
Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě 
pražském 

ZDENĚK DRAGOUN 

Záchranný archeologický výzkum, který byl realizován v r. 1995 v souvislosti s hlou
bením nového vstupu do sklepů v interiéru domu čp . 223/1 v Řetězové ul ic i , obsáhl plochu 
cca 3x5 m (obr. I). V rámci mladší partie raně s t ředověkého sídlištního horizontu byla 
výkopem zachycena i část cca 130 cm zah loubeného objektu, který s ohledem na torzovi-
lost odkryt í nelze j ednoznačně interpretovat (Dragoun-Havrda 1998, 278). Z j e d n é z šesti 
vrstev jeho zásypu byl získán podkovovitě ohnutý kovový předmět , podle váhy a měkkosti 
zjevně olověný. Původní tvar zřejmě tvořil přímý, cca 24 cm dlouhý útvar, zužující se smě
rem k oběma špičkám a dosahující ve střední části p růměru 10 mm. Předmět je na jednom 
konci ukončen zaobleně, na druhém ploškou. Základní průřez tvoří lehce hraněný kruh 
(obr. 2 :A) . Po celé délce lze na povrchu pozorovat stopy po drobných zásazích v podobě 
mělkých zářezů, při jednom z konců úzký zářez obíhá celý obvod předmětu (obr. 2 :A , B , 
C) . Na druhém konci je zřetelná dvojice pravidelných zářezů zhruba půlkruhovi tého tvaru, 
provázená v menším odstupu větším zářezem třetím. M e z i nimi v j i né l ini i je patrný další 
zářez (obr. 2:B). 

Ve stejném kontextu s nálezem olověného předmětu byla vyzvednuta relat ivně bohatá 
kolekce keramiky (sáček 81). Kromě zřetelné starší př íměsi , reprezentované především 
derivátem kalichovitého okraje (obr. 3:1,2), j edn ím exemplářem okraje zduře lého (obr. 3:4) 
a patrně i zlomků dna se značkou (obr. 3:16, 17) je pro datování souboru významná pří
tomnost zlomku dna nepolévané tenkostěnné minia turní nádoby se stopou po odř íznut í 
strunou (obr. 3:15) a okraj formovaný jako nepravé okruží (obr. 3:13) ze svět lé hlíny odpo
vídající materiálu červeně malovaného zboží. Na základě těchto prvků m ů ž e m e uvažovat 
o datování do 2. poloviny 13. století. Podle výskytu dalších znaků, především nízko vytaže
ných okrajů (obr. 3:10, 11) a misky - pokličky zdobené vlnicí (obr. 3:12) se domnívám, 
že uvedenou kolekci lze klást spíše na začátek 2. poloviny uvedeného století. Nelze ovšem 
ani zcela vyloučit možnost , že i nalezený olověný předmět může patřit ke starší př íměsi 
v zásypu objektu. Vzhledem k rozměru nálezu není ovšem lato eventualita příliš p ravděpo
dobná. 

Nalezený předmět je se značnou pravděpodobnost í možné považovat za surovinu urče
nou k dalšímu použití ve formě olověné hřivny. Není vyloučeno, že zářezy na jednom z kon
ců mohou představovat určité značení výrobku. Drobné zářezy po délce předmětu mohou 
být dokladem odstraňování nevelké hmotnosti olova s cílem dosáhnout požadovanou přes
nou váhu. Váha předmětu, který jinak nejevís topy po od lomení či jiném z á m ě r n é m odstra
nění větší části, obnáší 195,4 g. 

Rentgenofluorescenční analýzou, provedenou dr. Jaroslavem Fráňou z oddě len í jader
né spektroskopie Ústavu jaderné fyziky A V ČR, za kterou mu na tomto místě s rdečně dě
kuji, byio zjištěno, že nalezený předmět je tvořen z 99,9 % čistým olovem, když zbylou 
desetinu procenta skládá pří tomnost stříbra, cínu, antimonu a dalších prvků s a tomovým 
číslem větším než 25. 

