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Dobývání hradu Siónu roku 1437
Povrchový průzkum palebných postavení obléhatelů

The capture of Sión Castle in 1437
A surface survey of the besieging army’s firing positions

Petr Koscelník – Jan Kypta – Jarmila Savková

Dobytím hradu Siónu (okr. Kutná Hora) se r. 1437 naplnil osud poslední družiny radikálních husitů, kteří
se nehodlali podvolit císaři. Obléhání se vleklo čtyři měsíce, přestože k zneškodnění málo početné posádky
byla svolána zemská hotovost. Útočníci v okolí hradu vybudovali rozsáhlou soustavu zemních fortifikací,
palebných postavení a dalších terénních úprav, jejichž pozůstatky jsou dosud dobře patrné. Na předpolí
hradu v současné době probíhá systematický průzkum s detektory kovů a geodetická dokumentace zbytků
obléhacích prací. Už první výsledky dovolují detailněji postihnout některé stránky vojenské taktiky. Mezi
kovovými nálezy zaujmou četné projektily různých tvarů a gramáže.

husitské války – obléhání hradu – militária – detektorový průzkum – archeologie vojenství

The capture of Sión Castle (Central Bohemia) in 1437 sealed the fate of the last formation of radical Hus-
sites who refused to submit to the emperor. The siege dragged on for four months despite the fact that
a royal army had been raised in order to neutralize the castle’s small garrison. The attackers built an
extensive system of earthen fortifications around the castle – firing positions and other earthworks whose
remains are clearly visible to this day. Systematic surveys are currently underway in the castle’s forefield
using metal detectors and geodetic documentation of the siegeworks’remains. Initial findings already offer
a more detailed picture of several aspects of military tactics. The metal finds include numerous projectiles
of varying shapes and weight.

Hussite Wars – castle siege – militaria – detector survey – conflict archaeology

Úvod

Archeologie jakožto nedílná součást medievistiky a současně památkové péče se musí prů-
běžně vyrovnávat s problémem, jak pokud možno co nejúčelněji přistupovat ke každo-
denní záchraně pramenů, aniž by tím zabředla do rutiny a ztrácela kontakt se spřízněnými
společenskovědními obory. Obojímu lze rovnocenně učinit zadost třeba při výzkumu vojen-
ství, jež dlouhodobě stojí v centru pozornosti historiků. Jedná se tedy o téma výsostně
mezioborové, současně ovšem i mimořádně aktuální z hlediska památkové péče, protože
areály dávných bojišť velice přitahují tzv. detektoráře. Nejsme schopni ani rámcově odhad-
nout, jak velké ztráty na pramenném fondu tím vznikly. A proto lze sotva pochybovat o tom,
že jediný účinný prostředek, jak alespoň zčásti předcházet devastaci historických památek,
je programový výzkum nejznámějších a nejcennějších lokalit právě s využitím detektorů
kovů. To je hlavní důvod našeho zájmu o bezprostřední okolí hradu Siónu, obléhaného po
několik měsíců roku 1437 a poté ponechaného v troskách.

I tato lokalita už pozbyla podstatnou část své výpovědní hodnoty v důsledku aktivit tzv.
detektorářů. Prvotním cílem systematického průzkumu, započatého v r. 2011, bylo ověřit,
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zda tu vůbec ještě lze nacházet středověké kovové artefakty. Nadto byl náš zájem podnícen
snahou o pořízení detailní geodetické dokumentace těch částí hradního předpolí, kde se
v lesním porostu dochovaly skupiny objektů, které lze s větší či menší mírou pravděpo-
dobnosti interpretovat jako pozůstatky obléhacích prací. Tyto terénní útvary rovněž před-
stavují potenciálně ohrožený druh pramenů, zvláště kvůli těžbě dřeva za pomoci těžkých
strojů. Na představení použitých metod geodeticko-topografického a detektorového prů-
zkumu je zaměřen tento článek, který – jak doufáme – se může stát inspirací pro nanejvýš
žádoucí záchranné akce v desítkách dalších lokalit.1 Co se týče pozůstatků obléhacích prací,
zatím lze jmenovat toliko dva podobné příklady (Novobilský 2008; Mazáčková 2011).

Odkryv jádra hradu Siónu proběhl již v 60. letech 20. stol., v době, která přála bádání
o husitství, jenže do značné míry pokřivenému „společensko-politickým zadáním“. Z před-
běžných zpráv si lze utvořit jen rámcový obraz o nálezové situaci a druzích artefaktů, v prvé
řadě četných militárií. Nicméně ze závěrů autorky výzkumu E. Janské vychází všeobecně
sdílený názor, že dobývání se událo dosti odlišně, než jak je košatě podáno v Piccolominiho
kronice (Čornej 2003, 319–330; Durdík 1999, 497). To staví před archeologické bádání
výzvu, do jaké míry může průzkum obléhacích prací potvrdit (či dílem upřesnit) interpre-
tace písemných pramenů.

Hrad Sión a jeho obléhání

V 2. pol. 30. let 15. stol. doznívaly v Českém království poslední ozvěny husitských válek.
Svazy sirotčích a táborských polních vojsk utrpěly r. 1434 v řeži u Lipan rozhodující poráž-
ku. Radikální husité poté drželi jen několik málo pevností, z nichž v r. 1437 zbyly toliko
dvě – město Hradec Králové a malý hrad Sión u Kutné Hory, sídlo hejtmana Jana Roháče
z Dubé. V březnu toho roku došlo v Hradci k převratu, při němž měšťané vyhnali zavilé
stoupence kalicha, kteří se následně uchýlili na Sión. I s nově příchozími čítala jeho posád-
ka jen několik desítek mužů, kteří mohli vést nanejvýš drobnou válku, lépe řečeno loupe-
živé výpady. Tato situace nevyhnutelně směřovala k označení Roháče za nebezpečného
škůdce, přičemž císař k Siónu povolal zemskou hotovost, posléze i uherské oddíly (souhrn-
ně Čornej 2003, 319–330). Z narativních pramenů české provenience – z kroniky Bartoška
z Drahonic (FRB V, 620) a několika verzí Starých letopisů českých (např. FRB SN II, 100,
121, 156, 183) – se o průběhu dobývání hradu dozvídáme jen kusé údaje. Vyplývá z nich,
že ve výsledku úspěšné obléhání, jehož vedením byl pověřen zdatný válečník Hynce Ptáček
z Pirkštejna, velitel vítězných vojsk od Lipan, se vleklo zhruba čtyři měsíce. První oddíly
vytáhly k Siónu na konci dubna, rozhodující útok proběhl 6. září. Kronikáři se pak více
rozepisují o pražské popravě nejvýznamnějších zajatců v čele s Janem Roháčem.

Dobývání Siónu nejpodrobněji vylíčil italský humanista Eneáš Silvio Piccolomini ve
své Kronice české (FRRB I, 171–173). Se zprávami českých letopisců se shoduje v základ-
ních časových údajích i v charakteristice Roháče coby nebezpečného lapky. Ovšem jako
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1 Terénní výzkum probíhá ve spolupráci Katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
a Národního památkového ústavu – úz. odb. prac. středních Čech v Praze. Celá lokalita (zejména vlastní hrad
a severní tábor obléhatelů) je velmi postižena činností tzv. detektorářů, jak je patrné z množství charakteristických
drobných vkopům, v jejichž okolí jsou často ponechány pro hledače nezajímavé kovové artefakty.



jediný poměrně podrobně popisuje průběh vlastního obléhání. Jenže těžko mu lze věřit,
tvrdí-li, že drobný hrad byl po čtyři měsíce zdoláván se značným úsilím. Obléhatelé prý
vztyčili jakési věže, které převyšovaly hradby i bašty hradu, a vybudovali důmyslné pod-
kopy, pomocí nichž překonali příkopy a valy při rozhodujícím útoku. K vítězné zteči údaj-
ně došlo v okamžiku, kdy Roháč obědval. Piccolominiho líčení se už kvůli své barvitosti
jeví jako nevěrohodné, každopádně je neověřitelné.

