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Úvod
Vlněné ovinky se objevují mezi textilními fragmenty z evropských raně středověkých sídlišť
v pozoruhodně uniformním stylu (Obr. 1). Obvykle jsou široké 75–100 mm (Obr. 2) a nebyly
stříhané, nýbrž byly záměrně utkané v této šířce, protože se na obou bočních stranách nacházejí
zatkané okraje. Skoro ve všech případech představuje použitou vazbu rybí kost, která byla často
velmi jemná.
Technický rozbor
Vazba: Když nepočítáme několik výjimek (viz Tabulka 1), pak můžeme říci, že ovinky jsou
utkané ve čtyřvazné (2/2) rybí kosti s nepravidelným vzorem (Obr. 3a) ze zčesané vlněné příze.
Osnovní vlákna mají pravý zákrut (Z) a útková vlákna mají levý zákrut (S). Počty vláken jsou
proměnlivé, ale obvykle jsou vysoké, což naznačuje vysoce kvalitní látku (Obr. 4). Vazba byla
obvykle do určité míry „nevyrovnaná“, tzn. na centimetr připadá více osnovních vláken než
útkových. Do jisté míry se tento fakt vyvažoval výrobou nepatrně tlustších útkových vláken. Poměr
osnovních a útkových vláken může reflektovat místní tkací tradice; například tři nálezy z Hedeby,
třebaže mají různou kvalitu, mají podobně nevyvážený poměr (2:1) osnovních a útkových vláken,
zatímco všechny nálezy z Britských ostrovů se blíží k poměru 1:1 (Obr. 4).
U hrotových keprů se díky pravidelným změnám směru řádkování dosahuje
charakteristického vzoru „cikcak“. Zdá se, že počet osnovních vláken, která jsou mezi jednotlivými
změnami směru, byl vybírán prostě a jednoduše podle potřeby. Nejčastěji vybíraným intervalem
bylo deset vláken, ačkoli populární bylo též používání intervalu šesti vláken, zejména v Británii
(Obr. 5). Chyby ve struktuře vazby jsou často patrné a v několika případech se zdá, že pravidelný
vzor nebyl cílem (Obr. 6). U jednoho nálezu z Elisenhofu je patrná pouze jedna jednoduchá změna
směru řádkování, a sice ve středu ovinky.
Okraje jsou charakteristicky jednoduchého, nezesíleného typu, tzn. že útková vlákna se na
krajích látky obracejí do dalších prošlupů (Obr. 7a). Výjimkou jsou ovinky z finských hrobů ze
Zalachtove (Chvoščinská 1992), které jsou široké až 16 cm a jejichž strany jsou zakončeny
trubicovitými okraji (Obr. 7b). Ovinka S-26 z Hedeby měla jeden okraj zesílený lemem, ačkoli v
tomto případě se zdá pravděpodobné, že byla olemována až během opětovného použití jakožto
záplaty (Hägg 1991).
Barva: Třebaže rozbor barviv byl proveden pouze u několika textilií, ovinky z Yorku a téměř
všechny ovinky z Londýna byly barveny nachem z lišejníku, s výjimkou dvou, které byly barvené
modrým indigotinem (získaným z borytu?). Ovinka E-32 z Elisenhofu a ovinky S-26, H-28 a S-34 z
Hedeby zřejmě také byly barvené: v prvních dvou případech červeně, v ostatních žlutě. V některých
případech byla osnovní a útková vlákna různobarevná, aby vynikl vzor tkaniny. Jedna z ovinek z
Elisenhofu (E-479) měla tmavou (přírodně zbarvenou?) osnovu a světlý (nepigmentovaný?) útek,
zatímco ovinka z Dublinu (E172:12034) zřejmě měla světlou osnovu a tmavý útek.
Funkce
Tyto pásky jsou obvykle textilními odborníky interpretovány jako ovinky, spirálovité
omotávky holení (něm. Wickelbänder), které lze často spatřit na dobových iluminacích. Preference