Analogických nálezů z našeho či okolního prostředí není z n á m o mnoho. Publikovány 
byly nálezy olověných hřiven, spojovaných s těžební lokalitou Horní Benešov a s opavským 
obchodem s Uhrami, z Uherského Brodu (Pavelčík 1979, 20n) aRudimova (okr. Zlín -
Pavelčík 1982, 191-193). Z uherskobrodského nálezu se dochovaly 4 komple tn í exempláře 
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Ohr. I. Situace výkopu v rámci Slarčho Města pražského. Kresba S. Matoušova. 

- jeden tyčinkovitý o trojúhelníkovitém průřezu a váze 300 g, jeden hranolovitý obdélného 
průřezu o váze 590 g a dva deskovité s otiskem dřevěné formy o váze 350 g. S výjimkou 
druhé hřivny jsou všechny ostatní značeny různými kříži, poslední dvě mají kříže mezi 
d v ě m a linkami a hrotem kopí (Pavelčík 1979, 21). Z původně velkého dcpolu z Rudimova 
o celkové váze 150 kg, na lezeného v r. 1928, byly tehdy odebrány pouze vzorky. V popisu 
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nálezce jsou zmíněny čtyři formy stejně značených hranolovitých hřiven (Pavelčík 1982, 
191-192). Detailnější popis nedochovaných hřiven vychází z tvarů hřiven uherskobrod
ských (Pavelčík 1982, 193) a není průkazný. Rovněž udávané váhy se poněkud odlišují 
od vah uvedených ve starší publikaci. Autor vznik hřiven datuje do poslední čtvrt iny 13. či 
počátku 14. století v případě Rudimova (Pavelčík 1982, 193) nebo do pos lední čtvrti 13. 
století v případě Uherského Brodu (Pavelčík 1979, 21), i když v obou př ípadech pouze 
na základě předpokládané souvislosti s privilegiem Přemysla Otakara II. ze 24. listopadu 
1271. Tou král povoluje opavským měšťanům těžbu olova a stříbra v Horním Benešově a při
kazuje j im při obchodu s Uhrami tři dny pobýt a vyložit zboží právě v Uherském Brodě. 

Ze srovnání je zřejmé, že v případě pražského nálezu se j edná o zboží zcela j i né fabri-
kace, značení a ledy pravděpodobně i j iné provenience. Porovnáme-l i zjištěnou váhu před
mětu s užívanými melrologickými jednotkami, pak nás zaujme konstatování min imálně 11 
variant této ranč středověké hřivny v rozpětí 190-281 g, z nichž nejbližší je hř ivna polská 
s hodnotou 190-200 g (Nohcjlová-Prátová 1986, 51). Při poněkud detai lnějším pohledu 
na tuto problematiku je zřejmý fakt, že hodnoty hřiven v raném středověku nejsou určeny 
jednoznačně a že se pohled na ně stále vyvíjí. Tak právě polská hřivna po počátečním znač
ném váhovém rozpětí byla delší čas přij ímána v hodnotě 183,5 g (Suchodolski i960, 15). 
Po dalším přehodnocení byla polská hřivna rekonstruována ve váze 213 g a byla konstato
vána její blízkost k hřivně skandinávské 211-218 g, kolínské 202-215,5 g, české 210 g i s jed
notkou užívanou na Rusi 198-205 g ( tamtéž, 25). Podobně jsou vzájemné relace publiko
vány o něco později - česká 210 g, polská 213 g, kolínská 202-215 g, skandinávské 211-218, 
ruská 202-215 g (Suchodolski 1962, 18). Mírný posun je zřejmý z další práce, v níž je 
polská, česká a slezská hřivna vážena kolem 210 g, původní hodnoty skandinávské a kolín
ské jsou určeny mírně nad 200 g, ruská jednotka pak kolem 200 g a těžší uherská 2 3 3 -
245 g (Suchodolski 1964, 73). V české (či spíše moravské) literatuře někdy přetrvává ná
zor o menší váze polské hřivny, která od hodnoty 170 g na konci 11. století později vzrostla 
na 198 g u hřivny krakovské (Pošvář 1965, 42). Právě tato hodnota je pro náš nález zaj íma
vá, protože olovo z polského Olkusze a Chrzanowa se prostřednictvím krakovských kupců 
šířilo do Cech a horních Uher (Arenhövel 1999, 271 n). Původ polské hřivny z přelomu 13. 
a 14. století je odvozován od sedm i násobku unce v hodnotě 196,5 g (Pánek 1986, 354). 
Mez i hornickými váhovými jednotkami užívanými v 15.-18. století figuruje „ lun t" o váze 
400 g, z jehož násobků je tvořen těžší olkušský (56-58 kg) nebo lehčí krakovský (54,5 kg) 
centnéř (Molenda 1963, 368n). 

