy z aversu čepele cca 10 cm
od rukojeti meče. Vzorky byly vybroušeny tak, aby bylo možno pozorovat
všechny tři základní řezy dřevní hmotou nutné v určení druhu dřeva
(transversální,

radiální

a

tangenciální).

Na

světelném

mikroskopu

upraveného pro pozorování při dopadajícím světle byly řezy pozorovány při
zvětšení 50×, 100× a 200×. Druh dřeva byl určen jako olše (Alnus sp.) [40].

2.2.8 Stratigrafie hrotu meče
Při fragmentaci dolní části čepele, která bude popsána níže, došlo
i k odlomení malé části hrotu ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku o šířce
základny 10 mm, výšce 6 mm, a tloušťce cca 3 mm. Vzorek byl zalit
do Dentakrylu, potom broušen a leštěn, a nakonec zkoumán pomocí
mikroskopu Olympus B20.
Na Obr. 37 vidíme, že jádro čepele tvoří v této části minerál
tmavohnědé až černé barvy (nejspíše magnetit Fe 3O4) obklopený různě silnou
vrstvou méně stabilních korozních produktů oranžové až hnědé barvy. V levé
části snímku vidíme světle žlutý minerál, který byl výše uvedenou
rentgenovou difrakcí určen jako jarosit (KFe 3(OH)6 (SO4)2). Kromě toho je
možné pozorovat na povrchu magnetitu podélně probíhající linii bílé barvy,
kterou je s velkou pravděpodobností vápenec CaCO3, nebo jemu podobný
minerál.
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Obr. 37: Stratigrafický řez hrotem meče

2.3 Metalografický průzkum
Metalografický průzkum byl proveden Ing. J. Hoškem, Ph.D. v pražské
pobočce Archeologického ústavu Akademie věd ČR [44]. Vzorek byl odebrán
na jedné straně čepele 117 mm od přechodu čepele v trn. Byl připraven
standardními postupy (zalit do Dentakrylu, potom za mokra broušen na sadě
brusných

papírů,

nakonec

dolešťován

pomocí

diamantových

past).

Vyhodnocení probíhalo nejprve ve stavu neleptaném (byla sledována
vměstkovitost), dále po naleptání 3% nitalem (charakter a rozložení
základních struktur) a nakonec po působení Oberhofferova roztoku
(sledovány svarové linie a rozložení fosforu). Vměstkovitost byla hodnocena
normou

Jernkontoret,

velikost

zrn

normou

ASTM.

Struktury

byly

pozorovány a dokumentovány mikroskopem Olympus BX 60 s digitálním
záznamem obrazu pomocí fotoaparátu Olympus Camedia 5050 ZOOM.
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Obr. 38: Metalografické struktury a naměřené tvrdosti čepele
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Obr. 39: Mikrofotografie metalografických struktur
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Tvrdost byla měřena Vickersovým způsobem na tvrdoměru Wilson
Wolpert 401MVD při zatížení 0,2 kg. Břit i jádro čepele mají velmi nízký
obsah vměstků, jejich čistota odpovídá stupni 1 až 2 dle normy Jernkontoret.
Postranní části jádra mají vměstků více, čistota kovu zhruba odpovídá
stupni 3.
Po naleptání nitalem a Oberhofferovým činidlem lze strukturu vzorku
rozčlenit do sedmi oblastí (Obr. 38). V oblasti I je feriticko-cementitická
struktura sestávající z jemných částic cementitu rozptýlených ve feritické
matrici (Obr. 38/c). Tvrdost oblasti I dosahuje (175 ± 3) HV0,2. V oblasti II
převažuje perlitická struktura o tvrdosti (199 ± 5) HV0,2; cementitické
lamely vykazují různý stupeň rozpadu, perlit lze místy charakterizovat jako
lamelární, místy již jako globulární (Obr. 38/d). V oblasti III je jemnozrnná
(ASTM 10) feriticko-perlitická struktura o tvrdosti (151 ± 9) HV0,2 (Obr.
39/a). Přechody mezi oblastmi I až III jsou pozvolné, podélně se břitem táhne
málo zřetelná svarová linie. Za výraznou svarovou linií sousedí oblast
I s obdobnou strukturou jako v oblasti III. Tvrdost zde dosahuje (164 ± 4)
HV0,2. Oblast IV pozvolna přechází v oblast V, ve které je opět perlitická
struktura vykazující různý stupeň rozpadu cemenitických lamel. Perlit je
místy lamelární, místy globulární. Naměřená tvrdost je zde (209 ± 14) HV0,2
(Obr. 39/c). Za zřetelnými svarovými liniemi, oddělujícími jádro od
povrchových panelů (Obr. 39/f), leží oblasti VI a VII. Oblasti VI mají
jemnozrnnou feriticko-perlitickou strukturu o mikrotvrdosti (153 ± 17)
HV0,2. V oblastech VII je ferit s minimem perlitu, tvrdost dosahuje (234 ±
20) HV0,2 (Obr. 39/d, e). Tato feritická oblast je tedy paradoxně nejtvrdší
částí vzorku a to spolu s velmi světlou barvou této oblasti po naleptání
Oberhofferovým činidlem ukazuje na její zvýšený obsah fosforu. Přechody
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mezi oblastmi IV a VII jsou poměrně ostré; po naleptání Oberhofferovým
činidlem jsou oblasti VII jasně vymezeny od svého okolí (Obr. 39/f).
Zajímavé je u tohoto konkrétního metalografického vzorku částečné
zachování

původní

mikrostruktury

v korozních

produktech.

Tato

mikrostruktura je tvořena cementitovým síťovím v magnetitické matrici,
která nahradila matrici feritickou (Obr. 39/b).

2.3.1 Interpretace metalografického průzkumu
Čepel se skládá z ocelového jádra, na které byly v první fázi na každé
straně přivařeny tři damaskové panely (Schichtendamast) sestávající se
pravděpodobně ze tří vrstev fosforového železa a čtyř vrstev nízkouhlíkové
oceli. K tomuto tělu byly potom nakovány ocelové břity (Obr. 40). Tím se
kyjovský meč velmi podobá zhruba stejně staré čepeli z Bešeňova, která má
ovšem jádro železné [26]. Metalografická struktura břitu nasvědčuje tomu,
že čepel byla po kalení (byla-li vůbec zakalena) vystavena neúměrně
vysokým popouštěcím až žíhacím teplotám, velmi se podobá strukturám
předmětů prošlých požárem. Je-li tomu tak, nelze rozhodnout, zda
k nadměrnému vyhřátí došlo již při výrobě nebo někdy později, rozhodně to
ale muselo být před uložením zbraně do hrobu vzhledem k zachování
organických zbytků na čepeli. Druhou možností je, že vzorek nebyl vůbec
záměrně kalen. Působivé damaskování i skutečnost, že břity i jádro jsou
ocelové, poukazují na velmi cennou a kvalitní zbraň. Na druhé straně, čepel
byla v místě odběru vzorku značně měkká. Tepelné zpracování zkoumaného
vzorku nemusí být ovšem směrodatné i pro ostatní části čepele [44].
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Obr. 40: Průřez čepelí kyjovského meče rekonstruovaný na základě metalo
grafického a radiografického průzkumu

2.4 Konzervátorský zásah
2.4.1 Události předcházející vlastní zásah
Pro konzervační zásah na meči z Kyjova a jeho výsledky jsou důležité
některé průvodní nepříznivé okolnosti a komplikace, které ho provázely,
čímž myslím především podle mého názoru nešťastné rozhodnutí držitele
předmětu

vystavit

ho

na

několika

po

sobě

jdoucích

výstavách

dokumentujících výzkum kyjovského pohřebiště ještě před jeho konzervací,
která byla vzhledem k brzkému termínu výstav časově nezvládnutelná.
Po konzultacích s majitelem i s pracovníky Metodického centra konzervace
Technického muzea v Brně, kde měl zásah fyzicky probíhat, bylo rozhodnuto
upevnit tedy nekonzervovaný předmět do speciálně vyrobeného fixačního
lůžka, které by zajistilo jeho ochranu během výstav.
Ještě před touto první fází zásahu bylo provedeno rentgenové
snímkování celku jako první nedestruktivní průzkum předmětu, které bylo
komentováno výše (viz. Kap. 2.2.2).
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Obr. 41: Zbytky vybrané po promytí

Obr. 42: Předmět před zalitím sádrou

Obr. 43: Detail zlomení čepele během prezentací
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Samotná fixace proběhla takto: Meč vyzvednutý z hrobu „in situ“, byl
nejprve štětečkem očištěn z lícové strany od zcela proschlé okolní půdy
sprašovitého typu (Obr. 10 na s. 74), která byla promyta a nalezené
fragmenty rzi a organických zbytků uschovány (Obr. 41). Jeho povrch byl
potom napuštěn nasyceným roztokem cyklododekanu v xylenu pro větší
odolnost

vůči

vlhkosti.