rybí kosti tento předpoklad značně podporuje. Jelikož se nacházejí jako náhodné kusy hadrů a nikoli
jako oblečení nalezené in situ v hrobech, je jakákoli spojitost složitá. Podobné pásky se často
nacházejí spolu se severoněmeckými obětovanými lidmi z doby železné, ale i v takových případech
se nenacházejí přímo na tělech (Hägg 1984; Hundt 1981). V rukopisech ovinky ve většině případů
nosí muži, ačkoli občas vykouknou i zpod dlouhých ženských šatů (Owen-Crocker 1986). V
Lotyšsku se podobné pásky zřejmě nosily okolo předloktí (Hägg 1984; Zariņa 1994) a kromě
omotů končetin se rybí kost používala také u ženských pokrývek hlavy (Zariņa 1990).
Fixace se muselo dosahovat jednoduchým zasunutím volných konců za již omotanou část.
Občas se však setkáváme s propracovanějšími metodami. Některé vysoce postavené osoby v
rukopisech mají ovinky převázené stužkami se střapci (Obr. 8 a 9). Finové doby vikinské si ovinky
z rybí kosti fixovali úzkými karetkovanými podvazky (Chvoščinská 1992), jejichž konce byly často
zdobené propletenými cívkami z bronzového drátu (Obr. 10), což je zejména pobaltský styl
dekorace.
Pod kolenními čéškami mužské kostry nalezené v hrobu Bj 903 z Birky (Obr. 11a) byly
nalezeny dva háčky. Na jejich zadních stranách se nacházely pozůstatky vlněné keprové látky
(možné ovinky?). Háčky byly uchyceny do malých železných kroužků, k nimž byly přirezlé
fragmenty lněného plátna (z kalhot?; Hägg 1986). Podobné háčky ve tvaru ptáků a masek jsou
známé i z jiných lokalit (Obr. 11b). V hrobu z anglického Winchesteru, který se datuje do 9. století,
byly nalezeny malé stříbrné háčky v téže pozici (Obr. 12), ačkoli pohlaví zemřelého nebylo možné
určit. Biddle (1990) uvádí, že se mohly nacházet na koncích podvazků či stuh, a naznačuje, že
takovéto háčky lze nejlépe využít při fixaci dvou kusů textilu. Mohly být například používány pro
elegantní fixaci krátkých nohavic.
Móda germánské aristokracie, která používala kožené podvazky s nákladným kovovým
kováním, dosáhla svého vrcholu v merovejském období a v době vikinské byla na ústupu. Přesto
známe exempláře ze tří hrobů z dánského Lejre, které jsou vyrobené z bronzu (Obr. 13) nebo železa
(Obr. 14). Sady, které se skládaly z přezky, průvlečky a nákončí, byly nalezeny v oblasti kolen.
[Doplněk překladatele: Háčky a podvazky s garniturou se ve Skandinávii objevují poměrně
výjimečně, jak již ukázal autor (viz rozšíření na Obr. 15). Nemohu však souhlasit s tvrzením, že
fixace muselo být dosahováno jednoduchým založením konce za již utaženou ovinku. Tento způsob
je v praxi neefektivní a vede k povolování utažené ovinky a jejímu uvolnění. Naopak se domnívám,
že ovinky byly nejčastěji fixovány koženými řemínky či různě nákladnými textilními stuhami, jak
již bylo zmíněno u Obr. 8 a 9. Podporuje to jak detailnější kontinentální ikonografie (Obr. 16 a 17),
tak i staroseverská literatura. Nutno dodat, že stahování pomocí řemínků, stuh a podvazků nemusí
nutně souviset s ovinkami, nýbrž se mohly používat také k vypasování kalhot či nohavic.]
Rekonstrukce
Dnes se obvykle používají ovinky netkané, nýbrž střižené do proužků, jejichž okraje jsou
zapošité tak, aby se nepáraly. Rybí kost je dnes široce dostupná, leč nepříliš využívaná. Kvalita
moderních tkanin obecně nedosahuje kvalit původních vzorků, ačkoli hustota čtyř nalezených kusů
variuje mezi 8–13 osnovními a 8–10 útkovými vlákny na centimetr a mění směr řádkování po
každých 8 nebo 16 osnovních vláknech (viz Obr. 4). Moderní vazby obvykle mají různě barvená
osnovní a útková vlákna, díky čemuž se zdůrazňuje vzor tkaniny. Není jasné, zda toto bylo v raném
středověku pravidlem, ale přinejmenším u několika ovinek to lze prokázat. Kvůli vysokému počtu
vlákem a častým změnám směru řádkování jsou hrotové motivy obvykle menší a špičatější než u
moderních textilií, ale mezi známými variantami jsou určitě i takové, které lze shodují s moderními.
Zdá se, že populárními barvami byly modrá a nachová.
Jak dlouhé byly? Nedochoval se ani jeden kompletní nález, ale hned tři vikinské fragmenty
jsou delší než jeden metr – Elisenhof E-479 (124 cm), Hedeby H-55C (118 cm) a Hedeby H-43
(102 cm) (Hägg 1984; Hundt 1981). Z výše zmíněných předvikinských bažinných nálezů známe

