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Jezdecká ostruha: Nejen písemné prameny1, ale také vznik specializovaných řemesel jako je sedlářství, 
uzdařství apod. dokazují, že chov koní v 10. století zažíval rozkvět. Dokazují to rovněž jezdecké ostruhy, 
které patří z hlediska archeologie k cenným nálezům. Proč? Neboť právo jezdit na koni měla jen 
privilegovaná vrstva rytířů, kteří je využívali jako dopravní prostředek a také v bitvách (sedět v boji na 
koni je zajisté výhodnější než být prostým pěšákem). Proto nálezy ostruh dokazují určité postavení 
jejich majitele ve středověké společnosti.  

Pergamen: Užívání vydělané zvířecí kůže z koz, ovcí, oslů či telat jako psacího materiálu je známo již od 
starověku. I ve středověkých Čechách se pergamen používal pro různé listiny, mapy a knihy, dokud 
nebyl v průběhu 14. století částečně nahrazen papírem. Vzhledem ke své velké odolnosti a trvanlivosti 
však byl pro důležité listiny používán až do novověku. 2 

Kostěný hřeben: Hřeben byl a je celosvětově rozšířená toaletní potřeba určená k úpravě vlasů a vousů, 
případně slouží jako ozdoba účesu3. Existence předmětů sloužících jako hřebeny se předpokládá 
nejméně od mladého paleolitu, ale nejstarší ojedinělé nálezy kostěných hřebenů pochází z neolitu.4 
Hřebeny tedy prodělaly dlouhou historii vývoje a i v současnosti jsou důležitými osobními předměty 
lidí takřka ze všech zemí a kultur na celém světě a stejně jako v minulosti stále plní různé funkce 
a symbolické významy. 

Dlaždice vyšehradského typu: V rotundě sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci byla během 
archeologického výzkumu v 70. letech 20. století nalezena část původní dlažby. Šestiboké dlaždice 
s vyobrazením císaře Nera a gryfů dostaly své jméno podle slavnějšího objevu původní dlažby v bazilice 
sv. Vavřince na Vyšehradě. 5 
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