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Vývoj ochrannej zbroje na príklade dvoch cyklov Ladislavovských legiend  

z Veľkej Lomnice a Bijacoviec 

 

Filip LAMPART 

 

Historický vývoj zbraní bol neustále konfrontovaný so zlepšovaním ochrannej zbroje. 

Na čoraz väčší účinok bojových prostriedkov (v previazaní so zmenami vo vedení boja) 

odpovedali zbrojári snahou zabezpečiť bojovníkovi dokonalejšiu ochranu. Obdobie 

stredoveku je len jedeným úsekom tohto neustáleho procesu. Výsledkom vývinu stredovekej 

zbroje boli rôzne druhy ochranného odetia, no prelomové formy vznikali priebežne v období 

14. storočia. V dôsledku týchto udalostí nazývajú moderní militaristi 14. storočie ako obdobie 

„hľadania“.175 Producenti ochrannej zbroje začali zlepšovať krycie schopnosti zavádzaním 

kovových plátov. Pokračovanie tohto trendu viedlo k zníženiu významu krúžkovej zbroje a 

vyhotoveniu kompletnej plátovej ochrany. Rozsah krúžkovej zbroje sa eliminoval len na 

ochranu častí ľudského tela, ktorých plátové krytie je technologicky náročné, alebo 

obmedzujúce pohyblivosť.    

Pre rekonštrukciu vývoja ochrannej zbroje sú z objektívnych príčin najzávažnejšie 

zachovalé hmotné exempláre. Avšak v snahe vyhnúť sa tendenčnosti a chybným zisteniam 

uplatňuje militaristický výskum analýzu špecifického druhu prameňa, ktorým sú stredoveké 

umelecké pamiatky. Maniera stredovekých umelcov zakomponovávať militárie do obsahu 

svojich diel vytvorila z ikonografických zobrazení hodnotný prameň pre reprodukciu vývoja 

ochranného odetia. Spektrum umeleckých pamiatok prezentujúcich ochrannú zbroj je vskutku 

rozsiahle, no pre parciálny výskum militárii sú najzávažnejšie zobrazenia konkretizované v 

čase a a priestore. V zmysle tejto koncepcie boli pre predstavenie reflexie vývoja ochrannej 

zbroje vybraté dve ikonografické pamiatky z okruhu spišskej monumentálnej maľby. 

V prípade oboch umeleckých diel ide o rovnakú obrazovú tému, naproti tomu odlišnosť 

datovania výjavov vytvára podklad pre interpretáciu formovania ochrannej zbroje. Menovite 

sú to dva cykly Ladislavovských legiend z Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej 

Lomnice a z Kostola Všetkých svätých z Bijacoviec.  

                                                            
175 ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : 
Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 103; KAJZER, Leszek. Uzbrojenie i ubiór rycerski w 
śreniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : 
Wydawnictwo PAN, 1976. s. 105–106. 
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V zámere podrobiť druhy zobrazených zbrojí vzájomnej komparácii bol každej časti 

ochranného odetia venovaní samostatný rozbor. Pre správnosť záverov boli výsledky analýzy 

porovnávané s faktografiou odbornej literatúry a následne sa typy spodobených militárii 

začlenili do všeobecného vývoja ochrannej zbroje. Pramenný materiál vhodný pre vzájomné 

komparovanie bol získaný terénnym výskumom, fotograficky zachytený a ďalej analyzovaný. 

Pri práci sa z metód historického výskumu uplatnila predovšetkým komparácia a analýza. V 

snahe dosiahnuť spoľahlivé závery museli byť zistenia prepojené s badaním militaristiky, 

ikonológie a kunsthistórie. 

Analýza a reprodukcia zobrazení zbroje prebiehala v postupnosti zvolenej podľa 

funkcie elementov ochranného krytia. Táto koncepcia rozčlenila prácu na celky zaoberajúce 

sa prostriedkami ochrany jednotlivých častí ľudského tela. V súlade so zvoleným postupom 

bolo sprvu analyzované ochranné krytie hlavy, následne trupu a končatín. Výsledky analýzy 

zobrazených zbrojí z oboch cyklov Ladislavovských legiend sa ďalej vzájomne porovnávali.  