Ještě

před

napuštěním

byla

provedena

fotodokumentace celé lícové strany (viz Kap. 2.1.1) Několik objevených
solitérních kousků dřeva pochvy bylo přitom uschováno pro další výzkum.
Na takto upravený meč byla položena tenká potravinářská PE folie,
celek byl zarámován dřevěným rámečkem, a zalit štukatérskou sádrou
vyztuženou ocelovými dráty (Obr. 42). Po zatvrdnutí sádry byl předmět
včetně fixačního lůžka otočen rubovou stranou nahoru a povrch opět očištěn
štětcem (Obr. 11 na s. 74), včetně napuštění roztokem CDD, samozřejmě
opět po důkladné fotodokumentaci stejným způsobem, jako bylo uvedeno
výše (viz Kap. 2.1.1.).
Takto připravený meč byl v prosinci 2012 odvezen na první výstavu do
Kyjova, přičemž po ní absolvoval ještě několik dalších reinstalací až do září
2013. Při kontrole stavu během první výstavy v kyjovském muzeu v lednu
2013 bylo bohužel zjištěno, že meč byl z ne zcela jasných důvodů vyjmut
ze svého lůžka, přičemž došlo k jeho rozlomení na dvě části a takto byl
i vystaven. (Obr. 43) V tomto stavu bez fixace potom předmět absolvoval
dalších několik reinstalací výstavy. Po návratu do laboratoří Technického
muzea v Brně v září 2013 bylo konstatováno nejen ztracení některých
menších částí korozních produktů a zbytků dřeva pochvy, ale především
nestabilních povrchových zbytků usně na reversu meče blíže k hrotu.
Nejvýznamnější celky byly naštěstí zachovány. Na zlomu bylo patrné, že
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v této části meč postrádá kovové jádro a je tvořen již jen korozními produkty
s magnetitickým jádrem v centru, jak je to u podobných případů typické.
2.4.2 Návrh zásahu
Na základě rentgenografického průzkumu obou částí meče (viz Kap.
2.2.2. výše) byl po konzultacích zvolen následující návrh konzervačního
zásahu:
1. Penetrace obou částí předmětu taveninou CDD
Vzhledem k riziku dalšího odpadávání organických zbytků při
mechanickém čištění a plánovanému odběru vzorku bylo nutné meč
nějak zpevnit. Celkové napuštění Paraloidem bylo zavrhnuto
vzhledem k nutnosti pozdější deionizace a praktické nemožnosti
vymytí paraloidu z porézních korozních produktů. Tavenina CDD
slibovala zpevnění při pozdějším snadném odstranění zpevňovací
látky.
2. Odběr vzorku pro metalografický průzkum na vhodném místě
vytipovaném na rtg. snímcích, v rámci možností co nejméně
invazivně.
3. Mechanické očištění obou částí meče od nestabilních korozních
produktů, podle možností až na magnetitové jádro, samozřejmě se
zachováním organických zbytků.
Preference mikrobrusky pro čepel a ultrazvukové jehly pro bronzovou
hlavici, otryskávání pro jeho neselektivitu nepoužívat
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4. Vymytí a sublimace zbylého CDD.
Vymytí CDD v xylenu, následné delší odvětrání, teplotu je možno
zvyšovat pro urychlení procesu vzhledem k přítomnosti zbytků dřeva
jen velmi opatrně do max. 40 °C.
5. Zpevnění zbytků dřeva roztokem paraloidu.
Selektivní opakované nanesení štětcem na zbytky dřeva nejdříve
penetračního 5% roztoku, později krycího 20%.
6. Odsolení obou částí vymýváním v demineralizované vodě zastudena
Případné zvýšení pH pro potlačení sekundární koroze během
deionizace jen velmi opatrně vzhledem k přítomnosti organických
zbytků na cca pH < 10.
7. Slepení rozlomených částí.
Pravděpodobně bude nutné použít vzhledem k pevnostním nárokům
spoje ireverzibilní dvousložkové epoxidové lepidlo.
8. Případná pasivace povrchu předmětu roztokem tanátu, u bronzové
hlavice benzotriazolem, vše selektivně štětcem mimo organické
zbytky.
9. Povrchová úprava lakem Paraloid B72 a konzervátorským voskem
Revax.
10. Výroba fixační podložky či konstrukce pro předmět, vzhledem
k stavu a křehkosti meče bezpodmínečně nutná. Pokud možno takové
konstrukce, která by byla použitelná i při případném vystavení
předmětu.
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Obr. 44: Odběr vzorku v horní části meče

2.4.3 Penetrace taveninou CDD, odběr vzorků a mechanické
čištění
Samotný konzervátorský zásah začal napuštěním meče taveninou
CDD, které proběhlo ponořením obou částí předmětu do plechové vaničky
s roztaveným CDD a máčením v této tavenině po dobu 1 h. Po vyjmutí a
ochladnutí předmětu na laboratorní teplotu měla vrstva CDD na povrchu
tloušťku pod 1 mm. Jako první byl potom odebrán u horní části vzorek V1
pro metalografický výzkum výřezem ve tvaru písmene V do poloviny šířky
čepele pomocí mikrobrusky s chlazením místa řezu vodou. Přesná poloha
odběru byla předem zvolena na základě RTG snímku asi 25 cm od hlavice
(Obr. 44). Odběr proběhl bez problémů, kovové jádro bylo dostatečné jak
v odebraném vzorku, tak na zbylé části čepele.
Potom bylo přistoupeno k mechanickému čištění celého povrchu meče.
Korozní produkty železa byly odstraňovány mikrobruskou, v případě
bronzových a stříbrných částí bylo použito ultrazvukové jehly za sucha. Byly
odstraněny

některé

části

tvořené

nabobtnalými korozními

produkty

oranžové barvy rušící tvar čepele, ovšem pouze tam, kde nebyly na povrchu
zbytky dřeva, nebo petrifikované usně. Na jednom místě reverzní strany, asi
20 cm pod rukojetí, byla mechanickým čištěním odhalena struktura
damaskování částečně zachovaná v morfologii magnetitu. Korozní produkty
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Obr. 45: Fragmentace hrotu při mechanickém čištění
hlavice modré a zelené barvy byly odstraňovány ultrazvukovou jehlou
zasucha až k načervenalé vrstvě kupritu na kovovém jádře. Tento krok byl
nutný pro odhalení tauzie jasně viditelné na rtg. snímku. To se opravdu
podařilo a došlo k jejímu úplnému odkrytí přičemž se ukázalo, že dekor
na obou stranách není identický. Při tomto čištění došlo k odpadnutí malého
kousku tauzovacího drátku o rozměrech v mm 0,7×0,7×1,5, který byl použit
pro prvkový rozbor materiálu metodou SEM-EDX (viz kap. 2.2.4 výše).
Mechanické očištění horní části meče proběhlo celkově bez problémů, zato
čištění dolní odlomené části bylo již od počátku problematické. Bylo však
nutné odstranit nestabilní korozní produkty z jejího povrchu a alespoň
přibližně tím přiblížit tloušťku fragmentu horní části čepele, ke které bude v
rámci zásahu opět přilepena. Na konci tohoto mechanického čištění
mikrobruskou se předmět, ač uložen a fixován na měkké podložce, náhle
rozpadl na pět částí, pravděpodobně vlivem mírných vibrací doprovázejících
broušení (Obr. 45). Po tomto katastrofickém vývoji situace bylo od dalšího
mechanického čištění upuštěno s výjimkou použití ultrazvukové jehly pro tři
stříbrné nýtky poblíž zbytků ostří čepele. Vzhledem k špatnému stavu této
části předmětu a absenci kovového jádra bylo po konzultacích rozhodnuto
rezignovat zde na desalinaci hrozící dalším rozpadem předmětu, rozlomené
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části slepit dvousložkovým epoxidovým lepidlem a celek zpevnit po aplikaci
tanátu penetrací Paraloidem. Při této příležitosti byl vlastní hrot čepele
o tvaru trojbokého jehlanu s tupým hrotem a rozměrech v mm cca 15×10×4
použit jako vzorek V2 pro vyhotovení příčného řezu čepele (viz Kap. 2.2.7.
výše). Poloha obou odebraných vzorků na čepeli viz. Obr. 46. Místo bude
v rámci konečných úprav předmětu zatmeleno vhodným tmelem.
Po ukončení mechanického čištění byly ze všech částí meče odstraněny
zbytky CDD nejprve máčením v xylenu po dobu 24 h a potom položením
předmětu na dobře větrané místo v laboratoři po dobu 30 dnů.
Po této době byly části meče ohřáty na 40 °C v sušárně po dobu 6 h
s průběžnou kontrolou stavu zbytků dřeva. Po vychladnutí bylo u horní části
vyzkoušeno, zda je povrch stále hydrofobní kápnutím vody kapátkem. Kapka
se okamžitě vsákla do povrchu a tak bylo přikročeno k desalinaci. Na tomto
místě by snad bylo užitečné krátce zhodnotit použití CDD jako zpevňovacího
média. V tomto konkrétním případě je nutno konstatovat, že pozitivní účinek
nevyvážil negativní stránky techniky. Zatímco zpevnění bylo diskutabilní
pravděpodobně díky nízké porozitě korozních produktů a nezabránilo
dalšímu rozpadu meče při mechanickém čištění, konzervační proces se
prodloužil o měsíc v důsledku odstraňování cyklododekanu z předmětu.
Praktické použití CDD je tedy spíše zklamáním.
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Obr. 46: Odběr vzorků V1 a V2 a měřené rozměry meče:
M1 šířka trnu u hlavice, M2 šířka trnu u čepele, M3 maximální šířka čepele,
M4 minimální šířka čepele, M5 celková délka, M6 délka čepele
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2.4.4 Desalinace předmětu
Horní, lépe zachovalá část meče byla tedy desalinována loužením
v demineralizované vodě po dobu 63 dnů s výměnou vody vždy po zhruba
sedmi dnech. Průběžně byl měřen obsah chloridů v roztoku měřením odezvy
iontově selektivní chloridové elektrody s tuhou membránou, typ 17–37 firmy
Monokrystaly s. r. o., vůči referentní argentchloridové elektrodě RAE111,
záznamový potenciometr byl typu WTW 3210. Nejdříve byla provedena
kalibrace měření na roztoky NaCl o přesné koncentraci. Byl použit graf
závislosti log(c) na potenciálu E a následně regresní přímka závislosti (E =
48,5·log(c) + 3) pro přepočet odezvy elektrody na koncentraci chloridů viz.
Tabulka 8 a Obr. 47).
Jak vyplývá z výsledků (viz. Tabulka 9 a Obr. 48), koncentrace
chloridů v roztoku při desalinaci se postupně zmenšila zhruba o jeden řád z
2,14·10-4 mol·dm-3 na 9·10-6 mol·dm-3 . Tato koncentrace odpovídá používané
demineralizované vodě (viz vzorek blank).
koncentrace NaCl [mM]

