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Měď v českém eneolitu
Thomsenovo archeologické třídění, založené na posloupnosti tří materiálů, kamene, bronzu a
železa, přispělo posléze zásadním způsobem i k chronologickým konceptům poukazujícím na
roli mědi v pravěké Evropě. Doba měděná tak byla ještě v témže století postulována pro Uhry
a posléze pro celou Evropu (Pulszky 1884; Much 1886). Vedlejším produktem těchto prací
byl zvýšený zájem o danou problematiku, který se u nás projevil např. u Ludvíka Šnajdra
(1903). Souhrnně byly měděné předměty poprvé publikovány ve studii o únětické kultuře
(Schránil 1921, 20-31, obr. 1-3) a poté až M. Novotnou (1955). Objev tyglíku v Makotřasech
byl posléze jedním ze zdrojů úvah o počátcích středoevropské metalurgie (Pleslová-Štiková
1977). Později byla pojednána problematika plochých měděných seker (Dobeš 1989; Klassen
et al.2011) a definovány horizonty těžkých měděných předmětů v Čechách (Dobeš 1992).
Zevrubně byly probrány i měděné předměty kultur se šňůrovou keramikou (Šumberová 1992)
a zvoncovitými poháry (Kuna - Matoušek 1978).
Měděné předměty lze rozdělit na součásti úboru, tj. šperky, většinou drobné, a artefakty
funkčně v rovině zbraní, statutárních symbolů, příp. nástrojů. První skupina je tedy tvořena
různými druhy šperků, od různých forem korálků (přes 200 ks), záušnic (ca 100 ks), závěsků
(14 ks) přes součásti diadémů (11 ks) a drátěné nákrčníky (5 ks) až k 8 náramkům, jedné
jehlici a taktéž jednomu pektorálu. Popsané artefakty téměř výhradně pocházejí z nálezů
hrobových, méně sídlištních, ojediněle depotů. Z druhé skupiny je v současné době k mání
celkem 46 plochých měděných seker, 10 sekeromlatů, 6 seker s křížovým ostřím, 2 sekery
s okem, 1-2 nožíky, 33 dýk a 13 šídel. S výjimkou dýk a šídel je pouze plochá sekera z Kutné
Hory - Dänemarku datována kontextem - byla nalezena v sídlištní situaci kultury řivnáčské.
Kromě dvou depotů (Rosnice, Mlázovice) jde ve všech ostatních případech o ojedinělé
nálezy, pokud abstrahujeme od celků pochybných a zřejmě uměle vytvořených 1 .
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Údajný hrob zvoncovitých pohárů z Koštova (Blažek - Dobeš 1990, 132, obr. 5:2) a "depot" z Horní Cerekve
(Richlý 1894, 67-68, tab. V:14).
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První měděné předměty 2 , korálky, jsou na Předním Východě (Çayönü Tepesi) doloženy již
okolo roku 8000 př. n. l., náznaky tepelného zpracování měděných rud ze 7. tisíciletí před
Kristem (Pernicka 1990). Okolo poloviny 5. tisíciletí př. n. l. dochází k bouřlivému rozvoji
balkánské metalurgie, která zasahuje až do Alföldu a na východní Slovensko. Jde o období
s masovou produkcí první série sekeromlatů (typy Varna, Pločnik etc.), nejstarších plochých
měděných seker a šperků. Pozoruhodné je, že zatímco polgárský okruh je silně metalizovaný,
omezují se nálezy v lengyelském okruhu na několik importovaných sekeromlatů typu Pločnik,
nejstarších plochých seker a drobných ozdob. V Čechách nelze tomuto horizontu (t. j.
pozdnělengyelskému) spolehlivě přisoudit z těžkých předmětů dosud nic 3 , ze šperků krátké
válcovité a trubičkovité korálky z kostrových hrobů v Bílině a Praze-Bubenči/Stromovce
(Zápotocká 1998, 229-230, tab. 124:3 a 127:4, 5) 4 .
K zásadní změně dochází v průběhu následujícího horizontu. V okruhu Balaton I – Ludanice
– Jordanów – Bisamberg/Oberpullendorf – Brześć Kujawski, tedy skupin a kultur vzniklých
na lengyelském základě, jsou doloženy ozdoby typické výhradně pro něj, zejména brýlovité
závěsky varianty Stollhof typu Malé Leváre, plechové terčovité závěsky typu Stollhof a
obdélníkovité až trapézovité plechové závěsky 5 . U nás je k této skupině šperků možné řadit
hrobové nálezy z Třebestovic (Čtverák - Rulf 1989), Prahy-Ďáblic (Lüning 1976, 176, tab.