V snahe vyhnúť sa chybným zisteniam je potrebné pred začiatkom militaristickej analýzy 

ozrejmiť ikonologické aspekty zobrazených militárii. Bádateľ by mal porozumieť príčinám 

zakomponovania militárii do obsahov umeleckých diel. Medzi zbraňou a človekom sa 

vytvárala po stáročia silná spojitosť, ktorá okrem bojovej funkcie privodila zbrani aj 

symbolický význam a vytvorila z nej prostriedok pôsobenia na mentalitu ľudí.176 Zmysel 

zakomponovania zbrane do výtvarného výjavu je však odlišný od jej primárnej funkcie. 

Prezentované militárie získali obsah religiózny. Stali sa nositeľmi symbolického významu a 

integrovali sa do výtvarných scén, ako naratívny a identifikačný prostriedok.177 

Interpretovať symboliku militarií je možné niekoľkými spôsobmi, avšak ich 

najcharakteristickejšou vlastnosťou je alegorizovanie moci a vojenskej sily. Prepojenie 

militárii s bojovníckou vrstvou determinovalo, že objektom výjavov sa stali členovia 

spoločenských vrstiev, ktorých bojové povolanie bolo osobným poslaním. Vystupujú v 

mnohých ikonografických témach prejavujúcich ideály rytierstva, či už v ideovej, alebo 

aktívnej forme. Vzorovým príkladom znázornenia rytierskeho bojujúceho ideálu je práve 

                                                            
176 Na príklade meča na to poukazuje GŁOSEK, Marian. Uzbrojenie zaczepne. Broń biala dluga. In Uzbrojenie 
w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Łódź : PAN, 1990. s. 119. ISBN 83-00-
03284-3 . 
177 Identifikácia v stredovekom umení prebieha na základe vonkajších znakov, nie portrétu. KAJZER, Leszek. 
Uzbrojenie i ubiór rycerski w śreniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych. Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk : Wydawnictwo PAN, 1976. s. 66. Prvé rytierske portréty vytvorili taliansky 
umelci, ktorí od devočných zobrazení dospeli k portrétom. Zdroj ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej 
Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 
127.  
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Ladislavovská legenda, kde nie len sv. Ladislav, ale celá jeho družina sú symbolickými 

ochrancami kresťanstva.178 Celý výjav je predobrazom akceptovateľnej formy agresie. Tá 

nemá byť vedená smerom do vnútra medzi kresťanov, ale smerom von k nepriateľským 

pohanom. Takéto rytierstvo už nemá bojovať medzi sebou, avšak so spoločným nepriateľom. 

 Obsahová predloha Ladislavovskej legendy determinovala, že hlavné postavy 

zobrazovaného deja sú vyjavené ako bojujúci ozbrojenci. Dôsledkom tejto koncepcie umelec 

vytvára persóny, ktoré situuje do ochranného odevu. Kladní i záporní hrdinovia sú znázornení 

vo vojenskom odetí. Rozlišovacím znakom je však efektivita a aktuálnosť zbroje. 

V najmódnejších a najdokonalejších zbrojach sú zobrazení pozitívni hrdinovia legendy179 (sv. 

Ladislav a v prípade Bijacoviec aj ozbrojenci z jeho družiny), kým negatívni Kumáni sú často 

odetí do spravidla odpudivého alebo skarikaturizovaného odevu. Zmyslom je prejavovať 

neestetickosť a odpor. Tieto postavy sa vymykajú konvenciám a alegorizujú mimokresťanský 

pohanský svet.180 Príkladom tohto umeleckého ponímania je tzv. šupinové prevedenie 

ochrannej kukly Kumánov na výjavoch z Bijacoviec (vynímajúc zobrazenia staršej datácie, 

ktoré by mohli odzrkadľovať reálny stav). (Obr. 1).181 Daný prvok nie je obrazom skutočnej 

podoby časti zbroje, avšak šupiny, pripomínajúce hada alebo draka, sú prostriedkom 

alegorizácie zla.182 Stvárnenie takejto zbroje sa viaže s postavami situovaných do 

antagonizmu voči pozitívnej persóne sv. Ladislava. V stredovekom dualistickom chápaní 

sveta, tak voči sebe stojí rytier a antirytier.  