Ojediněle se mezi mincovními nálezy na našem území objevují i hřivny s tř íbrné. Ty 
byly nalezeny v žateckém pokladu, uloženém po r. 1012, kde se vyskytovalo 19 „hůlkovi-
tých" hřiven různých velikostí o celkové váze 2 118,6 g, 13 hřiven po lovypouklého průřezu 
se zaoblenými konci o váze 82,2-103,5 g, 3 hřivny lichoběžníkovitého průřezu o váze 156,2-
160,3 g, 2 ploché č tyřhranné hřivny vážící 137,2 a 138 g a silná hřivna o l ichoběžníkovi-
lém průřezu s váhou 186,2 g (Turek 1948, 504). V některé literatuře se o těchto p ředmě
tech hovoří jako o stříbrných slitcích (Radoměrský 1956, 17). 

Dalšími podobnými nálezy byly masivní s t ř íbrné hranolovité tyčinky z nálezu cho
dovi ického ze samého začátku 11. století, vážící 16,6 a 30,55 g (Turek 1948, 494) a snad 
i nevelký stříbrný slitek o rozměrech 10x10x5,5 mm z Mělnická (Turek 1948, 524), u lože
ný okolo r. 1140 (Radoměrský 1956, 42). Zaj ímavý nález z Kelče z e z a č á t k u II. století 
se 165 g sekaného stříbra (Radoměrský 1956, 54), přestože je svým charakterem blízký 
nálezům polským (Kučerovská 1996, 183), obsahoval k romě minc í pouze z lomky šperků. 

Relat ivně častější je výskyt podobných stř íbrných tyčinek právě v našem severním sou
sedství. Součástí pokladů mincí a z lomkového stříbra jsou k romě plochých kruhových ne
bo kapkovitých slitků i fragmenty tyčinek nejčastěji č tvercového průřezu, většinou se sto
pami po oddělování jednot l ivých dílů. Tyto fragmenty tyčinek se v některých př ípadech 
vyskytují v desítkách exemplářů - např. nález z lokality Lisówek, uložený po r. 1011, obsa
hoval 114 fragmentů stř íbrných tyčinek (Slaski-Tabaczynski 1959, 36), nález v Qui l i tz , 
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uložený po r. 1016 dokonce 234 fragmentů tyčinkových hřiven, kterč spolu s další surovi
nou a šperky dosahovaly váhy 2 366 g (Kiersznowscy 1959. 89). V některých př ípadech 
tvoří tyto předměty podstatnou část pokladu jako např. v Buzyski , uschovaném patrně v i l . 
s to l e t í , kde 5 t y č i n e k v h m o t n o s t n í m intervalu 88 ,3-204 ,44 g váž i lo dohromady 
649,71 g (váha jednot l i t l ivých tyčinek bohužel není uvedena - ( iupieniec-Kiersnowsczy 
1965, 17) či poklad Schwan 1, uložený po r. 1024, kde části tyčinkových hřiven vážily 
celkem 320 g (Kiersnowski 1964, 59). Většinou se v těchto př ípadech jedná o malé z lom
ky o váze několika gramů a větší kusy jsou velmi ř ídké. Kompletní exempláře se pak vy
skytují zcela výj imečně - např. v lokalitě Thurow u Greiťswaldu tvořily součást pokladu 
uloženého po r. 1057 kromě 18 fragmentů i dvě celé hřivny, z nichž jedna byla tyčinková, 
č tvercového průřezu o délce 168 mm a šířce 5-10 mm se zužujícími se konci. Přehledná 
literatura její váhu neuvádí (Kiersnowsczy 1959, 107). Jiná v celistvosti dochovaná tyčinko-
vitá hř ivna pocház í z Wolinu, je čtvercového průřezu o straně cca 6 mm a její délka dosa
huje 480 mm. Váha opět není bohužel uvedena (Kiersnowsczy 1959, 122). Minimáln í množ
ství dochovaných celých exemplářů a značné rozpětí jejich vah, odlišný materiál i patrně 
značná chronologická vzdálenost č iní tyto analogie pro naši komparační činnost jen velmi 
málo použi te lnými . Pouze o něco málo lépe jsou v tomto směru na lom nálezy české, kde 
některé žatecké hřivny alespoň jev í určitou snahu po dosažení ne-li stejné tak alespoň nc-
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Ohr. 3. Keramika ze stejného 
konlexlu jako nalezená hřivna. 
Kresba S. Svalošová. 