69:11-13) a brýlovité závěsky typu Malé Leváre, varianty Stollhof, z depotu v Rašovicích
(Hellich 1925). Kromě specifických ozdob dokládá slévání kovu v popsané oblasti např. i
zlomek tyglíku z Brześce Kujawského (Grygiel 2008a, 208-209, ryc. 184:2), šperky ve své
finální podobě tedy rozhodně nelze považovat za importy. Jinou otázkou je provenience kovu,
2

Téměř jistě byly zhotoveny z ryzí mědi, volně sbírané ze zemského povrchu. Její původní zásoby se ve Starém
světě odhadují na 1000 až 2500 tun (Pernicka 1990, 27).
3
V budoucnu pochopitelně nelze vyloučit i na českém území podobné nálezy, např. nejseverněji položený
sekeromlat typu Pločnik pochází z depotu ve Frankfurtu nad Odrou (Hutloff 1940).
4
Kroužek z Prahy-Libně (Mašek 1981, 53), který dlouhou dobu figuroval mezi nejstaršími měděnými nálezy, je
třeba vyřadit. Dle RF-analýzy je vyroben z mosazi, zřejmě postříbřené, čili nejspíše pochází z tamější nadložní
novověké vrstvy.
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nejpravděpodobnější je původ středoslovenský (antimonová měď typu Nógrádmarcal
s kombinací stopových prvků Sb - Ag - Bi, u prvních dvou prvků množstevně v destinách
procent až procentech, viz Schubert 1982). Ta je v daném horizontu rozšířena
v severozápadním a severním Maďarsku, na Slovensku, Moravě, v Čechách, ve středním
Německu a pocházejí z ní pravděpodobně i nálezy z polských Kujav; severním směrem se
ojediněle vyskytují předměty s tímto složením až v Dánsku (Klassen 2001, 104).
Kromě specifických ozdob se v Čechách poprvé prokazatelně objevují tzv. těžké měděné
předměty. Jde o sekery s křížovým ostřím typů Jászladány a Nógrádmarcal, sekeromlaty typů
Székely-Nádudvár, Kežmarok a Holíč a ploché sekery, pro něž je příznačný podlouhlý
klínovitý tvar, velká tloušťka a hrubý povrch se stopami odlévání. Je možné rozlišit několik
typů, z nichž se většina osovou souměrností vymyká např. plochým sekerám typu Szákalhát
z Potisí, čili lze vyloučit např. sedmihradský import. Místní výrobu dokládají zejména sekery
se zúženým až hrotitým týlem (zejména typ Rödigen), které se východněji od českých zemí
téměř nevyskytují a které spolu se středoněmeckými kusy vykazují silnou tvarovou afinitu na
jadeitové sekery západního původu (Klassen et al. 2011). Materiálově sekeromlatům a
sekerám jordanovského horizontu opět dominuje slovenská měď typu Nógrádmarcal. 6
Jordanovskému horizontu lze přiřadit celkem 5 sekeromlatů, 6 seker s křížovým ostřím a
jejich zlomků a zhruba 20 plochých seker.
Následující období chronologicky zhruba souvisí se samým závěrem raného eneolitu a hlavně
s eneolitem starším, tj. s horizontem Balaton II/III – Mondsee – Bajč – Retz – Křepice –
Baalberge – mladší Michelsberg. Lze jej charakterizovat jako dožívání starých forem a nástup
nových. Změna evidentně souvisí s vyzněním podunajských lengyelských tradicí a
5

K nejvýznamnějším mimočeským nálezům patří šperky na pohřebištích v Jordanówě, Kruszi Zamkowej,
Brześći Kujawském, Osłonkách a v depotech ve Stollhofu a Štramberku, souhrnně s příslušnou literaturou
Pavelčík 1979, Čtverák - Rulf 1989, Matuschik 1996, Grygiel 2008b a Šikulová – Zápotocký 2010.
6
V tomto ohledu je pozoruhodný depot z Roudnice, složený se sekery s křížovým ostřím typu Nógrádmarcal a
exempláře typu Jászladány. Zatímco první, rozšířený v severní části Karpatské kotliny, je vyroben z eponymní
antimonové mědi, je sekera s křížovým ostřím typu Jászladány odlita z čisté mědi, typické pro tento typ, hojně
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zformováním nových kultur, zejména na západě sledované oblasti. Z předchozího období
mohou přežívat některé typy seker a stylově finální sekeromlaty ze slovenské mědi (t. j. typy
Szendrö a Handlová), případně sekera s křížovým ostřím typu Nógrádmarcal a též šperky 7 .
