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Nález originálu meče 

• Nalezen při čištění dna v 
starém korytě Labe, vodní 

plocha  Malvíny,  v r. 2016 

 



Analogie a datace 

• Analogie z Maďarska, Polska 
a Ukrajiny 

• Severský styl výzdoby 

• Obvyklá datace : druhá 
polovina 10. stol. až první 
polovina 11. stol. 

• Meč se mohl samozřejmě 
dostat na místo i později 



Čepel: konstrukce čepelí mečů v raném 
středověku 



Čepel: měla čepel Toušeňského meče vkovanou 
značku? 



Čepel: konstrukce čepele meče z Lázní Toušeň 

• Přesná konstrukce čepele 
není známa 

• Meč nebyl damaskovaný 

• Mohla na něm být vkovaná 
značka 

• Nejpravděpodobněji má 
navařené ocelové ostří na 
měkčím těle čepele 

 



Čepel: výroba a čištění oceli 



Čepel: kování čepele  



Rukojeť: jak mohla vypadat chybějící hlavice 
meče? 

• Tvar podle analogií 

• Zvolen masivní typ (jako je i 
originální záštita a horní 
příčka), dutina proseknutá 
za tepla, tloušťka stěn 8 – 
12mm 

• Nýty na upevnění k horní 
příčce upevněny pájením ve 
výhni slitinou mědi  



Rukojeť: kování záštity a horní příčky 



Rukojeť meče před zdobením 



Zdobení rukojeti toušeňského meče 

• Rukojeť zdobena inkrustací 
stříbrnými, mosaznými a 
měděnými drátky 

• Použity techniky tauzie a 
plátování, konkrétní 
identifikace technik u 
jednotlivých částí dekoru 
obtížná 

• Zdá se, že plochy mimo 
vlastní motiv byly plátovány 

 



Techniky inkrustace: Tauzie a plátování 

• Plátování a tauzie jsou technikami inkrustace kovové spodiny 
jiným kovem za studena 

• Známé již od pravěku 

• Tauzie umisťuje vložky do zahloubenin či drážek , plátování 
přímo na zdrsněný povrch, častá je kombinace technik 

• Náročnost techniky roste s tvrdostí kovu a mírou zakřivenosti 
zdobené plochy 

• Plátování typické pro 10 -11. stol. stejně jako používaní 
dohromady zapletených drátů z mědi a stříbra 

 

 



Zdobení záštity 



Zdobení horní příčky 



Jak byla zdobena hlavice? 

• Jediná dostatečně 
zachovaná je z Blistavy 
(Ukrajina, Černigovská 
oblast) 

• Podle názoru některých 
badatelů jde o vyobrazení 
Ódinových krkavců Hugina a 
Munina (Myšlenka a 
Paměť), kteří sedají na jeho 
ramenech a šeptají mu 
novinky ze světa 



Zdobení hlavice 



Držadlo meče 

• Bylo vyrobeno z organických 
materiálů a zpevněno 
železnými objímkami 



Pochvy ranně středověkých mečů 



Závěrečná kompletace meče 

• Sesazená rukojeť zajištěna 
roznýtováním trnu na horní 
příčce, hlava nýtu poté 
skryta hlavicí připevněnou 
nýty 



Závěr 

• Replika meče z Lázní Toušeň má celkovou délku 999 mm a hmotnost 1950 
g, těžiště 80 mm před záštitou. Kromě účinné zbraně byla jistě také 
symbolem moci a bohatství  svého majitele, který musel patřit ke 
společenské špičce. Výroba repliky zabrala 619 pracovních hodin, z toho 
481 h (78 %) zdobení, spotřeba stříbra 32,1 g. 

• Jde o exkluzivní příklad uměleckého řemesla v raném středověku 



Děkuji vám za pozornost 
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