Odezva E [mV]

10

97

1

153

0,1

197

0,01

244

Tabulka 8: Kalibrace měření chloridů
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300
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f(x) = 48,5x + 3
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Obr. 47: Kalibrační křivka pro měření obsahu chloridů

Během desalinace bylo vzhledem k intenzivní tvorbě sekundární
koroze zvyšováno pH desalinačního roztoku pro pasivační zvýšení stability
železa a jeho iontů přídavkem vodního roztoku NaOH. Nejdříve byl
připraven zásobní roztok NaOH o objemu 2500 ml rozpuštěním 1,55 g (tj.
0,039 mol) hydroxidu sodného v uvedeném množství destilované vody.
Koncentrace tohoto roztoku byla tedy 0,0156 mol·dm-3. Tento zásobní roztok
byl postupně přidáván v množství 5–50 ml do desalinační lázně o objemu
8,00 l. Výpočet celkové hodnoty pH desalinačního roztoku po přidání výše
zmíněného zásobního roztoku hydroxidu vycházel ze skutečnosti, že hydroxid
sodný je silným elektrolytem a přidáním 5 ml zásobního roztoku NaOH (n =
0,078 mmol) do 7,995 l destilované vody je konečná koncentrace NaOH
v roztoku c = 9,75 μmol·dm-3 , což odpovídá pH = 8,99.
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První desalinační roztok se zvýšeným pH vznikl přimísením 5 ml
zásobního roztoku NaOH do celkových 8 l (pH 8,99), ale protože tvorba
sekundární koroze byla stále poměrně intenzivní, bylo toto množství
postupně zvyšováno až na 50 ml (pH ~ 10 – viz Tabulka 9), kdy byla
sekundární koroze alespoň částečně omezena. Optimální pH >12 vycházející
z Pourbaixova diagramu pro Fe (tvorba stabilních pevných hydroxidů a
hydratovaných oxidů železa) nebylo možno použít vzhledem k ohrožení
organických zbytků, především dřeva.
Číslo

Doba vý

měření luhu
[dny]

Blank –

Přidáno zá

n NaOH

pH

Odezva E

Konc.

sobního roz

ve vý

vý

[mV]

Cl –

toku 0,016M

luhu

luhu

NaOH [ml]

[mmol]

[mM]

0

0

0

~7

248

0,009

1

9

5

0,078

8,99

181

0,214

2

5

10

0,156

9,29

216

0,041

3

7

20

0,312

9,59

223

0,029

4

7

30

0,468

9,77

224

0,028

5

8

40

0,624

9,89

235

0,016

6

6

50

0,780

9,99

240

0,013

7

8

50

0,780

9,99

244

0,011

8

6

50

0,780

9,99

246

0,010

9

7

50

0,780

9,99

248

0,009

celkem

63

-

-

-

-

-

0

Tabulka 9: Desalinace předmětu a její výsledky
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Odezva při deionizaci

Blank odezva

300

Potenciál E [mV]

250
200
150
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0
0

10

20

30

40
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60

70

Doba deionizace [dny]

Obr. 48: Průběh desalinace předmětu

Po ukončení desalinace byla čepel ještě dalších pět dní louhována
v čisté demineralizované vodě pro vymytí zbytků hydroxidu a potom
po přirozeném

vyschnutí

byly

obě

části

meče

povrchově

vyleštěny

mikrobruskou s drátěným ocelovým kartáčkem. Při tomto čištění bylo na
spodní odlomené části čepele odhaleno místo s viditelnou petrifikovanou
strukturou kožešiny, která zřejmě přiléhala k povrchu čepele (Obr. 49).
Vzhledem k vizuálnímu dojmu a faktu, že vyleštěním byly pěkně barevně
odlišeny organické zbytky na povrchu předmětu, bylo po konzultacích
upuštěno od tanátování, které by povrch barevně sjednotilo, čímž by se tento
pozitivní vizuální efekt vytratil.
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Obr. 49: Petrifikovaný vlas kožešiny, výška snímku cca 1 cm

2.4.5 Vysušení zbraně a závěrečné povrchové úpravy
Dalším důležitým krokem byl dokonalé vysušení zbraně před
závěrečnou povrchovou úpravou. Běžný postup, kterým je několikahodinové
nahřátí předmětu na teplotu vyšší, než 100 °C nebyl v tomto konkrétním
případě použitelný, neboť organické zbytky navíc zpevněné Paraloidem by
pravděpodobně tento úkon nepřečkaly. V úvahu připadaly celkem dvě
možnosti. Zaprvé to byl delší ohřev v sušárně na teplotu kolem 40 °C, což by
ovšem zdaleka nezaručovalo odstranění veškeré vody a znamenalo by to
v podstatě rezignaci na vysušení. Druhou možností bylo využití skutečnosti,
že voda se, stejně jako jiné kapaliny, odpařuje tím lépe, čím nižší je okolní
atmosférický tlak, což je exaktně pozorovatelné poklesem její teploty varu.
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Při delším pobytu předmětu v komoře za velmi sníženého tlaku