Sión se nachází na ostrohu nad ohybem říčky Vrchlice, která v rovinatém terénu sice vytvořila poměr-
ně hluboký a široký zářez, nicméně to nebyla překážka pro dělostřelbu (obr. 1). Zatím není jednoznačně
zodpovězena otázka, zda hrad byl vybudován „teprve“ v průběhu husitských válek, nebo má starší kořeny
(Čechura 1982). Pádnější argumenty jsou sneseny pro první možnost (Čornej 2003, 328–330). Ať tomu
bylo jakkoli, z vojensko-strategického hlediska se těžko zdůvodňuje skutečnost, že protřelý husitský váleč-
ník Jan Roháč z Dubé si pro své sídlo zvolit polohu, která se jeví jako obtížně hájitelná právě v době bouř-
livého rozvoje palných zbraní. Vždyť husitští hejtmani si budovali povětšinou málo pohodlné, o to však pev-
nější hrady na vrcholcích výrazných kopců, prakticky neohrozitelných dělostřelbou (souhrnně Durdík 1991;
2002; Sýkora 2012). Charakteristické příklady takových útočišť nalezneme v Českém středohoří (Lehký –
Sýkora 2010; Sýkora – Veselý 2009; 2012) či třeba na severu někdejšího Uherského království (Szörényi
2012). Ač je bezprostřední okolí Siónu prosto takových poloh, které by výrazně převyšovaly hradní jádro,
obléhatelé mohli svá děla příhodně osadit podél hrany protilehlého údolí říčky Vrchlice. Rovinatý terén
navíc nabízel řadu možností pro rozestavení rozměrných vrhacích strojů. Sama poloha hradu tedy vzbuzuje
pochyby nad zprávami o složitém a dlouhodobém průběhu dobývání r. 1437, nemluvě o několikanásobné
početní přesile obléhatelů.

Současně je ale třeba mít na paměti, že hrad mohl být výborně uzpůsoben k obraně za pomoci palných
zbraní, a to i mnoha lafetovaných. Po obvodu jeho jádra lze rozpoznat dva či tři baštovité útvary, patrně
využitelné pro nasazení těžších kusů. V čele areálu se rozkládá rozlehlé předhradí, které se vůči rovina-
tému terénu obrací mohutným valem. A právě na jeho koruně si lze také dobře představit řadu postavení
lafetovaných zbraní. Nicméně nezbývá než počkat na kritický rozbor stavební podoby hradu, jenž by se
prvořadě opíral o podrobnou dokumentaci. Zatímco vlastní jádro bylo během výzkumu v 60. letech 20. stol.
alespoň půdorysně zaměřeno, dosud není zhotoven ani schematický plán zemního opevnění v čele před-
hradí, zřejmě stěžejní části fortifikačního systému.

Revizi si žádají i dosavadní rekonstrukce stavební podoby jádra hradu, jež zjevně prošlo složitějším
vývojem. Vzhledem k absenci kvalitní terénní dokumentace z doby vykopávek však jeho chronologie sotva
bude uspokojivým způsobem postižena. Názory autorky výzkumu si nemůžeme ověřovat ani v terénu,
neboť při následných „památkových“ úpravách povětšinou zanikly originální líce zdí. Na severní, západní
a jižní straně pevnost chránily prudké skalnaté srázy. Nejasná je podoba zástavby v čele jádra – zde hypo-
tetické rekonstrukce počítají s obytným palácem (např. Durdík 1999, 498), možné jsou ale i jiné varianty,
kupř. masivní zemní těleso zpevněné kamennými plentami. K týlu hradního jádra se připojuje přihrádek.
Po jeho obvodu dnes probíhá nízký val, který v sobě skrývá zbytky na sucho kladené zídky, nebo náspu
zpevněného z vnitřní strany kamennou plentou. V rámci vykopávek bylo torzo kamenné konstrukce obna-
ženo v úzké pásové sondě (Janská 1965, 27). Ve svém západním výběžku se val stáčí kolem větší jámy,
kterou lze hypoteticky považovat za okop pro lafetovanou palnou zbraň. Mezi přihrádkem a vlastním hrad-
ním jádrem počíná skalní rozsedlina, kudy lze sestoupit na dno údolí říčky Vrchlice. S tím souvisí otázka
zajištění zdroje vody. Díky plošnému výzkumu můžeme vyloučit existenci studny či cisterny v hradním jád-
ru. Lze tedy předpokládat, že voda byla donášena skalní průrvou v týlu hradního areálu. A co je zajímavé,
přímo pod přihrádkem se nachází torzo rybniční hráze, která kdysi přetínala údolí říčky Vrchlice. Její stáří
dnes nelze určit; na josefském vojenském mapování z let 1764–1783 není zobrazena (viz http://oldmaps.
geolab.cz). Jelikož výška hráze činí přibližně 4 m, při plném napuštění rybníka by hladina vody dosahovala
až k patě zmiňované rozsedliny (obr. 1: G). Dlužno dodat, že toto místo bylo poměrně dobře chráněno
skalními bloky. Rybník navíc mohl sloužit jako důležitá součást pasivní obrany hradu.

Archeologický výzkum hradního jádra v 60. letech 20. stol. přinesl doklady urputného boje, ovšem sotva
lze nějak přesněji určit jeho intenzitu na časové ose, tj. v rámci oněch čtyř měsíců obležení. V zánikovém
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horizontu se dochovaly kovové součásti sečných i bodných zbraní a velké množství střeliva: kamenné pra-
kové projektily, hroty šípů a kovové i kamenné projektily do palných zbraní různých ráží (Janská 1961;
1963; 1964; 1965). Tehdejší nálezy, rozptýlené v několika veřejných sbírkách, dosud čekají na patřičné
vyhodnocení. Proto je třeba prozatím přistupovat s rezervou k závěrům autorky výzkumu, která obléhání
charakterizovala v zásadě jako liknavé, ba snad i předstírané, přičemž rozhodující zteč, již se Hynce Ptáček

Obr. 1. Digitální model terénu v okolí hradu Siónu, vytvořený z lidarových dat. A – terénní relikty palebných

postavení obléhatelů; B – terénní relikty severního tábora obléhatelů; C – příkop patrný na leteckém sním-

ku z r. 1954; D – jádro hradu; E – předhradí; F – přihrádek; G – rozsah rekonstruované hladiny rybníka;

H – kostel sv. Ondřeje; CH – možný rozsah předpokládaného jižního tábora obléhatelů (sestavil P. Koscel-

ník na základě povrchového průzkumu v letech 2011–2012).

Fig. 1. Digital model of the terrain surrounding Sión Castle created from LIDAR data. A – field remains

of the besiegers’ firing positions; B – field remains of the besiegers’ northern encampment; C – trench

visible on aerial photograph from 1954; D – castle core; E – outer ward; F – castle foregrounds; G –

reconstructed extent of pond; H – Church of St. Andrew; CH – possible extent of besiegers’ presumed

southern encampment (compiled by P. Koscelník on the basis of surface survey in 2011–2012).



pokoušel údajně co nejvíce oddálit z důvodu neformálních vazeb k Roháčovi, prý proběhla bez větších
potíží ze strany útočníků. Domnívá se, že množství munice nalezené na Siónu odpovídá jen několikaden-
ním bojům, přičemž se opírá o kvantitativní srovnání se soubory kovových artefaktů z lokalit dobytých
v podobném časovém kontextu. Jenže své úsudky zakládá toliko na nálezech z prostoru vykopaného hrad-
ního jádra, aniž by přihlédla k jistě neméně početnému souboru (nenalezených) militárií z areálu předhradí,
bezpochyby velice stiženého ostřelováním, ovšem jen málo dotčeného vykopávkami (Janská 1965, 48–49).
Navíc jsou výsledky dílčího srovnání zavádějící už kvůli tomu, že autorka sice započítala veškeré kovové
artefakty (mj. „tisíce“ hřebíků), současně však ponechala stranou kamenné projektily, jejichž počet sama
odhadla na 100 kusů (Janská 1965, 41). Dále je nutné vzít v potaz, že neznámo jak velká část militárií ze
zánikového horizontu přišla vniveč v době, kdy hrad byl nejen cílem různých hledačů pokladů, ale i dobře
dostupným zdrojem stavebního kamene (Schaller 1787, 227; Beneš 1878, 209). První větší amatérské vyko-
pávky proběhly v r. 1937, kdy byly nalezeny mj. ostatky nejméně pěti jedinců, v jednom případě údajně
se stopami po zohavení – holení kosti staršího člověka uťaté těsně pod koleny (Tomášek 1938, 169). Tyto
nálezy jsou dnes nezvěstné.