Z Čech by tedy minimálně na počátek tohoto období mohla spadat část dříve uvedených
předmětů a sekeromlaty typu Szendrö z Prahy Strahova a Vepřku. Někdy s počátkem kultury
nálevkovitých pohárů začíná zpracování mědi v severním Přialpí, pro kterou je typický až
několikaprocentní podíl arzénu a oproti arzénové mědi typu Handlové snížený podíl stříbra a
antimonu, většinou v setinách procenta (měď typu Mondsee, viz Matuschik 1998). Ze závěru
tohoto období je doloženo tepelného zpracování mědi i u nás, a sice tyglíkem se stopami mědi
ze sídliště siřemského stupně nálevkovitých pohárů z Makotřas, složením plně odpovídajícím
mědi typu Mondsee (Pleslová-Štiková 1977, 66; táž 1985, Pl. XXV:8, tab. LXXIII:1).
S touto mědí evidentně souvisí druhá skupina plochých měděných seker typu Altheim, které
jsou charakteristické vyrovnanějším poměrem délky a šířky, malou tloušťkou, ostrými
hranami a zpravidla hladkým povrchem. V různých variantách pokračují ve vývoji až do
závěru pozdní doby kamenné. Ze stratifikovaných nálezů starého eneolitu lze uvést pouze
zlomek šídla a korálek z Makotřas (Pleslová-Štiková 1985, 175) a fragment kroužku ze Žatce
(Zápotocký 1958, 26, tab. XVI:9).
Produkce v severoalpské oblasti zjevně pokračuje i ve středním eneolitu. Jak uvedeno výše,
spadá sem zřejmě část seker druhé skupiny, což dokládá též jediný český spolehlivěji
datovaný exemplář z řivnáčského výšinného sídliště na Denemarku u Kutné Hory (typ
Pölshals, Zápotocký – Zápotocká 2008, 39-41, 254, obr. 130:2, tab. 26:2). Nově se zřejmě
v této době objevují obdélníkové sekery typu Rudimov. Celkem lze těchto exemplářů
v Čechách napočítat asi tucet, a to je ještě třeba u většiny uvažovat o možné dataci od staršího

doložený zejména v Potisí a v Sedmihradsku v oblasti rozšíření bodrogkeresztúrské kultury. Rozdílné analýzy
vázané na konkrétní typy tak zřetelně dokládají odlišný původ obou artefaktů.
7
Jazykovité závěsky obdobné třebestovickým byly nalezeny v baalberském hrobě v Preusslitz (Preuss 1966,
140, tab. 11:3-5).
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eneolitu až po mladší. Chronologicky citlivější předměty se vyskytují v závěru středního
eneolitu, a sice sekery s okem první série, jako např. exemplář typu Corbasca/Fajsz ze Skutče
(Frolík 1981) 8 . Zcela unikátním objektem je hrob z Velvar, datovaný do starší řivnáčské
kultury, vybavený m. j. plechovým lunicovitým pektorálem s vybíjenou výzdobou, 2
šroubovicovými náramky z měděného pásku, 9 miskovitými nášivkami, 3 imitacemi mušle
srdcovky, 8 soudkovitými a 3 plechovými válcovitými korály, dle materiálového složení opět
ze severoalpské mědi typu Mondsee (Moucha 1960; Pleslová-Štiková 1993). Ze středního
eneolitu nejspíše pochází unikátní sekeromlat typu Šárka, který je velmi podobný kamennému
kusu z badenského hrobu v Lichtenwörthu (Willvonseder 1937, 19, Abb. 4:1-2). I ostatní
spolehlivěji datované drobné kovové předměty jsou z mladší části středního eneolitu z období
kultury řivnáčské (Kamýk, Tetín, Úholičky: Ehrich - Pleslová-Štiková 1968, 179), s výjimkou
korálku salzmündského stáří ze svinutého měděného pásku z Prahy-Baby (Hájek 1940, tab.
XII:1).
Období mladého eneolitu je poměrně bohaté na nálezy měděných předmětů, kterýžto stav je
dán též řádově zvýšenou četností kvalitních hrobových celků oproti obdobím předchozím. Jak
v kultuře s keramikou šňůrovou, tak ve zvoncovitých pohárech jsou však doloženy pouze v
5% hrobů. Z prvně jmenované je dosud známo na 70 šroubovicových záušnic s jedním
koncem roztepaným a druhým zahroceným, minimálně 4 drátěné nákrčníky, 3 drátěné
náramky, desítky perel různého provedení a jedna plaketa symbolizující patrně sluneční
kotouč (Hřivice) (naposled souhrnně s literaturou Šumberová 1992). Z hlediska původu
záušnic si zasluhuje pozornost studie E. Ruttkayové (2003), které vyzdvihla jejich podobnost
s nálezy v severopontských stepích, kde představují běžný způsob vlasové ozdoby tamějších
nomádů. Výskyt šroubovicových drátěných záušnic jakýchkoli typů a variant (tj. nového
zvyku úpravy vlasů, ve střední Evropě dosud nepoužívaného) tedy může hluboce souviset
8

Do tohoto horizontu jsou ve střední Evropě datovány m. j. prostřednictvím depotu v Brně–Líšni (Benešová
1956).