i při

laboratorní teplotě dojde postupně k proměně veškeré vody v páru. Problém
mohou ovšem tvořit porézní materiály, které mohou být expandujícími plyny
odtrženy od své matrice. Organické zbytky na povrchu předmětu byly ovšem
penetrované Paraloidem, takže by neměly být ohroženy. Po dlouhém
zvažování všech pro a proti byl meč umístěn do skleněné vakuové komory, ze
které byl pomalu postupně odsáván vzduch a za neustálé vizuální kontroly
celého procesu. Během snižování tlaku bylo možno pozorovat řídkou mlhu
odcházející z předmětu směrem k vývěvě. Po hodině čerpání bylo dosaženo
tlaku 30 Pa, na kteréžto hodnotě byl předmět ponechán po dobu 16 h. Proces
nepřinesl zbrani žádnou viditelnou újmu.
Po vysušení bylo přistoupeno k lepení a tmelení. Pro lepení bylo
zvoleno lepidlo s maximální pevností spoje, epoxidové dvousložkové Alteco
Epoxy UH plus. Tímto lepidlem byly slepeny všechny rozlomené části
(celkem 4 spoje) a po vytvrzení byl spoj retušován mikrobruskou (Obr. 51).
Dalším krokem bylo tmelení, které bylo nutno v tomto konkrétním případě
chápat jako nejen estetickou úpravu, ale i významné zpevnění tmelených
míst. To byl důvod, proč byl použit dvousložkový epoxidový zpevňovací tmel
Alteco Epo-Putty tmavě šedé barvy. Byla vytmelena celkem tři místa: hrot,
otvor poblíž hlavního zlomeného místa a zářez po odběru vzorku pro
metalografický výzkum (Obr. 50) Od stabilizace povrchu tanátem bylo
upuštěno, jak bylo zmíněno výše, hlavice byla ale podle plánu ošetřena
trojnásobným nátěrem roztokem benzotriazolu (3% v ethanolu). Po barevné
retuši tmelených míst štětcem za použití akrylových barev s následným
nalepením drceného magnetitu pomocí paraloidu na tmelená místa byla
provedena závěrečná povrchová úprava dvojím nátěrem Paraloidem B72
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rozpuštěným v xylenu (5% a 10% roztok) a nakonec byla nanesena vrstva
konzervátorského vosku Revax rozpuštěného v benzínu pro potlačení lesku
povrchové paraloidové vrstvy. Takto upravený předmět měl barvu v rozmezí
středně hnědá až černá a příjemně matný lesk, všechny detaily včetně
organických zbytků byly velmi dobře pozorovatelné.

Obr. 50: Tři vytmelená místa na předmětu

Obr. 51: Lepení hlavního zlomu
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2.4.6 Výroba zpevňovacího systému pro předmět
Posledním krokem konzervačního zásahu byla výroba fixačního
systému pro dlouhodobé zachování značně křehkého předmětu, vzhledem
k poměru jeho délky a tloušťky nezbytnému. Tento fixační systém musí být
schopen mimo zpevnění objektu i obstát z pohledu estetického při případném
vystavování meče. Prvním možným řešením se zdálo být připevnění meče
na podložku z plexiskla. To by jistě splňovalo požadavky mechanického
zpevnění, ale ze zadní strany by potom bylo jen obtížné předmět studovat,
i když by to díky průhlednosti plexiskla nebylo znemožněno úplně. Přitom
zajímavé detaily jsou umístěné na obou stranách meče. Nakonec po zvážení
všech možností byla zvolena rámečková zpevňovací konstrukce inspirovaná
podobnou konstrukcí použitou pro fixaci vystavovaného meče ze slavného
královského

hrobu

Valsgarde

VII

ve

Švédském

národním

muzeu

ve Stockholmu. Rámeček byl vytvořen sešroubováním dutých hliníkových
profilů o čtvercovém průřezu pomocí speciálně na míru vyrobených železných
rohových dílců ukrytých uvnitř konstrukce. Samotné fixační prvky byly
vyrobeny z hliníkové trubičky, do které byla přišroubována sponka
z hliníkového

plechu

potažená

1 mm

tlustým

mirelonem

(nalepeno

netoxickým bezkyselinovým kancelářským lepidlem Leeho Blue Stick, která
obemyká předmět celkem na osmi místech a tím ho zpevňuje. Hrot čepele byl
pomocí sponky upevněn přímo k rámečku. Celek je lehký, pevný, estetický a
předmět lze z rámečku kdykoliv vyjmout odehnutím tenkých hliníkových
sponek, nebo celkovou demontáží. Meč lze bez problémů z obou stran
prohlížet, případně ho vystavit, ideálně zavěšením rámečku nastojato, pročež
jsou v něm vyvrtány dva otvory.
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Pro předmět s jeho fixačním rámečkem bylo úplně na závěr vyřezáno
na míru lůžko z pěnové hmoty mirelonu a celek uložen do dřevěné bedny
o rozměrech v mm 1050×220×70, která bude používána pro jeho uložení
v depozitáři a také pro případný transport (Obr. 52). Spolu s mečem byly
do bedny fixovány i dva vzorky: stratigrafický řez hrotem a několik zbylých
kousků dřeva pochvy nalezených při promývání zeminy obklopující meč.
Všechny tyto vzorky jsou přiloženy pro případné další budoucí výzkumy.

Obr. 52: Předmět v úložném lůžku
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2.4.7 Fotografická dokumentace a popis předmětu po zásahu
Dokumentace předmětu po zásahu viz Obr. 53–64. Všechny rozměry
originálu byly zachovány v nezměněné podobě. Na předmětu jsou dobře
pozorovatelné všechny dochované zajímavé detaily počínaje tauzií hlavice
(Obr. 61, Obr. 62) přes zbytky dřeva (Obr. 59, Obr. 60), usně (Obr. 64), a
kožešiny (Obr. 63), až po zachovaný damaskový vzor v morfologii magnetitu
na reversu zbraně (Obr. 57) a stříbrné nýtky poblíž hrotu (Obr. 58).

2.4.8 Návrh uložení předmětu
Předmět je třeba umístit do prostředí vylučujícího skokové kolísání
teploty a relativní vlhkosti, které je chráněno před všemi plynnými,
kapalnými i pevnými polutanty. Při přepravě či změně místa uložení je
nutné jej podrobit postupné aklimatizaci. Doporučená teplota pro uloženi
mezi 18–20 °C, relativní vlhkost vzhledem k přítomným organickým
zbytkům mezi 50–55 %. Hodnotu osvětlení udržovat do 300 lx, intenzitu UV
záření pod 75 μW/lm z důvodu degradace konzervačních vrstev. Kontrola
stavu předmětu se doporučuje nejméně jednou za dva roky [48].
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Obr. 53 a Obr. 54: Avers a revers po konzervaci
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Obr. 55: Avers rukojeti s fragmenty dřeva na čepeli

Obr. 56: Revers rukojeti
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Obr. 57: Revers – detail damaskování

Obr. 58: Avers – stříbrné nýtky
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Obr. 59: Revers – fragmenty dřeva

Obr. 60: Revers – fragmenty dřeva
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Obr. 61: Avers – detail hlavice

Obr. 62: Revers – detail hlavice
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Obr. 63: Avers – zbytky kožešiny

Obr. 64: Avers – petrifikovaná useň
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2.5 Pokus o rekonstrukci konzervovaného předmětu
2.5.1 Východiska k rekonstrukci předmětu
Po

konzervaci

archeologicky

nalezeného

předmětu

je

kromě

maximálního možného průzkumu a vlastního zásahu teoreticky možný ještě
jeden krok, totiž pokusit se na základě získaných informací rekonstruovat
původními technologiemi předmět tak, jak vypadal, než byl uložen do země.
Tímto způsobem lze prakticky vyzkoušet závěry, ke kterým došel průzkum
(a v tomto smyslu je možno tuto výrobu chápat také jako svým způsobem
průzkumnou metodu i s jistým použitelným výstupem). Cílem této konkrétní
rekonstrukce je:
•

Ověřit hypotetický postup výroby čepele stanovený metalografickým
průzkumem,

•

pokusit se najít jednoduchý postup povrchové úpravy damaskové
čepele proveditelný v podmínkách šestého století,

•

zjistit materiálovou a pracovní náročnost výroby.

Navíc tak vznikne výstavně atraktivní předmět, zajímavý nejen pro
odborníka, ale i pro laickou veřejnost. Rozhodnutí vyrobit v rámci této
diplomové práce také rekonstrukci langobardského meče z Kyjova není
samozřejmě zcela náhodné. Autor se jako umělecký řemeslník výrobou
podobných předmětů po dvě desetiletí profesionálně zabývá a bylo tedy
logické, že i v tomto případě svoje znalosti a zkušenosti využije. V ideálním
případě

vznikne

tedy

nový

předmět,

který

s maximální

mírou

pravděpodobnosti ukáže vzhled kyjovského meče před patnácti stoletími.
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Míru věrohodnosti rekonstrukce limitují ovšem dvě věci. Zaprvé je to stav
poznání, neboť přes všechnu snahu průzkum neodhalil zdaleka vše, co by
bylo potřeba pro dokonalou rekonstrukci vědět. Stejně tak naše celkové
vědomosti o soudobých mečích je nutno chápat jako více či méně útržkovité.
Rekonstrukce

bude

tedy

založena

kromě

nezvratných

faktů

také

na analogiích, logických dedukcích a znalosti soudobého kontextu. Druhým
limitujícím faktorem je skutečnost, že se jedná o manuální řemeslnou
činnost o desítkách jednotlivých kroků, kde vyrobit dva zcela identické
výrobky je nemožné i pro jednoho výrobce, natož když výrobce předmětu a
jeho rekonstrukce dělí více než tisíciletá propast času. Přes tato omezení lze
dle mého názoru možné odlišnosti od originálu eliminovat na natolik
snesitelně nízkou míru, aby bylo možno tuto činnost vůbec považovat za
smysluplnou a výpovědi schopnou v kontextu celé historie předmětu.