Obléhací práce

Pozůstatky obléhacích prací identifikujeme zatím ve třech polohách. Velice složitý a znač-
ně rozlehlý komplex terénních úprav, který lze pokládat patrně za hlavní ležení zemské
hotovosti, se rozkládá severně od hradu, v poloze U Maxovny (obr. 1: B). Jeho nejvýraz-
nější částí je víceméně pravoúhlý objekt, proti hradu chráněný mohutným příkopem a po
celém obvodu ohraničený valem s baštovitými výběžky ve všech čtyřech nárožích. Ve star-
ší literatuře byl mylně interpretován jako prakoviště (Durdík 1954, 156; Janská 1965, 41).
Vzhledem k velikosti a charakteru opevnění jej někteří badatelé příhodněji označují jako
tzv. stanoviště velitele (Meduna 1994, obr. 5: B; Richterová 2003). Na uvedený objekt bez-
prostředně navazuje soustava valů a příkopů s několika skupinami obdélných jam. Zhodno-
cení tohoto areálu, podrobeného zevrubnému detektorovému i geodeticko-topografickému
průzkumu, bude předmětem jiné studie. V rovinatém prostoru východně od hradu lze s boji
r. 1437 ještě spojit, zatím ovšem jen hypoteticky, příkop patrný díky porostovým příznakům
na leteckém snímku z r. 1954 (viz http://kontaminace.cenia.cz).2 Svým lukovitým prohnu-
tím se obrací proti hradu (obr. 1: C). Nachází se bezmála 400 m od příkopu předhradí,
což přibližně odpovídá vzdálenosti mezi severním táborem obléhatelů a předhradím.

A konečně třetí polohu s terénními stopami po obléhání, na niž zaměříme svou pozor-
nost, registrujeme jižně od hradního jádra, a sice v protilehlém svahu, resp. nad někdejším
rybníkem v údolí říčky Vrchlice (obr. 1: A). Patrně se jedná jen o (malou) část většího
areálu, jehož celkový rozsah nedokážeme rekonstruovat. Z logiky věci lze předpokládat,
že v rovinatém prostoru mezi osamoceně stojícím kostelem sv. Ondřeje, jádrem vsi Chlís-
tovice a údolím říčky se obléhatelé nejen utábořili, ale rozestavěli zde i své vrhací stroje
a další obléhací zbraně: daná plocha se nachází blízko hradu, zároveň je ale poměrně dobře
chráněna proti ostřelování (obr. 1: CH). Případné terénní úpravy obléhatelů zde ale zcela
setřela zemědělská činnosti, polní a lesní cesty či novodobá zástavba. Je pravděpodobné,
že obléhatelé nějakým způsobem využili i kostel (obr. 1: H). Neznáme však jeho tehdejší
podobu. Dnes barokní stavba má středověké jádro, z něhož jen mohutnou věž lze díky
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souboru dendrodat přesněji časově zařadit – do samého závěru 15. stol. (Kibic ml. – Vaněk
2012, 70–77).

Soustava dochovaných objektů v lesním porostu sestává z podkovovitého hřbetu (obr. 2:
A/1) o vnějších rozměrech 10 x 5 m, situovaného přímo pod terénním zlomem (resp. při
okraji údolí), a dlouhého žlabu sledovaného nízkým valem (obr. 2: A/2), jež směřují po sva-
hu dolů tak, že šikmo přetínají vrstevnice. Koruna náspu podkovovitého tvaru je víceméně
vodorovná, proto se jeho báze k severu (po svahu dolů) výrazně rozšiřuje a současně narůstá
i jeho výška (obr. 2: A/1). Na jižní straně je podkovovitý hřbet narušen recentní cestou,
na severní straně je lemován žlabem, který se podél něho stáčí a postupně vytrácí. Na dru-
hém konci se žlab přibližně v polovině svahu ostře zalamuje, přičemž svým ohybem ohra-
ničuje větší oválnou jámu (obr. 2: A/4). Násep je přesně v místě zlomu zjevně přerušen, což
lze pokládat spíše za původní úpravu než nějaký pozdější zásah. Okop směrem k východu
pokračuje dále po vrstevnici, po zhruba 10 m jej porušila recentní cesta a zahrada novo-
věké usedlosti. Nad okopem se nachází trojice zahloubených oválných jam o rozměrech
3 x 2,5 m až 5 x 4,5 m (obr. 2: A/3).

Popsané terénní úpravy vykazují – co se týče tvaru jednotlivých objektů i celkového
prostorového uspořádání – příznačné znaky obléhacích prací. Liniový žlab konkrétně

Obr. 2. Terénní relikty palebných postavení obléhatelů (viz obr. 1: A). A – celkový plán; B – příčný řez

s vyznačenou polohou vstřelené šipky; C – detail s polohou a profilem sondy (zaměření P. Koscelník

a J. Kypta 2011, kresba P. Koscelník).

Fig. 2. Field remains of the besiegers’ firing positions (see fig. 1: A). A – map overview; B – cross-section

showing the position of the fired arrows; C – detailed view of position and probe profile.
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Obr. 3. Rozložení polygonů detektorového průzkumu s rozptylem nalezených kovových artefaktů, čísla jed-

notlivých nálezů odpovídají obr. 6–8, 10 (zaměření P. Koscelník a kol. 2011–2012, kresba P. Koscelník).

Fig. 3. Detector survey polygons with distribution of found metal artefacts; the numbers of the individual

finds correspond to figs. 6–8, 10.
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Obr. 4. Nálezy kovových artefaktů v polygonech 2 a 4, čísla jednotlivých nálezů odpovídají obr. 6–8, 10

(zaměření P. Koscelník a kol. 2011–2012, kresba P. Koscelník).

Fig. 4. Finds of metal artefacts in polygons 2 and 4; the numbers of the individual finds correspond to

figs 6–8, 10.



označíme za okop chráněný nízkým valem. Podkovovitý hřbet na jeho západním konci lze
pracovně popsat jako drobnou pevnůstku/baštu. Jáma situovaná níže ve svahu, podél níž se
zalamuje liniový žlab s náspem, se jeví jako okop pro lafetovanou palnou zbraň větší ráže.
U oválných jam jihovýchodně od liniového okopu si můžeme dobře představit skladovací
účel nejrůznějších předmětů. Otázkou je rekonstrukce původního tvaru liniového okopu.
Dnes činí výškový rozdíl mezi korunou valu a dnem žlabu i více jak 1 m. Lze tedy před-
pokládat, že jeho celkový příčný profil alespoň místy dosahoval takových rozměrů (připoč-
teme-li k hloubce vlastního okopu i výšku náspu), aby se v něm mohl skrýt dospělý muž.
Patrně tedy nebylo zapotřebí zapustit do náspu po celé jeho délce bytelnější dřevěné zástě-
ny. Jejich osazení by ostatně bylo dosti ztíženo kvůli výraznému podílu kamenů v náspu.
K dané diskusi přispívá i detektorový nález: do čela podkovovité pevnůstky byl vstřelen
kušový šíp, a to v úrovni 0,8 m nad korunou náspu předstupujícího liniového okopu
(obr. 2: B). Tím pádem můžeme hypoteticky uvažovat, že pevnůstku nekryla dřevěná stě-
na. Nelze však vyloučit, že zemní práce přece jen byly po celé své délce kombinovány
s dřevěnými konstrukcemi, třeba prostými ploty.

