
Levohradecká sekera ze Sadilovy sbírky, 1949

Sekera, která přináleží ke Kotowiczovu kombinačnímu typu IA:5:29, byla nalezena na lokalitě Žalov-
cihelna, náležící do levohradcké aglomerace, roku 1949. Tehdy cihelnu navštívil  úředník J. Sadil,
horlivě se zajímající o prehistorii, a při diskuzi s dělníky mu ji jeden z nich přinesl ukázat. Sekera je v
současné době ve sbírce Národního muzea pod př. č. ARÚ 662/49, inv. č. H1-237 059.

Sadil o sekeře napsal: „Běží o asi 8 cm dlouhou, typickou slovanskou železnou sekyrku s ostny s
dosud  uchovanými  stopami  dřevěného  topůrka  uvnitř  středověkého  kruhového  otvoru.  Povrch
sekyrky je silně zoxidován a při levé straně čepele se nachází podivní bublinkovitá vyboulenina, o
níž se domnívám, že je kouskem železa pocházejícího snad z nějakého jiného železného nástroje,
nacházejícího  se  původně  poblíž  sekerky,  který  při  oxidaci  se  k  čepeli  připekl.“
Tento popis musíme brát s jistou rezervou, neboť na jeho vlastním nákresu je uvedena délka sekery
9,5 cm, přičemž ve skutečnosti je ještě o něco delší.

Podle revize Kateřiny Tomkové má sekera následující rozměry:
Délka: 980 mm
Šíře břitu: 31 mm 
Průměr kulatého oka: 17 mm
Maximální dochovaná výška trnů: 42 mm
Šíře tlouku: 17 mm
Maximální výška tlouku: 19 mm

Podle  Sadilovy  ilustrace  by  se  mohlo  zdát,  že  čepel  sekery  je  opatřena
bradou, ale nákres pořízený Tomkovou ukazuje, že se jedná o   symetrickou
čepel.  Tlouk  se  podle  nákresu  z  násadové  části  plynule  zužuje.  Oko  je  kulatého  průřezu  a  je
částečně vyplněno fragmenty blíže nespecifikovaného dřeva. Trny byly původně z bočního pohledu
zašpičatělé, z čelního pohledu zužované, nyní však dramaticky zkorodované a při rekonstrukci bude
třeba odhadnout původní výšku.



Typ IA:5:29, k němuž sekerka náleží, je možné datovat do 8.-10. století, tedy do období fungování
levohradeckého  hradiště.  Tento  typ  lze  považovat  za  velmi  archaický,  vyskytující  se  ve  střední
Evropě od avarského kaganátu. Exempláře lze nalézt zejména v Čechách, na Moravě a v Polsku. 

Pohled zvrchu naznačuje možnou konstrukci. Nejpravděpodobněji byl využit ingot, ve kterém byl za
tepla proražen otvor a na jehož bok a čelo byl navařen ocelový plát. Tuto variantu můžeme nalézt
na velkém území tehdejší Evropy včetně Velké Moravy, kde je dobře zachycena u bradatic s trny.



Původní topůrko se nezachovalo více než v drobných fragmentech, ale je možné vyslovit několik
doměnek.  V  levohradecké  aglomeraci  známe  celkem  tři  další  sekerky,  u  nichž  je  možné  určit
materiál – u dvou žalovských sekerek se jednalo o lísku, u klecanské sekerky šlo o javor. Je běžné, že
se využívalo lokálně dostupných materiálů, avšak javor byl v českém prostředí populární materiál
při výrobě topůrek:

Metodu  usazení  hlavy  sekery  na  topůrko  lze  odvodit  od  mikulčického  souboru:  sekera  byla  s
největší  pravděpodobností  nasazena  zespodu.  Topůrko  mohlo  být  rovné  či  mírně  prohnuté
dopředu, v oblasti držení mohlo být kruhového, obdélníkového či vajíčkovitého průřezu. K fixaci
nebylo  použito  jediného  nýtu  nebo  hřebu.  Topůrko  mohlo  být  dlouhé  cca  60-90  cm.

Co se týče pouzdra, můžeme se přidržet klasického dřevěného krytu, který lze vzhledem k absenci
kovových prostředků ochrany ostří u nálezu předpokládat. Vzhledem k symetrickému, ale krátkému
ostří, můžeme zvolit dvoubodové uchycení nebo uchycení klínkem. Materiálem pouzdra může opět
být dřevo listnatého stromu.

Poznámka pro reenactora:
Kvalitní reprodukci sekery doporučuji provést ostrou, a to ze dvou důvodů. První je ten, že tupé
ostří umenšuje kvalitu reprodukce a často se stává její největší slabinou. Druhým důvodem, který
bude  vnímán  jako  přednější,  souvisí  s  praktičností  –  sekerka  je  drobných  rozměrů  a  její  ostří
nemuselo původně dosahovat ani 35 mm. Násada je v nejširším místě – pomineme-li zarážku nad
okem – tlusté pouze 17 mm, což bude vnímáno jako nedostatečné v rukou reenactora, který bude
chtít sekerku opakovaně využívat a má kupříkladu zlozvyk používat zbraň je krytí. Není důvodu
vnímat sekeru jako dětskou anebo symbolickou, jde spíše o sekeru specifického využití. 
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