kompletní ovinky, např. Damendorf (2. stol. n. l.; 105 cm) a Bernuthsfeld (7. stol. n. l.; 370 a 292
cm) (Hägg 1984; Hundt 1981; van der Sanden 1996). Ovinky, které zrekonstruovalo Historickoarcheologické výzkumné centrum v Lejre podle nálezu Hedeby S-26, jsou dlouhé 360 cm (Krag
1994). Z vlastní zkušenosti vím, na každou nohu (chodidlo a lýtko) je potřeba minimálně 2,5–3
metry. U ovinek z Bernuthsfeldu jsou patrné švy, které svědčí o tom, že byly vytvořeny střižením a
napojením na sebe. Při takovém způsobu lze udělat pár třímetrových ovinek z jednoho metru látky.
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Přílohy
Kat. Typ vazby Zákrut osnovy a
označení
útku, počet vláken
na cm

Opakování

Šířka
(cm)

Okraje

Barva /
barvivo

Poznámky

Elisenhof, Německo (7.–9. století)
E-20

2/1
osnovní
rybí kost

Z 14–20 × S 8–11

~10

9

SS

E-24

2/2
Z 18–24 × S 14–16
osnovní
rybí kost

3–11

9,2 –
9,8

SS

E-32

2/2
osnovní
rybí kost

Z 24 × S 14

10(4-14)

9,5

SS

E-67

2/2
osnovní
rybí kost

Z ? ×S 12

10

10

SS

E-73

2/2
osnovní
rybí kost

Z 24 × S 9

29

7,2

SS

černá

E-107

2/2
osnovní
rybí kost

Z 20 ×S 13

11–12

?

SS

černá hnědá

E-119a

2/2
osnovní
rybí kost

Z 24 × S 18

10

?

S?

E-211a

2/2
osnovní
rybí kost

Z 20 × S 12

10

9,3

SS

E-234

2/2
Z 14–16 × S 10–12
osnovní
rybí kost

10–13

8–8,7

SS

E-237

2/2
osnovní
rybí kost

Z 16 × S 14

9–11

> 9,6

SS

E-256a

2/2
osnovní
rybí kost

Z 16 × S 14

8–9

6,9

SS

E-292a

2/2
osnovní
rybí kost

Z 24 × S 16

10

> 4,3

S?

E-379

2/2
osnovní
rybí kost

Z 10 × S 12

~10

9,7

SS

oranžová
- hnědá

1

E-410

2/2
osnovní
rybí kost

Z 20 × S 12

9–11

8,8

SS

E-420

2/2
osnovní
rybí kost

Z 18 × S 12

10

7,7 –
8,2

SS

E-426

2/2
osnovní
rybí kost

Z 22 × S 18

~10

7,5 –
8,0

SS

E-479

2/1
osnovní
rybí kost

Z 22–24 × S 12

nezjištěno

7,3 –
10,2

SS

2

Niens, Německo (7.–8. století)
?