Badatelé u většiny známých obléhacích táborů v Čechách a priori předpokládají exi-
stenci dřevěných tarasů v celém průběhu obvodových fortifikací (např. Meduna 1994, 248),
dnes dochovaných povětšinou v podobě nízkých liniových náspů. Co se týče obléhacích
prací v okolí Siónu, celková délka liniových náspů činí přibližně 1,5 km. Už kvůli tomu
sotva mohly být po celé délce opatřeny tarasy. Užití bytelných dřevěných zábran předpo-
kládáme pouze v úsecích, které byly nejvíce ohroženy střelbou obránců, případně u ohra-
zení nejdůležitějších provozních či skladovacích částí areálu (srov. Krajíc – Klučina 1987,
401–433). Ostatně v okolí Kutné Hory docházelo kvůli těžbě stříbra od přelomu 13. a 14. stol.
k rozsáhlému odlesňování, což mohlo výrazně ztížit dostupnost vhodného stavebního
dřeva i pro obléhatele Siónu (Čornej 1980, 157).

Uvažované palebné postavení děla, zahloubené do svahu, zaujímá prostor přibližně
10 x 6 m (obr. 2: A/4). V přední části je chráněno valem podkovovitého tvaru, který je
uprostřed přerušen, což evokuje mezeru pro umístění hlavně děla. V jámě jsme položili
sondu 1 x 4 m, která protnula i obvodový val. Ten je z převážné části tvořen volně navr-
šenými velkými kameny, vylámanými při hloubení okopu. Někdejší pochozí úroveň se
nachází 0,5–1 m pod současných povrchem terénu (obr. 2: C). V sondě nebyly nalezeny
žádné středověké artefakty ani stopy po konstrukci lafety předpokládaného děla.

Na geodetickou dokumentaci bezprostředně navázal podrobný plošný průzkum za po-
moci detektoru kovů (2011–2012), a to po obou stranách údolí říčky Vrchlice, tj. ve svazích
pod týlem hradního jádra a v širším okolí předpokládaných postavení obléhatelů podél
protilehlé hrany terénního zářezu (obr. 3). K usnadnění postupu při vyhledávání kovových
artefaktů bylo zájmové území rozděleno na několik polí, tvarově podřízených reliéfu terénu
a poloze objektů interpretovaných jako pozůstatky obléhacích prací. Detailněji zkoumané
plochy byly rozvrženy po obou stranách údolí tak, aby pokud možno reprezentativně postih-
ly dopad střel obránců i útočníků. V rámci jednotlivých polygonů probíhal detektorový
průzkum ve čtvercové síti o straně 5 m, v prudších svazích se osvědčilo vytyčování pásů
o šířce 5–10 m. Do polygonů 1, 3 a 5 zasahuje recentní skládka odpadků, což výrazně ztí-
žilo detektorový průzkum, ovšem současně přispělo k dochování artefaktů (pro vytřídění
drobných kovových fragmentů pocházejících ze skládky se osvědčil silný magnet). V pro-
storu jižně od terénních stop obléhacích prací se však vyskytuje tak velké množství novodo-
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bého kovového odpadu, že zde detektorový průzkum není možné provést. Veškeré nálezy
(vyjma zjevně recentních artefaktů) byly geodeticky zaměřeny, dále jsme zaznamenali
hloubku od povrchu terénu a charakter příslušné vrstvy. Stratigrafie vrstev se ve všech
polygonech opakovala: 1 – lesní hrabanka, 2 – šedožlutá písčitá lesní půda (z ní pochází
většina středověkých artefaktů), 3 – erozní vrstva kamenů promíšená černou písčitou hlí-
nou. Polohu některých hrotů šípů lze označit za původní: jejich orientace odpovídala střel-
bě z hradu (hrot směřoval k zemním obléhacím pracím, nebo byly šipky do náspů přímo
zabodnuty). U většiny artefaktů ale došlo k přemístění v důsledku eroze, zejména v prud-
kých svazích pod hradním jádrem.

Kovové artefakty

V rámci detektorového průzkumu jižního okolí hradu, resp. údolí říčky Vrchlice, bylo
nalezeno celkem 214 kovových artefaktů různého charakteru a stáří.3 S boji r. 1437 lze
jednoznačně ztotožnit jen militária, a to výhradně střelivo, konkrétně hroty šípů kuší či
luků a (nikoli ale všechny) projektily do palných zbraní. V shromážděném souboru zaují-
mají výrazný podíl hřebíky rozličných tvarů a velikostí, z nichž některé, volně rozptýlené
ve svazích pod přihrádkem, patrně pocházejí ze stavebních konstrukcí z hradního areálu
(obr. 6: A). Mezi výraznějšími předměty, které můžeme jen rámcově datovat do pozdního
středověku a – ovšem jen hypoteticky – spojovat s aktivitami obléhatelů, zaujmou dva
fragmenty čepelí tesáků (obr. 6: 511, 647), přezka a několik málo nástrojů: kladívko
(obr. 6: 306), nůž (obr. 6: 622), fragment sekery (obr. 6: 318). V okolí obléhacích prací
byly také nalezeny podkovy, kování vozů, součásti koňských postrojů a jezdecké výbavy,
mj. tři fragmenty ostruh (obr. 6: 608, 636).

Všech 56 nalezených hrotů šípů patří jednomu základnímu typu – bez výjimky jsou
opatřeny tulejkou (obr. 7; 8). Z toho 35, resp. 21, kusů lze podle prostorového rozptylu po-
važovat za munici obránců hradu, resp. obléhatelů. Jedná se o naprosto běžné exempláře,
většinou vystřelené z kuší. Podle očekávání jejich hmotnost jen výjimečně přesahuje 50 g
(srov. Prihoda 1932, 43–67; Krajíc 2003, 183–192). Pouze několik málo kusů váží více,
nicméně nedosahují ještě parametrů munice do torzních strojů.4 I relativně těžší kusy byly
patrně také vystřeleny z kuší, snad tzv. hradebních, účinnějších co do průraznosti, nikoli
dostřelu (srov. Liebel 1998, 61–68). U samotných hrotů rozpoznáváme tři základní varian-
ty příčných profilů: čtvercové, kosočtvercové a zploštělé (listovité). Dělení na první dvě
kategorie postrádá smysl, protože dané kusy se v podstatě shodují co do délky i hmotnosti.
Naproti tomu u zploštělých hrotů sledujeme tendenci k prodlužování celkové délky při
zachování (běžné) hmotnosti (nejvýrazněji obr. 8: 507). O účelu takto upravených exem-
plářů lze jen spekulovat. Co se týče délko-váhových indexů, soubory střel obránců a útoč-
níků se vzájemně dosti podobají. U obou skupin je patrná kumulace v rozmezí hodnot
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3 Při vykopávání kovových artefaktů ve svazích pod hradem bylo také nalezeno deset keramických střepů, jen
rámcově datovatelných do 2. pol. 14.–15. stol. (tři zlomky nesou radélkovou výzdobu).
4 Mezi hroty střel do torzních strojů patří např. kusy uchovávané v muzeu v Českých Budějovicích (o délce 45 cm)
a Domažlicích (o délce 35,8 cm; Durdík 1962, 845). Vhodný příklad představují i hroty šípů ze švýcarského
hradu Hasenburgu a z papežského paláce v Avignonu, jež váží 105, resp. 171 g (Liebel 1998, 73–74).