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s východem se všemi konotacemi, které z toho např. pro kulturu se šňůrovou keramikou
vyplývají. Měděnými předměty jsou vybaveny v drtivé většině hroby archeologicky určené
jako ženské, pohřby na pravém boku s mědí jsou ojedinělé a vždy jde o pohřby dětské
(Vikletice). U provenience kovu se uvažuje o využívání lokálních ložisek a též již sirnatých
rud, vyskytují se první experimenty s bronzy cínovými, i když zastoupení relativně čisté mědi
je značné (Ottaway 1992) 9 .
Spektrum kovových výrobků kultury zvoncovitých pohárů (t. j. nejen měděných, ale i zlatých
a stříbrných) je od množiny předmětů šňůrové keramiky dosti odlišné (srv. Kuna - Matoušek
1978), i když např. typologická linie vedoucí od záušnic šňůrové keramiky s plošně
roztepaným koncem k barokizovaným exemplářům typu Sion zvoncovitých pohárů není
vůbec vyloučena. Charakteristickými předměty, provázejícími většinou mužské hroby, jsou
měděné dýky a vlasové ozdoby, i když v některých případech jsou doloženy i v hrobech dle
archeologického určení ženských (Tišice). V případě těchto artefaktů tedy nemuselo jít o
vazbu na pohlaví, ale spíše o znak vyššího sociálního postavení (Turek 2002). Dýk
zvoncovitých pohárů je dnes z Čech známo již přes 30, pozoruhodný je zejména typ se
zúženým až trnovitým řapem, který má evidentní paralely na východě. 10 . Ostatní předměty
jsou doloženy z hrobů obou pohlaví. Ke kulturně výrazným šperkům patří obdélné plechové
destičky (10 kusů), nejspíše součásti diadémů, a již zmíněné záušnice s plošně roztepaným
koncem typu Sion (Radovesice, Praha-Bubeneč: Turek 2006, obr. 79:4; Hájek 1966, obr. 9:2).
Oba typy šperku jsou zpravidla zdobené vybíjením. Vyskytují se i obyčejné šroubovicové
drátěné záušnice (cca 5 x), v jednom případě z dvojitého drátu (Lochenice, hrob 1:
Buchvaldek 1990, 29-30, obr. 8). Pouze jedenkrát je z Čech doložena jehlice s plošně
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Předměty z čisté (t. j. nejspíše ryzí) mědi by mohly signalizovat rovněž využívání nových ložisek, neboť tato
pravidelně provází jejich výchozy. Vzhledem k přítomnosti cínu v některých předmětech se jako
nejpravděpodobnější exploatační region nabízejí Krušné hory.
10
Dýka coby symbol bojovníka, typická i pro kulturu únětickou, v tomto období nahrazuje tradiční eneolitický
sekeromlat. Některé typy charakteristické pro starší dobu bronzovou (záušnice ze zdvojeného drátu, šídla) se
poprvé vyskytují též v kultuře zvoncovitých pohárů, podobně jako určité druhy mědi, příp. bronzu.
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roztepanou a svinutou hlavicí (Praha-Libeň: Kuna - Matoušek 1978, obr. 2:18). Z nástrojů se
ve větším měřítku (13 ks) objevují šídla se zahrocenými konci a zesíleným středem, opět
s tvarovými konotacemi v severopontských stepích. Závěru eneolitu nejspíše náležejí ploché
sekery s šestihranným příčným řezem, čili tvary odlévané do dvoudílných kadlubů, doložené
z okolí Dobrovic a Prahy-Dejvic11 . Pro výrobu měděných předmětů českých zvoncovitých
pohárů byla využívána měď s různorodým zastoupením stopových prvků (Kuna - Matoušek
1978, 75-83, obr. 6, 9-10), která se zčásti složením podobá kovu z předchozích eneolitických
period (Nógrádmarcal), případně je opět využívána relativně čistá měď, patrně přírodního
původu. Nově se objevuje materiál typický později pro předměty starší doby bronzové, který
se vyskytuje na širokém území severně od Alp až po Holandsko (měď typu Singen).
V jednom případě analýza prokázala evidentní užití mědi legované cínem (Bylany, SAM
3238, 6,1% Sn; viz též tři moravské nálezy: Kuna - Matoušek 1978, obr. 7/II:3), který
v našem prostředí nejspíše pocházel z Krušných hor a jeho rýžování je tedy vysoce
pravděpodobné již v eneolitu 12 .
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