 

Charakteristika prameňov a ozrejmenie istých ikonografických aspektov je nutným 

predpokladom, aby bolo možné prejsť k samotnej militaristicko–historickej analýze. 

                                                            
178 S obdobnou teóriou vystupuje aj I. Gerát, keď tvrdí, že Ladislavovský cyklus bol adresovaný prostému 
obyvateľstvu, aby videlo v postave sv. Ladislava ochrancu. Medzi zobrazeným a skutočným rytierstvom sa mala 
vytvoriť analógia. Funkcia násilia sa transformovala do heroickej obrany dievčaťa pred násilným inovercom. 
GERÁT, Ivan. Tézy k otázke funkcií obrazových cyklov zo života tzv. dynastických svätcov na území 
neskorostredovekého Slovenska. In Studia Archaelogica Slovaca Medievaelia III–IV. Bratislava : Academic 
Electronic Press, 2000–2001. s. 318–319.  
179 Historicky vernú zbroj je možné s istotou očakávať  iba na výjavoch pozitívnych postáv. Najlepšiu 
a najmodernejšiu výzbroj získali rytieri-archanjeli a rytieri-svätci. ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej 
Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 
126. 
180 Sú snahou alegorizovať ich vyobcovanie z kresťanského latinského spoločenstva. Zdroj NADOLSKI, 
Andrzej. Wstęp. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 24. ISBN 83-85505-14-8. Identickú snahu umelca o diferenciáciu medzi kresťanským svetom 
a inovercom prezentuje aj výjav Vraždenia Neviniatok z Oltára Narodenia Pána v Kostole sv. Egídia 
v Bardejove.  
181 Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip Lampart. 
182 Objektom pohŕdania boli aj špicaté orientálne čiapky. Rovnako sú viditeľné snáď na každom výjave 
Ladislavovskej legendy. ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho 
Wschodu. Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 144.   
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V zámere dopracovať sa ku korektným záverom je náležité každú zobrazenú zbroj čiastkovo 

analyzovať podľa následnosti ochranných súčastí a doplnkov. Uvedený postup je podmienkou 

pre celkovú charakterizáciu zobrazení ochrannej zbroje. 

Nutnou potrebou každého bojujúceho je zabezpečenie krytia hlavy, ako jednej 

z najzraniteľnejších častí ľudského tela. Všeobecne prijímaním faktom je, že v období 

stredoveku bola primárnym prostriedkom ochrany hlavy železná helma, resp. prilba. 

Formovala sa paralelne s vývojovými zmenami kompletu ochrannej zbroje. Výsledkom jej 

vývoja bol značný počet druhov, ktorý sa výrazne navŕšil v priebehu 14. storočia, teda 

v období hľadania najefektívnejšieho ochranného odetia.  

 Zobrazenie podoby helmy z prvej štvrtiny 14. storočia na príklade Ladislavovskej 

legendy z Veľkej Lomnice absentuje. Postava sv. Ladislava je síce obrazom bojovníka 

v zbroji, avšak autor zobrazenie helmy vynechal. (Obr. 2).183 Ako najprijateľnejšie 

vysvetlenie sa ponúka umelecká zvyklosť stvárňovať postavy, ktoré mali byť ľahko 

identifikovateľné s odhalenou tvárou.184 Analogicky k datovaniu maľby je možné 

predpokladať, že zobrazený druh bojovníka by ako ochranu hlavy užíval raný vzor vedrovej 

prilby zo začiatku 14. storočia. Včasné formy vedrových heliem sa príliš neodlišovali od 

predchádzajúcich hrncových prilieb. Charakteristickým znakom je nastavajúca tendencia 

k zaoblievaniu vrcholu zvona.185 

 Odlišný charakter v prezentovaní foriem ochrany hlavy majú výjavy ozbrojencov 

z Ladislavovskej legendy v Bijacovciach. Každá zobrazená persóna (vynímajúc postavu 

Ladivy) disponuje kovovou helmou. Dovedna sú zastúpené dva druhy prilieb – železný 

klobúk a bascinet. 