1,4–2,6, nejvíce pak 1,8–2, což odpovídá kvantitativně srovnatelným souborům z pozdního
středověku (např. Durdík 1983; 1989; Novobilský 2008, 78). Pět hrotů vykazuje hodnoty
3–3,25, což patrně dokládá užití luku. Do téže kategorie hypoteticky řadíme i hroty s rela-
tivně úzkou tulejkou (obr. 7: B). Délka hrotů vystřelených z hradu se pohybuje v rozpětí
63–99 mm, u kusů vystřelených proti hradu v rozpětí 65–124 mm. V tulejkách tří kusů
se dochovaly fragmenty ratišť, v jenom případě určené jako výrobek z dubové větve.

Dva hroty šípů byly podrobeny metalografické analýze (IN 123 a IN 215).5 Z formálního hlediska se
oba kusy vzájemně nijak výrazně neliší. Materiál byl dělen na přesné pomaloběžné pile Buehler IsoMet LS
s použitím diamantového kotouče o síle 0,3 mm. Zvolen byl příčný řez v nejširším místě a podélný řez
špičkou (obr. 9). Výbrusy byly připraveny běžnými postupy (zalití za studena, broušení za mokra, leštění
diamantovými pastami a leptání nitalem). Mikrostruktura byla dokumentována pomocí optického mikro-
skopu Nikon Epiphot 200, Nikon SMZ800 a 3D optickým mikroskopem Hirox KH8700. Identifikace prv-
kového složení jednotlivých strukturních částí separovaných vzorků bylo provedeno na skenovacím mikro-
skopu FEI Quanta 200 ve spojení s EDS detektorem EDAX s využitím plošné a bodové analýzy. Hodnocení
tvrdosti HV0,3 strukturních částí bylo prováděno na tvrdoměru Buehler 2100 při zatížení 2,942N.
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Obr. 5. Nálezy kovových artefaktů v polygonech 1, 3 a 5, čísla jednotlivých nálezů odpovídají obr. 6–8, 10

(zaměření P. Koscelník a kol. 2011–2012, kresba P. Koscelník).

Fig. 5. Finds of metal artefacts in polygons 1, 3 and 5; the numbers of the individual finds correspond

to figs 6–8, 10.

5 Metalografické analýzy byly provedeny v rámci studentského projektu: „Interdisciplinární výzkum archeologic-
kých artefaktů pomocí moderních technologií SGS-2012-075“. Tento výsledek vznikl v rámci projektu CENTEM,
reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0088, který je spolufinancován z ERDF v rámci programu MŠMT, VaVpI.



Hrot IN 123: Struktura těla hrotu je poměrně nehomogenní. Na příčném řezu lze rozlišit tři oblasti –
hrubozrnný ferit, jemnozrnný ferit s vysokým počtem malých vměstků a feriticko-perlitická oblast
(obr. 9: b/C, D, E; obr. 9: c, d). Na podélném řezu lze rozlišit dvě oblasti, a to hrubozrnnou feritickou
strukturu s výraznou řádkovitostí a jemnozrnnou feriticko-perlitickou strukturu v podobě pásu v blízkosti
středu šipky (obr. 9: a/A). Feritická zrna mají místy zdvojené hranice terciárním cementitem. V podélnem
řezu se objevují i hrubé nepravidelné vměstky většinou protáhlé ve směru kování. Špička hrotu vykazuje
nekvalitní překování, nedošlo zde ke kovářskému svaření přiléhajících oblastí (obr. 9: a/B). Některé oblasti
vzorku jsou však bez vměstků. Výsledky měření tvrdosti stanovené v jednotlivých oblastech těla a jádra
hrotu se pohybovaly v rozsahu 68–291 HV0,3 u podélného výbrusu a 116–218 HV0,3 u příčného výbrusu.

Hrot IN 215: Na příčném řezu lze identifikovat oblast s feriticko-perlitickou strukturou (obr. 9: i/H)
a oblast čistě feritickou (obr. 9: f/I, J). Rozhraní kovářského sváru mezi oblastí I a J je „lemováno“ drob-
nými kulovitými vměstky (obr. 9: j). Obě oblasti nevykazují výraznou odlišnost ve velikosti zrn ani rozdíl
v chemickém složení. Pravděpodobně byl svařen jeden a ten samý materiál. Střední oblast (J) obsahuje
velký podíl vměstků způsobený kovářským postupem – patrně zatočením materiálu do středu. Plocha po-
délného výbrusu vykazuje v jedné polovině výrazně vyšší množství středně velkých protáhlých vměstků
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Obr. 6. Artefakty nalezené detektorem kovů: A – hřebíky; B – různá oka; C – sekera (318), kladívko (306);

D – tesáky (511, 647), nůž (622), třmen? (317), ostruhy (608, 636); E – neurčitelný předmět (302)

a podkovy (kresby na obr. 6–8 a 10 P. Koscelník).

Fig. 6. Artefacts found by metal detector: A – nails; B – various objects; C – axe (318), hammer (306);

D – long knives (511, 647), knife (622), stirrup? (317), spurs (608, 636); E – indeterminate object (302)

and horseshoes.
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Obr. 7. Artefakty nalezené detektorem kovů: A – hroty kušových šípů obléhatelů hradu; B – hroty luko-

střeleckých šípů obléhatelů.

Fig. 7. Artefacts found by metal detector: A – besiegings’ crossbow arrowheads; B – besieging archers’

arrowheads.
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Obr. 8. Artefakty nalezené detektorem kovů: hroty kušových šípů obránců hradu.

Fig. 8. Artefacts found by metal detector: defenders’ crossbow arrowheads.
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Obr. 9. Mikrostruktura analyzovaných hrotů šípů (foto J. Savková).

Fig. 9. Microstructure of analysed arrowheads.



ve směru kování. Struktura těla hrotu je nehomogenní. Jedná se o hrubozrnnou feritickou strukturu s řádko-
vitostí – pásy jemných a hrubších feritických zrn (obr. 9: g). Feritická zrna mají místy zdvojené hranice
terciárním cementitem. Ve špičce hrotu je zřetelná tvářecí textura způsobená nárazem (obr. 9: h). Výsled-
ky tvrdosti stanovené v jednotlivých oblastech těla a jádra hrotu se pohybovaly v rozsahu 68–159 HV0,3
u podélného výbrusu, 117–219 HV0,3 u příčného výbrusu.

Po technologické stránce se zjevně jedná o běžné kusy odpovídající masové výrobě tohoto druhu arte-
faktů. Vyšší obsah fosforu u obou kusů naznačuje využití bahenních rud (srov. Hošek 2003, 172). Rozdíl-
ná skladba materiálu obou kusů, pozorovatelná na příčném řezu, svědčí o odlišném kovářském postupu
(srov. Hošek 2003, 167). Jednoznačné určení rozdílnosti postupu výroby mezi střelivem obránců a obléha-
telů by si však vyžádalo srovnání většího počtu kusů. Určité odchylky ve výrobním postupu lze sledovat
i na základě rozdílné škály hmotností celého souboru nalezených hrotů.

Při detektorovém průzkumu bylo nalezeno celkem 39 projektilů do palných zbraní.
Ne všechny lze ale spojit s boji r. 1437, 10 kusů se totiž vyznačuje specifickými traseolo-
gickými stopami způsobenými v průběhu střelby, jaké odpovídají novověkým zbraním.
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Obr. 10. Artefakty nalezené detektorem kovů: A – projektily obránců hradu; B – projektily obléhatelů.

Hlavně pozdně středověkých palných zbraní z Plzeňské městské zbrojnice: C1 tarasnice, C2 hákovnice

(C2 podle Frýda 1988, 9).

