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K obuvi lze zařadit i trepky. Jde o dřevěnou, různě tvarovanou obuv s horním koženým páskem, 
do které se nazouvala noha obutá v botě (cleviS et al. 2007, 40; Winter 1893–1894; KyBalová 
2001; ŠtýBrová 2009). Mezi nálezy z lokality „Jáma“ jsou jen svrchní části koženého upevnění tre-
pek (obr. 6), jde však o bohatě zdobené kusy, které lze spojit se společensky vyšším prostředím 
(GouBitz et al. 2001, 12; ceynoWa/traWicKa 2016).

TaŠKy

druhým chronologicky citlivým, ale méně spolehlivým druhem výrobků jsou tzv. tašky, dříve na-
zývané dle Z. Wintera tašvice. Jedná se o koženou tašku zavěšenou na opasku. V počtu 66 kusů 
jsou v prezentovaném souboru zastoupeny různé typy tašek. Stejně jako každá součást oděvu 
i tašky podléhaly módě, a tak můžeme s jistou rezervou identifikovat určité druhy módních tašek: 
s výzdobou, srdcového tvaru, s našitými kruhovými měšci na vnitřním panelu (obr. 7). Tyto spe-
cifické výrobky mají své analogie jak v zahraničních nálezech, tak v dobové ikonografii i v reliéfní 
a sochařské výzdobě (GouBitz 2009). 

Obr. 7. Módní miniaturní tobolka – 
inv. č. 28B. 

Obr. 8. řezba výzdobného motivu 
na pochvě na nůž – inv. č. 41_a11.POchVy

Třetím nejpočetnějším druhem výrobků jsou pochvy. Z počtu 54 kusů pochev je 28 kusů zdobe-
ných a 26 kusů nezdobených. Výzdoba je provedena neobvyklým druhem řezby (obr. 8), který 
soudě dle publikovaných souborů není v Evropě zcela běžný (coWGill et al. 2008; GouBitz 2009, 
86–105;  Paalman 2016, 104–107). u nejluxusnějších druhů pochev byla zjištěna polychromie 
provedená rumělkou. 

POuZdra

Mezi velmi luxusní výrobky lze zařadit také nálezy pouzder (cleviS et al. 2007, 61; GouBitz 2009, 
85–106). Pouzdra se vyráběla lepením a sešíváním vrstev usní. Sloužila na uchovávání destiček 
na psaní, psacích potřeb, ale také hřebenů. Je zdokumentováno 11 kusů pouzder, každé je zdo-
bené a nachází se mezi nimi několik velmi unikátních exemplářů. Můžeme jmenovat pouzdro na 
psaní s propracovaným obrazem gryfa (obr. 9). Možná nejvzácnějším nálezem z celého souboru 
je zatím přesně neurčený předmět (obr. 10), který může být svrchní částí pouzdra na psací po-
třeby nebo škapulířem s analogií ve Slezsku (WachoWSKi/Jaroch 2009). na povrchu předmětu jsou 
zřejmé dva obrazy helmy typu kbelc s pokryvadlem a klenotem, spodní část obrazce tvoří dva 
štíty s orlicí a lvem. Orlice je v horní části silně poškozena.