Železný klobúk je od začiatku 12. storočia sa súčasťou výbavy prostých 

ozbrojencov.186 Jeho charakteristika ako helmy pešiaka je príznačná nízkymi nákladmi, 

                                                            
183 Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, Foto: J. Endrödy. 
184 Postavy odeté v zbroji, ktoré vyžadovali ľahkú identifikáciu znázorňovali umelci buď v otvorenej prilbe, bez 
prilby, alebo s otvoreným priezorom. Podľa NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. In Uzbrojenie w 
Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Łódź : PAN, 1990. s. 54. ISBN 83-00-03284-
3. 
185 KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 206–207. ISBN 
80-7185-661-4. 
186 Ako anglický termín sa užíva označenie kettle-hat, v poľštine (a poľských prameňoch) nazývaný ako kapalin. 
Železný klobúk poskytoval niekoľko výhod. Zvon dostatočne chránil proti seku, neobmedzoval rozhľad 
a orientáciu, a výhodou bola aj nenáročnosť výroby. Negatívnou vlastnosťou je slabá ochrana pred útokom 
jazdeckou kopijou. Rovnako bez použitia krúžkovej kukly sa zraneniu vystavovali krk a líca. Aby sa znížili tieto 
možnosti, začal sa klobúk nosiť v spojení s krúžkovou kuklou. Po hrane zvonu boli pravidelne rozmiestnené 
otvory pre upevnenie vnútorného polstrovania a kožených remienkov, ktorými sa klobúk fixoval. V 15. storočí 
evolúcia železného klobúka pokračuje. Okolo roku 1440 sa objavujú prvé exempláre s hrebeňom na vrchole 
zvona. Tento trend následne povedie k vzniku klobúka zvaného morion. Hmotné exempláre boli pomerne často 
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jednoduchosťou výroby a nekomplikovanou opravou, dôsledkom čoho bolo nízke 

ohodnotenie.187 Obdobie 14. storočia, charakteristické hľadaním čo najefektívnejších foriem 

ochrany, vytvára zo železného klobúka čoraz viac obľúbenú helmu aj medzi príslušníkmi 

jazdectva.188 Reflexiou tohto trendu sú dva príklady z Ladislavovskej legendy 

v Bijacovciach.189 V prvom prípade je s týmto typom klobúka znázornená samotná postava 

sv. Ladislava, kým druhýkrát je identická podoba helmy viditeľná na hlave jedného z 

ozbrojencov Ladislavovej družiny. (Obr. 3, 4).190 Vzhľadom sa analyzované prilby začleňujú 

medzi typy klobúka vyznačujúce sa prehĺbeným zvonom a nadol klesajúcou krempou. Zmysel 

uvedených zmien mal opodstatnenie v snahe zväčšiť ochranu a vytvoriť predpoklady pre 

užívanie klobúka jazdou.191 Zvon prilby sv. Ladislava je možné bližšie opísať ako valec 

s nadstaveným kužeľom. Daný tvar pravdepodobne vznikol v snahe napodobniť technické 

požiadavky, ktoré by si vynútila skutočná aplikácia inak znázornenej koruny.192 Čoraz nižšie 