2.5.2 Výroba čepele
Schéma postupu shrnuji na Obr. 65. Prvním problémem rekonstrukce
byl samotný materiál. Jak bylo vysvětleno výše (viz Kap.1.1.3), mezi
moderními ocelemi vyrobenými nepřímým způsobem a starými svářkovými
materiály jsou značné rozdíly jak v mechanických vlastnostech (které byly
u svářkových materiálů většinou horší hlavně díky větší vměstkovitosti), tak
ve vzhledu (často pozorovatelná vrstevnatá struktura svářkového železa
vycházející ze zpracování překládáním), ačkoli mikrostrukturně jsou si velmi
podobné. Též bylo zmíněno, že postup výroby zakalení schopné oceli není pro
dané období zcela jasný, ale v zásadě lze uvažovat buď přímou výrobu oceli
za použití některých druhů rud (např. sideritu, jeho staročeský název je
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ocelek) a hutnických postupů, nebo o sekundární cementaci měkkého
feritického železa vhodným způsobem.

Já osobně používám právě tento

druhý způsob, protože pro přímou výrobu mi chybí jak dostatečné
zkušenosti, tak vhodná ruda, nehledě na ekonomické aspekty. Tímto
postupem lze totiž snížit časovou náročnost výroby meče na únosnou mez,
neboť odpadá náročná tavba z rudy s enormní spotřebou dřevěného uhlí.
Základním materiálem je tedy druhotně použité měkké feritické svářkové
železo ze zbytků mříží a dalších kovářských výrobků z 16.–18. stol, které lze
čas od času získat při opravě památkových objektů, když jsou vyměňovány
stávající již nevyhovující prvky konstrukcí za nové. Pro tento konkrétní meč
jsem použil část zpevňovacího systému krovu z chrámu sv. Petra a Pavla
v benediktinském klášteře v Rajhradě, která pochází z doby Santiniho
přestavby v první polovině 18. stol. a je tvořená měkkým vrstevnatým
železem se značným množstvím nekovových vměstků (Obr. 66). Železo bylo
nejprve podrobeno prvkové analýze metodou ED-XRF stejným přístrojem,
jako výše uvedená měření v kapitolách 2.2.3 a 2.2.4 Výsledky měření viz
Tabulka 10.
Jakkoli je toto měření nutno brát s rezervou vzhledem k nehomogenitě
svářkových materiálů obecně, je jisté, že železo obsahuje zvýšené množství
fosforu.
Element

Wt [%]

P

0,22

Mn

0,04

Ni

0,13

Cu

0,10

Tabulka 10: Prvková analýza legur železa z Rajhradu (mimo Fe)
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A
B

C
D

E

F
Obr. 65: Schéma výroby čepele repliky Kyjovského meče:
A: vstupní železný materiál, B ocelová lupa C ocelové pakety, D damaskové
pakety, E ztordované damaskové pruty, F průřez konstrukcí čepele
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Obr. 66: Vstupní materiál pro repliku (svářkové železo z Rajhradu)

Obr. 67: Ocelový paket před
svařením
Obr. 68: Některé kusy ocelové lupy

Obr. 69: Ocelový paket po vyčištění šestinásobným přeložením
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Tento materiál byl nastříhán na malé kousky o objemu cca 1–2 cm³ a
přetaven v malé šachtové peci. Výsledná lupa byla rozřezána na několik
kusů podle obsahu uhlíku (některé kusy Obr. 68) a z těchto byly vykovány
hranolky o rozměrech v mm cca 20×5×80. Výkovky obsahovaly větší
množství prasklin. Z těchto hranolků byly sestaveny základní „pakety“ pro
vyčištění a homogenizaci oceli. Protože obsah uhlíku byl u některých částí
lupy příliš vysoký (podle přibližné jiskrové zkoušky [49] nad 1 %) a u jiných
příliš nízký (pod 0,5 %), byly pakety skládány střídavě z těchto dvou druhů
materiálu, aby jejich smíšením došlo k dosažení optimálního obsahu mezi
0,5–0,7 %. Hranolky s vyšší cementací byly pro lepší odlišení opískovány
(Obr. 67). Celkem bylo sestaveno pět paketů o patnácti vrstvách s celkovou
hmotností 4980 g. Z toho budou dva použity pro ostří, dva pro damask a
jeden pro ocelové jádro. Všechny pakety byly čištěny a homogenizovány
překládáním za použití boraxu jako očišťovacího prostředku, tj. byly svařeny,
rozkovány do délky, přehnuty a opět svařeny, kterýžto postup se opakoval 6×
u paketů pro ostří, 5× u paketů pro damask a 4× u paketu pro jádro (Obr.
69). Potom byly sestaveny tři polotovary pro damaskové pruty. Ve shodě
s výzkumy bylo jádro paketu vytvořeno z pěti lamel, z čehož byly tři železné
(nenauhličené rajhradské železo se zvýšeným obsahem fosforu) a dva
ocelové. Toto jádro bylo obemknuto dvěma ocelovými hranoly (Obr. 70) a
celek svařen, rozkován a rozseknut na polovinu. Celkem tak vzniklo šest
prutů, které byly za tepla tordovány, dva doleva (L) a čtyři doprava (P) (dvě
výsledné tyče z jednoho paketu viz Obr. 71). Konce prutů byly ponechány bez
tordování, což vytvoří u hrotu lineární vzor, který lze pozorovat na
rentgenovém snímku (Obr. 32 na s. 89) V dalším kroku byly svařeny vždy tři
a tři zkroucené (P, L, P) damaskové pruty (jedna trojice viz Obr. 72). Mezi
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Obr. 70: Damaskový paket před
svařením

Obr. 71: Dvě zkroucené damaskové tyče vykované z jednoho paketu

Obr. 72: Jedna trojice damaskových tyčí před svařením
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takto vyrobené damaskované panely bylo vloženo ocelové jádro a celek byl
opět svařen (detail viz Obr. 73). Dalším krokem bylo postupné nakování obou
ostří na tento střed (celek před svařením viz Obr. 74). Po tomto závěrečném
svaření byl celek rozkován do délky a provedeno závěrečné tvarování
vykováním žlábku a obou ostří (Obr. 75). Předtím bylo ovšem nutno
zrekonstruovat přesné rozměry originální čepele. Její celková délka je
u originálu 915 mm, přičemž samotná čepel měří 784 mm a trn 131 mm.
Tyto rozměry je nutno brát jako věrohodné. Větší problémy byly se šířkou a
tloušťkou. Jestliže šířka v místě u hrotu je dnes snadno změřitelná a je mezi
50–51 mm, u trnu je část čepele odkorodována a šířku zde lze jen odhadnout
na 56–57 mm. Trn má po konzervaci šířku 22 mm u čepele a 10 mm
u hlavice. Největší problémy byly ovšem s rekonstrukcí tloušťky. U trnu je
čepel po konzervaci tvořena solidním kovovým jádrem s vrstvou magnetitu
na povrchu, celková tloušťka je 5 mm. Část povrchu byla ovšem při
restaurátorském zásahu mechanicky odstraněna ve formě nestabilních
korozních produktů. Původně musela maximální tloušťka být jistě o něco
větší, odhadem kolem 6 mm. Naproti tomu u hrotu je čepel tvořena již jen
magnetitem bez kovového jádra při tloušťce 3–4 mm. Jelikož má magnetit
větší objem než kovové železo, ze kterého vznikl, je nutno tuto minimální
tloušťku čepele rekonstruovat na dolní mez naměřené hodnoty, tedy asi
3 mm. Závěrečné kování finálního výkovku bylo tedy prováděno velmi
pečlivě, neboť bylo nutno dodržet výše zmíněné rozměrové parametry
(samozřejmě s přídavkem na obrobení kolem 1 mm). Vykovaná čepel byla
pak

nahrubo

opilována

a

tím

připravena

ke

kalení.