Fig. 10. Artefacts found by metal detector: A – castle defenders’ projectiles; B – besiegers’ projectiles. Mostly

late medieval firearms from the Pilsen municipal armoury: C1 palisade gun, C2 hook gun or arquebus

(C2 after Frýda 1988, 9).
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Jsou to jednak kule s válcovou deformací, druhak kule s vícečetnými otlaky, které dokládají
kartáčovou střelbu (srov. Allsop – Foard 2007).6 Na ostatních 29 projektilech (obr. 10),
které datujeme k r. 1437, naopak nenalézáme stopy po průletu hlavněmi (patrně do nich
byly vkládány v obalu, nejspíš textilním).

Prostorový rozptyl středověkých projektilů je v podstatě shodný jako u hrotů šípů, a tím
pádem lze také rozlišit munici obránců a obléhatelů. Ve svahu proti hradu bylo nalezeno
celkem 25 projektilů, z nichž 22 kusů ztotožňujeme se střelbou hradní posádky. Další 3 kusy
hypoteticky považujeme za ztráty obléhatelů, protože nejsou deformovány a navíc jsou
specificky značeny (viz níže). Průzkum svahů pod hradem přinesl pouze 4 projektily. Je
nutné zdůraznit, že celkový počet nalezených středověkých projektilů zdaleka nedosahuje
množství, jež pro jednoho jediného střelce uvádějí dobové vojenské řády: 1–4 kopy střel
(Durdík 1953, 68). Vzájemné srovnání proto může poskytnout jen orientační představu
o munici obou bojujících stran, nicméně určitých rozdílů si přece všimneme.

Soubor sedmi projektilů, které (průkazně) vystřelili či (pravděpodobně) ztratili obléha-
telé, tvoří pouze válcové kusy ráží 15–22 mm (obr. 10: B). Munice obránců je rozmanitější
(obr. 10: A). Nejpočetnější skupinu v ní představují kule, nejčastěji o průměru 17–18 mm
(celkem 12 kusů), výjimečně i 11 mm, vystřelené z píšťal nebo menších hákovnic (srov.
Wagner – Drobná – Durdík 1957, tab. 3/VII). Další skupinu tvoří 5 kulí a válcových střel
ráží 20–22 mm, jež lze považovat patrně za munici do hákovnic. Největších rozměrů
dosahuje ojedinělá válcová střela o průměru 34 mm, délce 30 mm a hmotnosti 190 g
(obr. 10: 307). Těžko rozhodnout, zda byla vystřelena z větší ruční, či z menší lafetované
zbraně. Analogie co do ráže lze nalézt u obou kategorií, např. v Plzeňské městské zbrojnici
jsou zastoupeny subtilní tarasnice o ráži 31,4 mm (obr. 10: C/1; nepublikováno) a také
poměrně mohutná hákovnice o ráži 31–36 mm (obr. 10: C/2; Frýda 1988, 9), datovatelné
rámcově do 15. století. Nadprůměrně velká je i jedna kompozitní kule o průměru 37 mm
a hmotnosti 240 g, kterou nám odevzdal tzv. detektorář (obr. 10: ilegal find); prý ji nalezl

Obr. 11. Artefakty nalezené detektorem

kovů: A – projektily s železným jádrem

a olověným pláštěm; B – detaily válco-

vých olověných projektilů s plastickými

křížovými obrazci (zvýrazněno meto-

dou RTI, foto J. Plzák).

Fig. 11. Artefacts found by metal

detector: A – projectiles with iron core

encased in lead; B – detailed view of

round lead projectiles with protruding

cross-like patterns (accentuated using

RTI).

6 Nálezy novověkých projektilů zatím nedovedeme uspokojivě vysvětlit, resp. ztotožnit s konkrétní událostí.
Vodítko mohou představovat na internetu veřejně dostupné letecké snímky ze současné doby, na nichž lze východ-
ně od hradu spatřit útvary, které se jeví jako pozůstatky novověkých polních fortifikací.
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Obr. 12. Prostorový rozptyl středověkých kovových projektilů (sestavil P. Koscelník).

Fig. 12. Spatial distribution of medieval metal projectiles.
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Obr. 13. Obléhání hradu v knize válečného umění Filipa Möncha z r. 1496 (Universitätsbibliothek Heidelberg).

Fig. 13. Besieging of a castle in a 1496 Kriegsbuch by Filip Mönch (Universitätsbibliothek Heidelberg).

Obr. 14. Obléhání hradu v knize válečného umění Filipa Möncha z r. 1496, detail.

Fig. 14. Besieging of a castle in a 1496 Kriegsbuch by Filip Mönch, detail.



na poli asi 20 m východně od předhradí. Na jejím povrchu zaujme mělký žlábek o šířce
4 mm a hloubce 1 mm. Jelikož žlábek vede i přes nálitek, předpokládáme, že se jedná
o deformaci způsobenou nárazem po výstřelu (srov. Foard – Morris 2012, 69).

Munice obránců a obléhatelů se vzájemně odlišuje i materiálovým složením. Ve svahu
pod hradem byly nalezeny tři olověné a jeden železný válcový projektil (obr. 10: B). Na-
opak posádka hradu používala olověné (a to zvláště válcové), a zejména pak specifické pro-
jektily se železným jádrem a olověným pláštěm (obr. 10: A). Na mnoha nalezených kusech
lze pozorovat, že železná jádra po nárazu protrhla či výrazně deformovala vnější plášť
(ostatní kompozitní kusy byly identifikovány pomocí magnetu). Železné jádro je tvořeno
čtverhrannou tyčinkou (nejzřetelněji obr. 10: 150). Na největší kuli o průměru 37 mm je
patrné rozkování tyčinky, jež tak kopíruje tvar pláště. Kompozitní projektily byly použí-
vány do zbraní ráží 11–37 mm. Při výzkumu hradu v 60. letech byly rovněž objeveny
kompozitní kule o průměru 18–20 mm (Janská 1965, 42). Ty tedy můžeme předběžně
pokládat za munici obránců.

Kvalitu střelby ovlivňuje řada faktorů, mj. únik plynů v hlavni okolo projektilu. U kom-
pozitních projektilů se oba použité materiály vzájemně doplňovaly: olověný plášť zacho-
vával dobré těsnící vlastnosti a železné jádro (i tím, jak po nárazu expandovalo z pláště)
zvyšovalo průraznost a tvrdost. A v neposlední řadě došlo k snížení hmotnosti při zachová-
ní dostatečného objemu, což mělo vliv na dostřel. Pro srovnání lze uvést olověné válcové
projektily z hradu Tepence na Olomoucku, které při ráži 31 mm a délce 29 mm váží 234 g
(Vránová – Vrána 2008, 459). Svým objemem je přesahuje nejrozměrnější nalezený kom-
pozitní válcový projektil u Siónu, váží však „jen“ 190 g (obr. 10: 307). Pomocí experimentu
bychom v budoucnu mohli ověřit, zda železné jádro přispívalo k rotaci letícího projektilu,
a tím i větší přesnosti střelby.