příliš vzdálené váhy, vesměs ale vždy značně nižší než je váha o lověného předmětu z Pra
hy. Pouze jediná hřivna l iehoběžníkovilého průřezu (186,2 g) se váze o lověné hřivny při
bližuje. Nesmíme zapomenout ani na to, že mezi oběma nálezy leží i vzdálenost cca 250 
let. 

V každém případě je nález hřivny na Starém Městě pražském v ý z n a m n ý m dokladem 
obchodu olověnou surovinou. Podle váhy je možné uvažovat o jeho původu z okolí polské
ho Krakova, i když j ednoznačná interpretace bude možná po získání dalších analogi í . 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Fund eines Blcipfunds in der Präger Altstadt 

Im Rahmen der Rettungsgrabung auf der Hausparzcllc Nr. 223/1 in der Präger Allstadt wurde ein 
Blcipfund gefunden, das nach der Analyse 99,9 % Blei enthalten hal. Seine ursprüngliche Form bildete 
offensichtlich ein geradliniges Gebilde, cca 24 cm lang, an beiden Seiten hat sich in eine Spitze verengt 
und in der Milte halle es Durchmesser 10 mm. Eine Seile der Beendigung isl abgerundet, die andere hal 
eine kleinere Flache. Sein Grundquerschnill bildet leicht abgekauter Kreis. Auf der ganzen Oberfläche 
kann man Spuren nach Klcincinschlägcn in der Form seichter Einschnitte beobachten. Auf einem Ende 
läuft ein enger Einschnitt den ganzen Umfang herum, das andere Ende hat regelmässige Doppcleinschnillc 
in der Halbkrcisform. Diese Einschnitte beglcitcl in kleiner Entfernung ein dritter Einschnitt. Aufgrund 
der Keramikfunde kann man das Blcipfund in die 2. Hälfte des 13. Jhs. datieren. Es ist auch möglich, dass 
der Fund eine allere Beimischung in der Schonung des Objekts kann sein. 

Es handelt sich offensichtlich um einen Blcirohstoff, der in der Pfuiulform transportiert wurde. Durch 
sein Gewicht (195,4 g) steht es am nächsten dem polnischen, oder direkt dem Krakauer Pfund. Die 
Umgebung von Krakau war im Mittelalter durch Blcigcwinnung bekannt und so isl die Verbindung des 
Bleipfunds mil Krakau sehr wahrscheinlich. Diese Interpretation können in der Zukunft eventuelle 
Analogien bestätigen. 

A b b i l d u n g e n : 
1. Prager Altstadt. Situation der Grabung. 
2. Prager Altstadt. Bleipfund. A - Blick von oben, B - Blick von der Seile, C - Blick von unten. 
3. Prager Altstadt. Keramik von demselben Kontexl wie das gefundene Pfund. 
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