2/2
osnovní
rybí kost

Z×S

Různé varianty 11,5

Hedeby, Německo (9.–10. století)
H-28 Ab 2/2 kepr
se
šikmým
stoupáním

Z 10–12 × S 6

nezjištěno

7,5

SS

H-29

1/1 plátno

Z 11–14 × S 6–7

nezjištěno

7,5

X dH

H-43

2/2 kepr
se
šikmým
stoupáním

Z 6–9 ×S 5–7

nezjištěno

7,5

SS

9

SS

8,5

SS

H-49 B

2/2
Z 22–23 × S 12–13
osnovní
rybí kost

5–7

H-55 C

2/2
osnovní
rybí kost

Z 11 × S 4–5

?

S-26

2/2
osnovní
rybí kost

Z 22 × S 11

~10

S-34

2/2
lomený
kepr
diamant

Z 17 × S 15,5

10 v osnově,
9 v útku

7,0 –
8,0
11

S SH

SS

tmavá
vlna, tluté
barvivo?
3

4

červeno hnědá
žlutá hnědá

Milk Street (MLK-76) Londýn, Anglie (konec 9.–10. století)
1083

2/2
osnovní

Z 15 × S 14

6 (2–12)

> 2,7

S?

nach z
lišejníku

rybí kost
785

2/2
osnovní
rybí kost

Z 15 × S 11

6

8,6

SS

indigotin

786

2/2
osnovní
rybí kost

Z 15 × S 13

4–6

> 1,7

S?

nach z
lišejníku

1132

2/2
osnovní
rybí kost

Z 16 × S 12

6

> 6,3

S?

indigotin
a nach z
lišejníku
?

16-22 Coppergate, York, Anglie (9.–10. století)
1306

2/2
osnovní
rybí kost

Z 18 × S 16

6 (2–12)

> 7,0

S?

nach z
lišejníku

Wood Quay, Dublin, Irsko (10.–12. století)
E172:
12064

2/2
osnovní
rybí kost

Z ~20 × ?S ~15

~12

7,2

SS

5

Zalachtove, Rusko
?

2/2 rybí
2sZ × Z
~16
7,2
SS
kost
Tabulka 1: Publikovaný vikinský textil, který je interpretován jako ovinky nohou.
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Komentář:
Vazby a zákrut: viz Obr. 2.
Opakování: počet útkových vláken mezi opakováním vzoru, viz Obr. 3 a 5.
Šířka: při nekompletnosti ovinky je udána maximální dochovaná šířka.
Okraje: X = ustřižený okraj, S = zatkaný okraj, H = lemovaný okraj (d = dvakrát srolovaný).
Poznámky: 1) jeden konec je obšit švem z tlusté černé vlny; 2) vzor je u středu ovinky jednoduše
narušen; 3) ovinka je po celé délce ustřižena; 4) ovinka byla nalezená svázaná do „lasa“; 5) počet
vláken je odvozen z fotografie, zmiňují se i další podobné ovinky o šířce 7,0–7,5 cm, ale nejsou
popsány (Pritchard 1992); 6) podobně jako u většiny textilií finského původu je útek vyroben ze
dvou vláken s pravým zákrutem (Z), které jsou levotočivě spleteny (S). Vzor u této vazby se zdá být
pravidelný a symetrický. Počet vláken není dostupný.
Použitá litratura: Hägg 1984; Hägg 1991; Hundt 1981; Pritchard 1984; Pritchard 1992; Tidow
1989; Walton 1989; Chvoščinská 1992.

Obr. 1: Mapa severní Evropy se zakreslenými místy zmíněnými v textu. ∆ = naleziště, na kterých
byly objeveny fragmenty ovinek; o = jiné lokality.

Obr. 2: Šířky ovinek podle Tabulky 1. Průměr činí cca 9 cm.