Jak

víme

z metalografického výzkumu (Kap. 2.3), v místě odběru vzorku (cca 100 mm
od trnu) nelze žádné záměrné tepelné zpracování dokázat. To však, jak bylo
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Obr. 73: Dva damaskové panely a
jádro – detail

Obr. 74: Celá čepel před svařením

Obr. 75: Hotový výkovek
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zmíněno výše, není důkaz, že čepel nebyla zakalena vůbec. Byl tedy originál
Kyjovského meče zakalen? Když vezmeme v úvahu skutečnost, že čepel byla
vyrobena velmi složitým postupem z tehdy značně drahého materiálu (ocelí
se v tomto konkrétním případě nešetřilo), musíme dojít k závěru, že
výrobcem musela být některá zavedená mečířská dílna. Že by tamější
profesionální odborníci potom nevyužili zlepšení mechanických vlastností
nabízené kalením považuji za nepravděpodobné. Meč byl tedy nejspíše
zakalen

jen

v horní

části,

jak

můžeme

pozorovat

na jiných

lépe

prozkoumaných čepelích, např. u mečů č. 717, 723 a 1347 z Mikulčic [41,
s. 99–102]. Rozhodl jsem se tedy použít právě tento postup a jako kalicí
médium jsem si zvolil olej, protože jak bylo zmíněno výše v kapitole 1.1.5, byl
zřejmě používán častěji. Čepel byla nejprve pokryta tenkou vrstvou jílu
(ochrana proti opalu – Obr. 76) a poté nahřáta tak, že její první třetina od
hrotu měla teplotu kolem 850–870 °C, prostřední třetina asi 700–750 °C a
část u trnu jen asi 300–400 °C. To by mělo dát vzniknout u hrotu bainitické
struktuře, uprostřed směsi bainit-perlit, a u trnu čistému perlitu. Po výše
popsaném ohřevu následovalo prudké ochlazení v oleji. Na vychladlé čepeli
lze dobře pozorovat hranici kalení asi ve dvou třetinách čepele. Zakalené
struktury (bainit, martenzit) mají totiž větší objem, než výchozí (perlit),
takže jílový povlak vypálený ohřevem a tím křehký se při zakalení potrhá a
odpadá. Tam, kde k zakalení nedošlo, zůstane jíl na čepeli, neboť zde
neproběhly strukturální a tím i objemové změny (perlit před i po kalení), a
navíc nízkým ohřevem nedošlo ani k jeho zkřehnutí výpalem. Na Obr. 77
můžeme tento efekt vidět jako kontrast mezi černým jílovým povlakem
u trnu (je napuštěn přepáleným olejem) a stříbřitým holým kovem zbytku
čepele.
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Zakalená čepel byla potom hrubě příčně obroušena a naostřena
na pískovcovém brusu chlazeném vodou včetně plochy žlábku. Plocha žlábku
byla ovšem po vybroušení konkávní, zatímco ostří bylo konvexní.
Hmotnost byla po vybroušení 1140 g, tedy asi pětina hmotnosti
vstupního materiálu, přičemž největší ztráty připadají na oxidační opal kovu
při vysokých teplotách během kování.

Obr. 76: Čepel před kalením pokrytá jílem

Obr. 77: Čepel po kalení

2.5.3 Výroba rukojeti
Po hrubém dokončení čepele byla dalším krokem konstrukce rukojeti.
Z té se u originálu kromě hlavice nic nezachovalo, byla tedy z organického
materiálu, nejspíše ze dřeva, a s její rekonstrukcí je nutno se spolehnout
na analogie. Ze střední Evropy neznáme bohužel žádnou soudobou
zachovanou

dřevěnou

rukojeť

–

nejbližší

známé

nálezy

pocházejí

z bažinatých lokalit v Dánsku, Švédsku a Norsku. Tyto rukojeti jsou tvořeny
dvěma dřevěnými příčkami se zakulacenými hranami, mezi kterými je
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umístěno oválné držadlo z téhož materiálu (viz např. meč z Evebø v Norsku
[12, s. 202]) Na kontinentu byly ovšem některé dřevěné rukojeti potahovány
tenkým plechem z drahého kovu, což zachovalo jejich tvar i po degradaci
organického jádra. Příčky jsou vždy bez zakulacení hran, držadla potom
kónická s osmihranným průřezem (viz Obr. 3 na s. 26) opticky dělena
rýhováním na pět částí (mezi mnohými např. meče z Pouan, Pleidelsheimu,
nebo Entringenu [12, s. 182, 188, 185] Tento geograficky bližší typ tedy byl
zvolen jako pravděpodobnější. Rozměrové parametry držadla včetně
optického dělení na pět částí byly tedy převzaty z meče z Güttlingenu
v sousedním Německu [12, s. 187] a toto vyrobeno slepením dvou
vydlabaných kusů ze světle okrového bukového dřeva. Co se příček týče,
horní příčka kyjovského meče musela být delší, než dochovaná bronzová
hlavice (tedy více než 66 mm), dolní příčka bývala potom vždy delší než horní
v závislosti na šířce čepele.
Jako materiál byl pro příčky zvolen hnědé dřevo ořešáku místního
moravského původu, dřevina dobře známá v římských provinciích a jejich
okolí. Dvojbarevná rukojeť bude barevně zajímavější, než kdyby bylo použito
jen jednoho druhu dřeva. Hlavice meče byla odlita do jednoduché jednodílné
keramické formy (byla vytvořena zářezem ve tvaru písmene V do cihly)
z připravené slitiny obsahující 91 % mědi, 7 % cínu a 2 % olova. Její povrch
byl opracován pilníkem a po vyhlazení byly tauzovacím sekáčkem přesně
podle originálu vysekány jednotlivé drážky pro tauzii o průměru 0,6 mm a
hloubce cca 0,3 mm (Obr. 78). Pro samotné zatepání byl použit vyžíhaný drát
o průměru 0,7 mm a složení 90 % Ag, 8 % Cu, 2 % Pb. Celkové spotřebované
množství stříbrné slitiny bylo 1,47 g.
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Obr. 78: Hlavice s vysekanými drážkami před aplikací stříbrného drátku

Obr. 79: Pochva před slepením

2.5.4 Výroba pochvy
Jak zjistil průzkum, pochva kyjovského meče byla vyrobena z olšového
dřeva, což byl v dané době nejpoužívanější druh pro výrobu mečových pochev
v Evropě [12, s. 18]. Uvnitř byla kyjovská pochva zřejmě vystlána kožešinou
s delším vlasem (petrifikovaným na aversu čepele poblíž hrotu), zatímco
povrch byl potažen tenkou usní zachovanou na fragmentu poblíž rukojeti
na reversu čepele. To odpovídá obvyklé dobové konstrukci, známé např.
z nálezu v Sutton-Hoo [12, s. 19]. Víme, že některé pochvy byly z přední
strany zdobeny, a to nejčastěji jednoduchými geometrickými vzory a liniemi
vyřezanými do dřevěného podkladu a přetaženými povrchovou usní (např.
pochva meče z Güttlingenu [14, Tafel VIII]), bohatě řezané pochvy nejsou
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mimo Skandinávii známé. U některých pochev je dekor pravděpodobně
tvořen nalepením koženého řemínku (používáno spíše pro rovné či mírně
zakřivené linie), kdy je pochva potom opět přetažena tenkou usní, takže je
obtížné na první pohled rozeznat, kterou z obou technik je plocha zdobena.
Zdobení pochev je ovšem zachováno jen vzácně jako všechny organické části
a naše vědomosti jsou tedy v tomto pohledu jen velice kusé. Pochva naší
rekonstrukce byla tedy vydlabána podle tvaru a rozměrů čepele do dvou
olšových prkének, vylepena telecí kožešinou (Obr. 79) a po slepení (disperzní
lepidlo na dřevo Duvilax) byl povrch ohoblován ručním hoblíkem. Celkový
pohled na všechny hrubě opracované části meče vidíme na Obr. 80. Na
povrch přední části byly nalepeny čtyři rovné kožené pásky a celek potažen
tenkou (1 mm) telecí usní černé barvy. Tato useň byla z rubu sešita (lněná
nit) smyčkovým stehem. Po otočení na lícovou stranu byla za vlhka natažena
na pochvu, kterou po vyschnutí těsně obemkla. Protože líc ručně ušitého
stehu nebyl příliš estetický, byl tento překryt nalepením tlustší lněné nitě.
Při pozorování jediného zachovaného fragmentu povrchové usně na reversu
originálu meče blízko trnu jsou pozorovatelné dva podlouhlé hrbolky
připomínající zbytky koženého řemínku probíhajícího napříč k čepeli (Obr.
26 na s. 82). To by nebylo nic neobvyklého, protože pochvu bylo nutno
zejména u ústí zpevnit. Honosnější meče měly tyto obústky kovové,
u jednoduchých pochev byly tvořeny právě příčným ovinutím koženým
řemínkem, přičemž toto zpevnění mohlo být na pochvě na více místech (viz
např. o něco mladší zachovalá pochva z Tuttlingenu v Německu [14, Tafel
LXI/2]). Rekonstrukce pochvy byla tedy též na čtyřech místech ovinuta
nebarveným jirchářsky činěným koženým řemínkem o průměru 1,5 mm.
Ukončení pochvy, tam kde se zachovaly, bývají ve sledované době prakticky
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vždy okrouhlé (nákončí je ve tvaru písmene U – viz např. meč z Pouan [12,
s. 182]). Protože nákončí je též důležitou funkční součástí pochvy, dá se
předpokládat, že kyjovská pochva též nějaké měla, ovšem vyrobené
z organických materiálů, snad z tlustší kůže. Na naší rekonstrukci bylo
nákončí vytvořeno natvarováním nebarvené hověziny za mokra s následným
přilepením disperzním lepidlem.
Velmi delikátní otázkou je závěsný systém nutný k nošení meče,
z něhož se zachovaly pouze tři kovové nýtky ze stříbrné slitiny poblíž hrotu
čepele (viz Obr. 58 na s. 123). Byl zde zřejmě kožený řemínek o šířce cca
12 mm, který byl těmito nýtky připevněn k pochvě. V zásadě se mohlo jednat
o závěsný systém pro nošení na zádech (např. meč z Lavoy ve Francii [12,
s. 218]), absentuje zde ovšem druhé stejné uchycení poblíž ústí pochvy.
Pravděpodobněji jde tedy upínací systém pro nošení u pasu s hlavním
řemenem připevněným nějakým způsobem u ústí pochvy, z něhož vychází
tenčí pomocný řemínek ke konci pochvy [12, s. 146]. Zvláštní ovšem je, že
v hrobě nebyla nalezena žádná kovová opasková přezka potvrzující existenci
tohoto řemene. Celkově lze k tématu říci, že žádný soudobý závěsný systém
se v celku nezachoval a i výše zmíněné archeologické rekonstrukce podle
dochovaných kovových fragmentů a částečně se opírající i o ikonografické
prameny (především dobové iluminace manuskriptů) jsou více či méně
hypotetické. Od výroby samotného závěsného systému bylo tedy upuštěno,
neboť by šlo o čirou spekulaci a navíc tento není nutnou součástí pochvy
meče.
Největší část pochev sledovaného období je v horní části vybavena
dvěma sloupky (ty se dochovaly, pokud byly vyrobeny z kovu) sloužícími
k provlečení hlavního nosného řemene – jde např. o meče z Güttlingenu a
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Pleidelsheimu, pokud bych měl jmenovat geograficky nejbližší německé
nálezy [12, s. 188–189]. Po zralé úvaze byly tedy na rekonstrukci umístěny
dva podélné sloupky s otvory na provlečení koženého řemene vyrobené
z jasanového dřeva.