U kompozitních kovových projektilů stojí za to vyjmenovat konkrétní analogie, neboť se
jedná o (zatím) vzácné nálezy, nadto siónské exempláře patří mezi vůbec nejstarší. Příkla-
dy z českých zemí, zatím nepublikované, byly bohužel objeveny tzv. detektoráři, a tudíž
u nich postrádáme bližší nálezové okolnosti.7 Pouze evidujeme kompozitní kuli odpovída-
jící ráži hákovnic ze Širokého vrchu u mosteckého hradu Hněvína, obléhaného r. 1421.8

Pozornosti tzv. detektorářů neunikly ani relikty obléhání jihomoravského hradu Cornštejna
z r. 1464. V jejich blízkosti nalezli kompozitní kule ráží odpovídajících ručním palným
zbraním.9 Vůbec nejstarší indicii výroby kompozitních kulí představuje nejednoznačná
zpráva z r. 1419 (Durdík 1954, 69, 192), na konkrétnější zmínky připadneme ve dvou inven-
tářích rožmberského hradu Helfenburka z let 1462 a ca 1467–1470, v nichž je veden sudec
kulek na pieď neplný železných i olovem oblévaných, resp. olovem oblitých (Šimůnek 2002,
245, 250). V zahraniční literatuře se nám podařilo dohledat údaje o archeologických nále-
zech kompozitních projektilů ve Velké Británii, konkrétně na bojišti Towton z r. 1461,
bojišti Bosworth z r. 1485 a ve vraku lodi potopené r. 1545 (Foard – Morris 2012, 67–68).
Také z Polska jsou známy hmotné i písemné doklady užívání kompozitních projektilů
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7 Několik jich prý pochází z blízkého okolí západočeského hradu Lopaty, obléhaného v letech 1431–1432;
za informaci děkujeme Josefu Hložkovi. K tomu ale dlužno dodat, že mezi tamními nálezy ze systematického
průzkumu z 90. let 20. stol. kompozitní střely chybějí (Novobilský 2008, 84–86).
8 Za informaci děkujeme Milanu Sýkorovi.
9 Za informaci děkujeme Petru Žákovskému.
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v závěru středověku (Strzyż 2011, 70–71), včetně zmínek o vozech naplněných železem
k výrobě śrutu, ktoŕy klada do kul z olowiu (Molenda 1987, 96).

Další specifickou skupinu siónských projektilů představují tři válcové kusy zdobené
reliéfním rovnoramenným křížem na kruhové ploše, vytvořeným při odlévání. Nejlépe
dochovaný exemplář (obr. 10: 135) byl nalezen v čele tzv. pevnůstky. Není vůbec defor-
mován, a proto jej lze pokládat spíše za ztracený, nikoli vystřelený kus. Pomocí metody
Reflectance Transformation Imaging byl odhalen obdobný kříž na dalších dvou válcových,
rovněž nedeformovaných projektilech (obr. 10: 114, 606; 11: B), které také hypoteticky
považujeme za ztracené kusy obléhatelů (obr. 12). Různé typy vyrytých obrazců, většinou
právě kříže, se občas uplatňují na pečlivě opracovaných kamenných projektilech z pozdní-
ho středověku (např. Burian 1985, 24; Durdík et al. 2010, 18; Orna – Dudková 2012, 169).
Patrně je lze považovat za kamenické značky, naopak kříž na válcových střelách měl zřej-
mě symbolický význam, resp. vyjadřoval přivolání Boží přízně.

Celkový plán nálezů projektilů dává cennou představu o způsobu ostřelování hradu
i pozic obléhatelů (obr. 12). Dvě velké koncentrace lze interpretovat pravděpodobně jako
doklad cílené střelby. Obránci hradu mířili zejména na tzv. pevnůstku, obléhatelé na zahlou-
bený objekt v prostoru přihrádku. Dosah cílené střelby jednotlivých zbraní můžeme měřit
zejména u projektilů, které dopadly v bezprostředním okolí zjištěných obléhacích prací.
Rámcově můžeme říci, že projektily do ručních palných zbraní se vyskytují ve vzdálenosti
98–123 m od týlu hradu, což odpovídá i prostorovému rozptylu hrotů šípů. Obdobný vějíř
dostřelu sledujeme v okolí hradu Lopaty, kde střely jeho obránců dopadaly na předpolí
do vzdálenosti 134 m (Novobilský 2008, obr. 70).

Závěr

Hodnotíme-li hmotné doklady obléhání Siónu, ať drobné kovové a kamenné artefakty, či
terénní pozůstatky obléhacích prací, je třeba mít neustále na paměti, že pracujeme jen
s výsekem stop, z nichž neznámo jak velká – bezesporu výrazná – část nadobro zmizela
z našeho zorného pole. Řada zemních úprav z doby obléhání byla buď zarovnána, či úplně
zničena z nejrůznějších příčin, především v důsledku zemědělské činnosti. U kovových
artefaktů pak můžeme jen spekulovat nad tím, kolik jich vykopali tzv. detektoráři nebo
kolik jich bylo vysbíráno už v době bojů apod. Přece se však nabízí několik důvodů k před-
pokladu, že údolí říčky Vrchlice představuje prostor, kde lze obě kategorie hmotných pra-
menů studovat v poměrně ucelené podobě. Jelikož systematický detektorový průzkum při-
nesl větší množství předmětů z barevných kovů, resp. olova, domníváme se, že v těchto
místech se tzv. detektoráři pohybovali jen sporadicky. Prvořadě je přitahoval a stále přita-
huje mnohem zřetelnější a rozsáhlejší areál tábora obléhatelů severně od hradu. Při hod-
nocení výsledků detektorového průzkumu je také třeba brát v potaz, že neznáme rozptyl
kamenných projektilů, což může výrazně zkreslovat představu o dělostřelbě.

Přes všechny naznačené limity poskytuje dosud shromážděný soubor kovových projek-
tilů východisko pro několik dílčích úvah. Předně vypovídá o široké škále ráží používaných
ručních palných zbraní, možná i lehkých lafetovaných kusů. Zvláště zaujmou kompozitní
exempláře, které (nepřekvapivě) dokládají vysoké zkušenosti husitských válečníků. Nad
nimi si vybavíme zápisy dávných kronikářů, kteří mezi popravenými členy Roháčovy



družiny jmenovitě uvádějí jen několik málo mužů. Nás zaujme puškař Zelený, kterého
Bartošek z Drahonic charakterizuje jako optimo sagittario de pixidibus (FRB V, 620). Krát-
ce předtím patrně působil v Táboře, čemuž nasvědčují písemné zmínky ze 30. let 15. stol.
(Tecl 2009, 345–346). Zatím se nám dostává jen velice málo srovnatelného pramenného
materiálu, a proto není možné zodpovědět podstatnou otázku, nakolik kompozitní projek-
tily představují v daném časovém kontextu běžný, nebo výjimečný druh munice.

Podobně lákavé propojení konkrétních kovových artefaktů s výpovědí písemných zpráv
se nabízí u několika mála nalezených hrotů lukostřeleckých šípů. Tentokrát si vzpomeneme
na uherské jednotky, které císař Zikmund rovněž povolal k Siónu. Ač patrně sestávaly
z žoldnéřů, je pravděpodobné, že ještě v polovině 15. stol. alespoň někteří stále užívali
tradiční luky (srov. Frankenberger 1960, 69). Od přelomu 14. a 15. stol. v Čechách napros-
to dominovala kuše, což dokládají jak nesčetné archeologické nálezy, tak absence zmínek
o lucích ve vojenských řádech. Nicméně hroty lukostřeleckých šípů u Siónu nelze průkaz-
ně ztotožnit s působností cizozemských vojáků. Je ale třeba si podobné otázky klást: např.
v souborech hrotů šípů ze 14.–15. stol., nalezených při výzkumech litevských hradů, jež
byly obléhány za účasti anglických lučištníků, zaujímají výrazný podíl právě kusy vystře-
lené z luků (Rackevičius 2002, 263).

Náš předpoklad, že prostor jižně od hradu byl jen málo poničen tzv. detektoráři, vychá-
zí také z celkového situačního plánu jednotlivých nálezů. Na něm si všimneme, že hroty
šípů i kovové projektily se vyskytují ve větším počtu v bezprostředním okolí terénních stop
obléhacích prací. Tyto koncentrace kovových artefaktů by tzv. detektorářům patrně neunik-
ly. Zdá se tedy, že situační plán nálezů poskytuje rámcovou představu o hlavních směrech
(intenzitě) střelby obležené posádky. Nálezy hrotů šípů i projektilů se zhušťují zvláště u pod-
kovovitého hřbetu u hrany údolí. Uvažujeme-li nad tím, proč na tento objekt obránci hradu
soustředili svou palbu, jako nejlogičtější se jeví vysvětlení, že se jednalo o nebezpečné
palebné postavení obléhatelů. Naproti tomu v okolí níže ve svahu vyhloubené jámy, kterou
jsme předběžně interpretovali jako okop děla, se hroty šípů a projektily vyskytují jen ojedi-
něle. Byť nelze vyloučit, že situační plánek kovových nálezů představuje pokřivené zrcadlo,
varuje před přímočarými úsudky založenými pouze na tvaru toho kterého objektu. V daném
případě jsme nuceni rezignovat na konkrétní závěry.