                                                                                                                                                                                          
maľované, resp. čiernené. Podľa BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. 
BATSFORD LTD, 1958. s. 32; KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl: 
Paseka, 2004. s. 374–375. ISBN 80-7185-661-4; NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od 
roku 1334 do końca XV. wieku. Uzbrojenie indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. 
NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna Naukowa, 1994. s. 224–225. ISBN 83-85505-14-8; KAJZER, 
Leszek. Uzbrojenie i ubiór rycerski w śreniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych. Wrocław – 
Warszawa – Kraków – Gdańsk : Wydawnictwo PAN, 1976. s. 116; EMBLETON, Gerry. Medieval Military 
Costume. Recreated in Colour Photographs. Ramsbury, Marlborough : The Crowood Press, 2000. s. 8, 22. ISBN 
1 86126 371 6.       
187 NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. Uzbrojenie 
indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 224–225 . ISBN 83-85505-14-8; BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 
1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 31. 
188 Všeobecné zmeny užívateľov uvedenej helmy sú nerozlučne previazané aj na evolúciu jej formy. Je isté, že 
na území dnešného Poľska bol obľúbený aj medzi jazdou, s výnimkou bojovníkov z najvyšších spoločenských 
vrstiev Bližšie NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. 
Uzbrojenie indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : 
Oficyna Naukowa, 1994. s. 224–225 . ISBN 83-85505-14-8. Podľa P. Klučinu sa klobúk stal obľúbenou helmou 
jazdy v celom stredoeurópskom priestore, vrátene nemeckých krajín. Bližšie KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. 
Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 374. ISBN 80-7185-661-4.    
189 Datácia Ladislavovskej legenda z Bijacoviec do obdobia okolo roku 1400 korešponduje s dobou bežného 
užívania železného klobúka aj v prostredí stredovekej jazdy. Pre datovanie bližšie DVOŘAKOVÁ, Vlasta – 
KRÁSA, Josef – STEJSKAL, Karel. Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1978. s. 74–
77. 
190 Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip Lampart; Ladislavovská 
legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip Lampart. 
191 NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. Uzbrojenie 
indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 229 . ISBN 83-85505-14-8; NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Hełmy. In 
Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Łódź : PAN, 1990. s. 54. ISBN 
83-00-03284-3. Prehlbovanie klobúka a spúšťanie krempy malo zväčšiť ochranný faktor prilby. Podľa 
ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : 
Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 103. 
192 Dôkazom o nosení korún na helmách je aj bascinet objavený v poľskom Sandomierze. Býva spájaný 
s poľským kráľom Kazimírom Veľkým (1350–1369). Zdroj NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika 
wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. Uzbrojenie indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 
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spúšťanie strechy však mohlo prekrývať výhľad a obmedzovať orientáciu bojovníka. V snahe 

vyhnúť sa týmto obmedzeniam, boli v dolnom okraji strechy vytvorené výkroje, resp. 

priezory193 – identicky viditeľné aj na helme ozbrojenca z Ladislavovej družiny.  

 Nasledujúci druh prilby – bascinet – chrániaci hlavu jazdca z družiny sv. Ladislava 

v Bijacovciach je jeho najreprezentatívnejším znázornením v spišskej monumentálnej maľbe. 

(Obr. 5).194 Helma sa vyznačuje zahroteným vrcholom zvonu, ktorý je vysunutý na temennú 

časť prilby tak, že línia medzi dolným okrajom a vrcholom je takmer kolmá. Formou svojho 

zvonu je analyzovaný bascinet veľmi príbuzný typom, ktoré disponujú pohyblivým vizírom, 

avšak tie už patria do inej kategórie heliem.195 Prezentované znázornenie bascinetu je 

špecifickým dokladom o obľúbenosti tejto prilby i mimo okruh peších bojovníkov.196 Na 

celom výjave Ladislavovskej legendy v Bijacovciach je možné badať ešte ďalšie štyri 

znázornenia bascinetu. Avšak zlý stav zachovania maľby poškodil ich podobu a pre 

militaristickú analýzu sú nedostatočné.  

 Je pochopiteľné, že zabezpečenie ochrany pred deštrukčnými účinkami zbraní si 

vyžadovali aj ďalšie životne dôležité orgány. Popri snahe vyvinúť čo najefektívnejší 

prostriedok ochrany hlavy sa paralelne rozvíjali prostriedky, ktoré boli predurčené chrániť 

trup človeka. 