Obr. 80: Meč se všemi hrubě opracovanými částmi

2.5.5 Závěrečné povrchové úpravy meče
Jestliže vyčiněná useň pochvy žádnou zvláštní povrchovou úpravu
nepotřebovala, rukojeť bylo nutno povrchově stabilizovat, aby dřevo tolik
netrpělo změnami vlhkosti, a aby si opticky udrželo svoji barvu a strukturu.
To bylo provedeno velmi jednoduše vyhlazením smirkovým papírem (hrubost
600) a namočením do roztaveného včelího vosku. Povrch byl potom
mechanicky vyleštěn textilem. Stejným způsobem byly ošetřeny i oba
sloupky pochvy.
Daleko větším problémem ovšem byla úprava povrchu čepele. Jak již
bylo zmíněno výše (Kap. 1.1.4), dochované písemné zmínky nám dokládají,
že vzory na čepelích bývaly jasně viditelné (jinak by zdobení damaskováním
ani nemělo smysl), což ovšem bez speciální povrchové úpravy není možné,
protože na vyleštěné neupravené čepeli nic zásadního pozorovat nelze.
Asi nejjednodušším postupem je, jak již bylo řečeno, řízená koroze
předmětu ve vhodném korozivním prostředí. Mě osobně toto řešení napadlo
náhodou, když jsem se již po několikáté neúspěšně pokoušel vyleptat
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damask

organickými

kyselinami,

jmenovitě

kyselinou

octovou.

Část

leptaného předmětu zůstala jednou nad hladinou roztoku, a právě zde vynikl
na rozdíl od části pod hladinou jasně viditelný damaskový vzor. To mne
podnítilo k dalším pokusům. Byla zvolena atmosféra obsahující výpary 8%
konzumního octa, přičemž leptaná plocha byla umístěna do vzdálenosti cca
20 mm od hladiny roztoku. Zkušební vzorek damasku byl zavěšen nad
hladinu kyseliny v uzavřené nádobě leptanou stranou dolů. Po 24 hodinové
expozici a omytí povrchových korozních produktů byl výsledek překvapivě
dobrý, podobný povrchům leptaným minerální kyselinou, konkrétně
dusičnou (Obr. 83). Ač jde z hlediska produktů reakce spíše o korozi, kov je
zde erodován procesem, který je ve výsledku více podobný leptání. Tento
postup byl tedy zvolen i pro povrchovou úpravu kyjovského meče. Čepel byla
postupně ručně broušena smirky o zrnitosti 220, 400 a 600 s použitím vody
jako čisticího média. Takto upravená čepel byla z jedné strany natřena
včelím voskem, neboť experimenty ukázaly, že na horní straně leptaného
předmětu dochází ke kondenzaci par způsobující nehezký strakatý povrch, a
zavěšena nad hladinu roztoku tvořeného 8% kyselinou octovou v uzavřené
nádobě.
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Obr. 81: Korozní produkty vzniklé po 12 h pobytu čepele v octových parách

Obr. 83: Vzorek po 24 hod. v oc
tových parách

Obr. 82: Po odstranění korozních
produktů
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Každých 12 hodin byla leptaná plocha mechanicky zubním kartáčkem
očištěna od vzniklých korozních produktů (Obr. 81) a po provedené kontrole
(Obr. 82) opět umístěna zpět do expoziční nádoby. Celkem byla každá strana
čepele vystavena koroznímu prostředí po dobu 48 h. Po tomto dostatečném
zvýraznění vzoru byla provedena závěrečná povrchová úprava. Žlábek
s damaskováním byl jen lehce ručně přeleštěn brusnou houní se zrnem
hrubosti 1200, ostří pak bylo přebroušeno radikálněji smirky o hrubosti 600.
Ve výsledku je žlábek se vzorem šedý, přičemž jednotlivé druhy materiálu
(ocel a železo) mají různé odstíny šedi, obě ostří jsou matně bílá s viditelnou
jemnou strukturou svářkové oceli. Vyšší leštění ostří nelze předpokládat,
protože jde přes nadstandartní provedení spíše o praktickou bojovou zbraň a
matování ploch jemným brusivem je nejjednodušeji udržitelná povrchová
úprava v polních podmínkách vojenských tažení.
Posledním úkonem výroby bylo navlečení všech částí rukojeti (dolní
příčka, držadlo, horní příčka, hlavice) na trn čepele a jejich zajištění
roznýtováním konečku trnu na vrcholku hlavice. Meč bez pochvy má
po sestavení při výše popsaných rozměrech celkovou hmotnost 1160 g, jeho
fotodokumentace viz Obr. 84–Obr. 89.
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Obr. 85: Revers repliky

Obr. 84: Avers repliky
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Obr. 86: Avers rukojeti

Obr. 87: Revers rukojeti
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Obr. 88: Detail čepele

Obr. 89: Detail damasku
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2.5.6 Vyhodnocení výroby rekonstrukce meče z Kyjova
Rekonstrukce meče z Kyjova potvrdila praktickou proveditelnost
postupu výroby čepele stanoveného metalografickým průzkumem. Podařilo
se zvýraznit damaskování čepele technikou řízené koroze v parách kyseliny
octové, což mohla být technologie snadno dostupná i v podmínkách šestého
století. Výrobní proces zabral celkově 181 pracovních hodin, podrobnější
časovou

náročnost

jednotlivých

kroků

ukazuje

Tabulka

11.

Velmi

komplikovaná konstrukce čepele vyžadující pro její výrobu odborné pracovní
síly, časová náročnost, a v neposlední řadě též poměrně vysoká spotřeba
cenné oceli a dalších materiálů (viz Tabulka 12) ji jistě řadila ve své době
k velmi drahým výrobkům. Přes určité zdobení hlavice drahým kovem je
nutno kyjovský meč považovat za sice poměrně luxusní, ale přesto funkční
praktickou zbraň nám neznámého langobardského bojovníka. Technické
parametry repliky viz Tabulka 13.