Pokud bychom neznali prostorový rozptyl munice, podkovovitý útvar na okraji údolí
bychom sotva interpretovali jako postavení lafetované zbraně. Z celkové terénní konfigu-
race však vyplývá, že právě hrana údolí Vrchlice představovala nejvýhodnější linii pro
ostřelování hradu z těžších kusů: nachází se v patřičné vzdálenosti i výšce vůči hradbám.
Jak si ale máme takové postavení představit konkrétně? Zjevně se totiž nejednalo o okop
(jámu), jak bychom prvoplánově očekávali na základě povrchových průzkumů v jiných
lokalitách, např. podle baterie tří okopů pro děla u severočeského hradu Grabštejna (Kypta –
Richterová 2004, obr. 2). Obrazotvornost nám naopak pomohou rozšířit četné ikonografické
prameny zahraniční provenience. Zmínit lze např. jedno z vyobrazených obléhání hradu
v knize válečného umění (Kriegsbuch) Filipa Möncha z r. 1496 (obr. 13). Mezi pozicemi
útočníků nás zaujmou dvě masivní, patrně dvoupodlažní dřevěné stavby s klíčovými
střílnami, z nichž jedna je začleněna do souvislé linie dřevohliněných fortifikací (obr. 14).
Nasnadě je hypotéza, že podobná bytelná roubená či rámová konstrukce mohla být osaze-
na na podkovovitém náspu před Siónem. Pak bychom totiž dobře zdůvodnili, proč je jeho
koruna víceméně vodorovná. Dlužno dodat, že zmínky o dřevěných (často srubových)
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stavbách, které sloužily jako bašty pro nasazení zbraní různých ráží, nalézáme v mnoha
písemných pramenech z pozdního středověku (např. Durdík 1955, 69–70).

Několikrát zmíněné obléhání hradu Lopaty stojí za to vzpomenout ještě jednou. Neto-
liko kvůli podobné metodice povrchového průzkumu, ale i z toho důvodu, že se odehrálo
rovněž ve 30. letech 15. století. Časová souvislost je navíc dvojí, neboť i obléhání Lopaty
trvalo přibližně čtyři měsíce. Není tedy žádným překvapením, že v obou lokalitách nalé-
záme typově podobné obléhací práce, což platí i pro drobné artefakty. Obléhatelé Lopaty
vybudovali soustavu několika palebných postavení, rozmístěných zhruba v kruhu ve vzdá-
lenosti ca 150–200 m od hradu, což v podstatě odpovídá střelecké linii naproti Siónu, podél
hrany údolí Vrchlice. Část kruhového sevření u Lopaty dodnes vyznačuje liniový okop,
u něhož se koncentrují nálezy munice. Navíc tu rozpoznáváme charakteristické obdélné
jámy – okopy pro větší děla (Novobilský 2008, obr. 60). Absenci objektů tohoto typu v před-
polí Siónu lze přičítat na vrub nejrůznějším novověkým i zcela novodobým zásahům do
terénu, které postihly i velkou část hrany údolí říčky Vrchlice naproti hradu. Zařízlo se do
ní několik cest a místy ji značně narušily četné jámy po lámání kamene.

Položíme-li si na samý závěr klíčovou otázku, totiž nakolik jsou archeologické prame-
ny v souladu s dnes převládajícím názorem o průběhu dobývání Siónu, nelze než odpově-
dět vyhýbavě. O hrad byl nesporně sveden urputný boj, ovšem nevíme, jak dlouhou dobu
trval. Zato s jistotou víme, že obléhatelé v okolí pevnosti vybudovali soustavu okopů zpev-
něných baštovitými objekty (tzv. pevnůstkami), jimiž jednak sevřeli Roháčovu posádku,
jednak ji mohli účinně ostřelovat z několika stran. Obránci i útočníci používali ruční palné
zbraně nejrůznějších ráží. Z lafetovaných zbraní můžeme předpokládat zejména houfnice
a tarasnice, čemuž nasvědčují nálezy precizně opracovaných kamenných projektilů v hrad-
ním jádru.
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The Hussite Wars essentially came to an end with the Battle of Lipany in 1434, after which radical
Hussites held only a few small fortresses. By the summer of 1437, only one remained – the small
Sión Castle near Kutná Hora (Central Bohemia). It was the seat of Jan Roháč of Dubá, who engaged
in minor acts of banditry. Emperor Sigismund raised a royal army with the aim of its eradication.
Chronicles of Bohemian provenance offer only fragmentary descriptions of the castle’s capture. It is
not clear how the small castle managed to resist the attackers’ numerical superiority for four months.
Historians assume that the besieging commanders purposefully delayed the storming of the castle;
when it became clear that they had no other choice, they eradicated Roháč’s troops in a matter of
several days. A complete archaeological survey of the castle core was performed in the 1960s, and
yielded much evidence of fierce fighting. Researchers found a large amount of weapons and muni-
tions in the burnt-out ruins of the buildings (catapult projectiles, arrowheads, and projectiles for
firearms of varying calibre). However, the discovered artefacts do not permit a precise determining
of the intensity of fighting in chronological terms – i.e., over the course of the four-month siege.

In the castle’s surroundings there are three sites with field traces of the siege. The complicated
and significantly extensive complex of bulwarks and trenches – which can apparently be identified
as the besiegers’ main encampment – spreads out to the north of the castle (fig. 1: B). Furthermore,
an aerial photograph clearly shows a filled-in trench in a field northeast of the castle (fig. 1: C).
The third position, which forms the subject of this article, was identified to the south of the castle core:
a complex of bulwarks, ditches and pits that has been preserved on the opposite slope in the river
valley (fig. 1: A). A horseshoe-shaped rampart is found immediately along the valley’s edge (fig. 2: A1).
From here, a linear bulwark lined by a ditch leads down the hill (fig. 2: A2). These features are inter-
preted as shooting positions.

In 2011–2012, the area south of the castle was surveyed in detail using metal detectors. The survey
found a total of 214 metal artefacts of various character and age. Fifty six arrowheads and twenty-nine
firearm projectiles can be associated with the fighting in 1437. Another 10 projectiles show the specific
traces of having been fired through a muzzle type typical for weapons of the Modern era. There are
large differences among the medieval projectiles in terms of size and weight; with just one exception,
they are small and were undoubtedly fired from handheld weapons. Based on their spatial distribution,
the munitions of the defenders and those of the besiegers can be differentiated. The projectiles fired
by the defenders and besiegers differ from each other in their material composition. On the hillside
below the castle, four projectiles – three lead (deformed) and one iron (cylindrical) – have been found.
By comparison, the castle’s garrison used lead (primarily cylindrical) projectiles, in particular projec-
tiles with an iron core encased in lead. This comparison shows that the composite projectiles found
at Sión are the oldest examples of such munitions in all of Europe (cf. Foard – Morris 2012, 67–68).

At first glance at the map overview, two significant concentrations of found munitions stand out.
The besiegers aimed primarily at the sunken feature (a trench for servicing the artillery?) at the castle’s
rear, while the defenders aimed primarily at the horseshoe-shaped ridge (fig. 2: A1; 12) at the edge
of the valley. In fact, this valley edge represents the most advantageous line from which to assault the
castle with the heaviest artillery, since it is located at an opportune distance and height in relation
to the castle.
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