Obr. 3: Schémata vazeb užívaných na ovinkách, viz Tabulka 1. Černá barva = osnovní vlákna, bílá
barva = útková vlákna. Osnova směřuje dolů. Šipky = změny směru. a) 2/2 lomená osnovní rybí
kost, b) 2/1 osnovní rybí kost, c) 2/2 osnovní rybí kost s pravidelným vzorem, d) 2/2 lomený kepr
diamant, e) 2/2 kepr se šikmým stoupáním, f) 1/1 plátnová vazba, g) pomůcka pro zjištění zákrutu
vlákna.

Obr. 4: Počet vláken u publikovaných ovinek. Graf znázorňuje poměr osnovních a útkových vláken
a kvalitu tkaniny, jak ji hodnotí Hägg 1984.

Obr. 5: Počet osnovních vláken mezi jednotlivnými změnami směru (viz také obr. 3) u ovinek z rybí
kosti. Seřazeno podle jemnosti látky (počet osnovních vláken na cm). Četnost změn směru není
závislá na jemnosti látky, což naznačuje, že šířka vzoru „cikcak“ nebyla prioritou.

Obr. 6 (vlevo): Neúplný vzor vazby z
ovinky z 16-22 Coppergate z Yorku
(podle Walton 1989). Zdá se, že
pravidelný motiv nebyl u tohoto kusu
žádoucí.
Obr. 7 (vpravo): a) jednoduchý
zatkaný okraj, b) průřez osnovou
trubicovitého okraje finských ovinek
(podle Chvoščinská 1992).

Obr. 8: Umělecký doklad fixace ovinek: Tři králové z anglosaského Benediktionálu sv.
Aethelwolda, 971–984 (podle Willett – Cunnington 1960).

Obr. 9: Umělecký doklad fixace ovinek: vévoda Vilém na dvou scénách z výšivky z Bayeux,
normanský – anglosaský původ, cca 1075, (podle Rud 1988).

Obr. 10 (nahoře): Koncový
střapec karetkovaného
podvazku z finské lokality
Eura Luistari (10. století).
Střapec je zdoben cívkami
z bronzového drátu, které
jsou propletené vlněnými
vlákny (podle LehtosaloHilander 1982).
Obr. 11 (nahoře vpravo): a)
pár bronzových háčků in
situ pod koleními čéškami
mužské kostry z hrobu Bj
903 z Birky, 10. století (podle Arbman 1940–1943), b) podobný háček nalezený v Rurikově hradišti
u Novgorodu, 9.–10. století (podle Nosov 1987).

Obr. 12: Pár stříbrných háčků nalezených v oblasti kolen kostry z hrobu 67 z anglického
Winchesteru (pohlaví neznámé), druhá polovina 9. století (podle Biddle 1990).

Obr. 13 (vlevo): Podvazková sada z mužského hrobu 1058 z dánského Lejre, kolem roku 900
(Andersen 1993). a) pozlacená a postříbřená bronzová přezka, průvlečka a nákončí z levé nohy, b)
rekonstrukce podvazku (podle Andersen 1969), c) způsob, jakým mohly být nošeny (podle
Birkebæk 1982).
Obr. 14 (vpravo): Podvazkové sady z hrobů 850 a 979 z dánského Lejre (Andersen 1993). Hrob 850
obsahuje železné přezky, průvlečku a nákončí, datuje se do doby vikinské. Hrob 979 obsahuje
železná nákončí (další částí byly rovněž nalezeny, ale nejsou znázorněny). Nákončí jsou jednoduše
vyrobena z přehnutých železných proužků.

Obr. 15: Rozšíření háčků v Evropě (bez nálezu z Rurikova hradiště). Rozšíření jasně ukazuje na
anglosaský původ (podle Wiechmann 1996).

Obr. 16: Portrét císaře Lothara I. z Lotharova žaltáře (Add MS 37768, fol. 4r), nedlouho po roku
842. Výjev poskytuje jedinečný pohled na rudé ovinky, které jsou převázané jednoduchým
řemínkem (podle Wamers – Brandt 2005).

Obr. 17: Postava sv. Václava, která má kalhoty stažené světlou (žlutou) textilní páskou.
Gumpoldova legenda o sv. Václavu, kolem roku 1000 (podle Zachová 2010).