Kování
čepele

Broušení a
povrch.
úpr. čepele

Výroba
rukojeti

Výroba
pochvy

Zdobení
hlavice

Celkem

129

29

7

12

4

181

Tabulka 11: Časová náročnost jednotlivých operací v hodinách
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Celková spo
třeba mate
riálu pro
čepel [g]

Výsledná
hmotnost
čepele [g]

Úbytek
hmotnosti
během výro
by čepele
[%]

Spotře
bované
množství
bronzu [g]

Spotře
bované
množství
stříbra [g]

5110

1140

77,7

49

1,47

Tabulka 12: Spotřeba materiálu
Celková Délka Šířka/tloušť Šířka/tloušť Těžiště před Celková
délka
čepele
ka čepele
ka čepele
záštitou
hmotnost
[mm]
[mm]
max. [mm]
min. [mm]
[mm]
[g]
915

784

57/6

50/3

Tabulka 13: Technické parametry repliky
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Závěr
Meč, jehož průzkum a konzervace byly předmětem této práce, byl
nalezen u města Kyjova v okrese Hodonín na pohřebišti připisovaném
Langobardům v hrobě č. 881. Kromě této zbraně obsahoval hrob též kosterní
pozůstatky muže, koně a psa. Z dalších artefaktů hmotné kultury byla
v hrobě nalezena štítová puklice a hrot kopí, z čehož plyne, že pohřbený muž
byl bojovník. Meč byl z hrobu vyzvednut technikou „in situ“ i s okolní
zeminou. Zbraň se skládala z železné zkorodované čepele pokryté místy
zbytky organických materiálů tvořících původně pochvu (jmenovitě dřevo
určené průzkumem jako olše, a useň), a z hlavice, na jejímž povrchu byly
korozní produkty modrozelené barvy typické pro měď a její slitiny. Již
prvotní radiografický průzkum odhalil inkrustaci hlavice drátky jiného kovu,
než je spodina, a zdobení čepele damaskováním třemi zkroucenými pruty.
Tento poznatek byl plně potvrzen metalografickým průzkumem vzorku
odebraného 117 mm od přechodu čepele v trn. Čepel byla vykována ze dvou
ocelových ostří obklopujících ocelové jádro, na něž byly navařeny z každé
strany tři damaskové panely skládající se ze čtyř ocelových vrstev a tří lamel
tvořených železem pravděpodobně se zvýšeným obsahem fosforu. Vzorek
nenese stopy záměrného tepelného zpracování, struktury jsou podobné
materiálům prošlým požárem. Tuto anomálii se nepodařilo vysvětlit. Jiným
zajímavým detailem metalografického průzkumu bylo zjištění, že některé
části

korozních

vrstev

si

zachovaly

ve

větší

míře

svou

původní

mikrosktrukturu a jsou tvořeny cementitovým síťovím v magnetitické
matrici, která nahradila matrici feritickou. To svědčí o tom, že i zdánlivě
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bezcenné korozní produkty mohou skrývat cenné informace pro toho, kdo je
ochoten je hledat.
Při zkoumání hlavice meče byl jako její materiál určen analýzou bronz
s nižším obsahem cínu, dekorativní tauzované proužky jsou pak ze stříbra
vyšší ryzosti. Čepel byla typologicky zařazena jako typ IllerupWyhl tendence
Wyhl Miksovy typologie, hlavice pak byla určena jako typ BülachObrigheim
Menghinovy typologie, ačkoli zcela přesnou analogii se nepodařilo nalézt. To
umožňuje meč datovat nejspíše do druhé poloviny 6. stol. n. l.
Konzervátorský zásah zkomplikovala skutečnost, že meč byl ještě před
započetím konzervace vystaven na několika tématických výstavách, přičemž
došlo k jeho zlomení, neboť čepel již ve své větší části nemá kovové jádro, a je
proto velmi křehká. K tomuto poškození došlo přesto, že byly podniknuty
kroky k maximální ochraně předmětu výrobou fixačního sádrového lůžka. Je
jasné, že vystavování konzervací nestabilizovaných artefaktů je riskantním
krokem, který může vést k poškození, nebo v extrémním případě až
k destrukci předmětu. V tomto případě by mělo mít dle mého názoru prioritu
hledisko ochrany exponátu před jeho prezentací. K té je vždy dost příležitostí
po konzervačním zásahu.
Protože meč obsahoval větší množství organických zbytků nízké
soudržnosti a vysoké křehkosti, bylo nutno tyto fragmenty nějak chránit po
dobu mechanického čištění a odběru metalografického vzorku, který byl
hned po předčasném vystavení nejdrastičtějším zásahem do stability
předmětu. Jako zpevňující látka byl vybrán plně reverzibilní pevný
uhlovodík cyklododekan, když bylo testy prokázáno, že penetrace jeho
taveninou zvýšila pevnost v tahu za ohybu použitých keramických vzorků
více než dvakrát. Jeho užití přímo na předmětu ale skončilo víceméně
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fiaskem, kdy nezabránilo další fragmentaci předmětu při mechanickém
čištění. Důvod tkví zřejmě v tom, že účinnost látky silně závisí na
nasákavosti předmětu, která je velmi různá. Faktem ovšem je, že penetrace
cyklododekanem ochránila alespoň organické zbytky, což byl také prvotní
záměr.
Předmět byl mechanicky čištěn za pomoci mikrobrusky, hlavice pak
ultrazvukovou jehlou za sucha. Po odstranění zpevňujícího cyklododekanu
vymýváním v xylenu a odvětráváním a po fixaci organických fragmentů
Paraloidem B72 byla horní část čepele se železným jádrem desalinována
vyluhováním v demineralizované vodě za studena po dobu 63 dnů s výměnou
vody cca každých sedm dní. Obsahy chloridů výluhů byly průběžně měřeny
iontově selektivní elektrodou. Desalinace skončila, když naměřená odezva
výluhu byla shodná s použitou demineralizovanou vodou. Dolní část meče
bez kovového jádra s přihlédnutím k jejímu špatnému stavu desalinována
nebyla, neboť byla obava z její další destrukce během toho procesu, vzhledem
k absenci jádra ne nezbytnému. Po ukončení desalinace byly obě části
předmětu vysušeny za sníženého tlaku ve vakuové komoře při laboratorní
teplotě, protože je nebylo možno sušit obvyklým ohřevem pro přítomnost
organických zbytků. Po vysušení byly jednotlivé části slepeny epoxidovým
dvousložkovým lepidlem, chybějící části vytmeleny epoxidovým tmelem a
celek povrchově upraven dvojnásobným nátěrem roztoku Paraloidu B72
v xylenu, jako nejsvrchnější vrstva byl potom použit restaurátorský vosk
Revax. Hlavice byla předtím ještě stabilizována trojnásobným nátěrem 3%
roztoku benzotriazolu v ethanolu.
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Protože meč bez kovového jádra je velmi křehký, byla vyrobena
podpůrná demontovatelná konstrukce z hliníkových profilů, do které byl
předmět upevněn.
Bylo doporučeno dále uchovávat předmět při teplotách 18–20 °C a
relativní vlhkosti 50–55 %.
Posledním krokem práce byla výroba rekonstrukce meče původními
technologiemi na základě skutečností zjištěných průzkumem. Čepel byla
vykována ze sekundárně nauhličené svářkové oceli za použití konstrukce
identické s originálem. Skládá se z ocelového jádra pokrytého z obou stran
třemi kroucenými damaskovými panely o sedmi vrstvách, a dvou ocelových
ostří. Hotový výkovek byl zonálně zakalen do oleje tak, že nejtvrdší byla část
u hrotu a část u trnu zůstala bez tepelného zpracování. Po vyleštění byl
damaskový vzor zvýrazněn řízenou korozí ve výparech kyseliny octové. Tato
metoda byla nejdříve prakticky vyzkoušena na vzorcích pro nalezení
optimálního postupu.
Pochva byla ve shodě s originálem vyřezána z olšového dřeva, uvnitř
vystlána kožešinou a zevně potažena černou usní. Rukojeť byla vyrobena
podle historických analogií z bukového a ořechového dřeva, hlavice pak
z bronzu tauzovaného stříbrnými drátky. Celá výroba si vyžádala 181
pracovních hodin a spotřebovala asi pět kilogramů oceli a menší množství
bronzu a stříbra. To svědčí o tom, že původní meč musel být nákladným
předmětem, jistě nejdražším ve výbavě bojovníka. Meč váží 1160 g a působí
dojmem brutální síly. Velmi ke hrotu posunuté těžiště (206 mm od záštity)
ho činí velmi pádným a nesnadno ovladatelným.
Průzkum kyjovského meče přinesl mnohé zajímavé poznatky a
konzervační zásah prodlouží jeho životnost dlouho do budoucnosti. Ve svém
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celku tvořeném dvojicí konzervovaná zbraň a její na vědeckém základě
provedená

rekonstrukce

bude

jistě

zajímavým

a

pro

návštěvníky

atraktivním exemplářem vhodným pro budoucí výstavy mapující bouřlivé
období stěhování národů, kdy vznikalo osídlení Evropy tak, jak je známe
dodnes.
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