 Medzi najstaršie formy ochranného odevu je možné považovať krúžkovú zbroj, 

majúcu silnú tradíciu už v období staroveku. Zvyk užívania ochranného odevu spočívajúceho 

na báze navzájom prepojených kovových krúžkov je dávnoveký proces. Jeho podrobný popis 

by ale presiahol rámec predkladanej práce. Z tohto dôvodu bude postačujúce konštatovanie, 

že vývoj krúžkovej zbroje neustal ani v stredoveku, ale dostal nový rozmer – od pokrytia 

                                                                                                                                                                                          
roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna Naukowa, 1994. s. 229 . ISBN 83-85505-14-8. Autor 
cituje MORELOWSKI, M. Korona i hełm znalezione w Sandomierzu a sprawa korony Witolda i grobowców 
dynastycznych w Wilnie. In Ateneum Wileńskie. 1930. roč. VII, č. 3–4. Z dôvodu obmedzeného rozsahu práce sa 
výjav prepojenie prilby a koruny v obrazovej prílohe nenachádza.        
193 NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Hełmy. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 
1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Łódź : PAN, 1990. s. 54. ISBN 83-00-03284-3. 
194 Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip Lampart. 
195 Identický tvar zvonu prevláda na bascinetoch vybavených pohyblivým vizírom v tvare zvieracej tlamy 
nazývaných ako Hundskap, Hundsgugel, Hundiskogil alebo Hunskappen. Bližšie KLUČINA, Petr. Zbroj 
a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 357–359. ISBN 80-7185-661-4 a 
NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. Uzbrojenie 
indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 227–231. ISBN 83-85505-14-8- 
196 Na užívanie bascinetu aj jazdou upozorňuje už aj NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Hełmy. 
In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 44. 
ISBN 83-00-03284-3. 



315 

 

krúžkami takmer celého tela bojovníka, až po ich zredukovanie a zakomponovanie na 

špecifické miesta ochrany, ktoré nové druhy ochrannej zbroje nedokázali pokryť.   

 Predobraz pretrvávajúcej dominancie krúžkovej zbroje je viditeľný na príklade 

postavy sv. Ladislava z Ladislavovskej legendy vo Veľkej Lomnici. (Obr. 2).197 Sv. Ladislav 

je v celom cykle legendy odetý do plnej krúžkovej zbroje pozostávajúcej z po kolena 

siahajúcej krúžkovej košele s dlhým rukávom a z krúžkových nohavíc chrániacich dolné 

končatiny. Jediným plátovým doplnkom je nákolennica. Zohľadnenie datácie maľby198 

a spodobeného ochranného odetia poukazuje na pomerne presnú aktualizáciu znázornenej 

zbroje. Výbava bojovníkov v prvých desaťročiach 14. storočia sa ešte stále podobá tej, ktorú 

užívali ozbrojenci v predchádzajúcom storočí. Celé telo chráni krúžková zbroj pozostávajúca 

približne z 16 000 navzájom prepojených krúžkov.199 Keďže dvojrozmerné prevedenie maľby 

nedovoľuje bližšie spoznať spôsob technickej konštrukcie krúžkovej košele, prínosné bude 

venovať pozornosť spôsobu umeleckého znázornenia krúžkovej väzby. 

Obrazné stvárnenie krúžkov je vytvorené striedaním sa sérií jednoduchých a krátkych 

kriviek zoradených do rovnobežných radov, ktoré sú od seba oddelené dvoma linkami. 

Oblúčiky v rovnakom rade majú ohyb v zhodnom smere, kým krivky v druhom sú vedené 

opačným  ťahom.200 (Obr. 6).201 Daný spôsob schematického znázornenia konštrukcie 

krúžkovej väzby nie je v prostredí spišskej nástennej maľby ojedinelý. Príbuzné metódy sú 

však zjednodušenej povahy – od jednoduchých oblúčikov (Žehra, Bijacovce) po šablónovité 

znázornenia pravouholníkov v prípade ozbrojencov z výjavov v Podolínci a Slatvine.202 

Spôsoby znázornenia krúžkovej zbroje by si však zaslúžili samostatnú analýzu, preto sa im 
                                                            
197 Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, detail. Foto: Ján Endrödy. 
198 Cyklus Ladislavovských výjavov z Veľkej Lomnice býva datovaný do prvých desaťročí 14. storočia. 
Porovnaj DVOŘAKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, Josef – STEJSKAL, Karel. Stredoveká nástenná maľba na 
Slovensku. Bratislava : Tatran, 1978. s. 168; GERÁT, Ivan. Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Bratislava : 
Veda, 2001, s. 266–269. ISBN 80-224-0643-0 
199 KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 178, 324–325. 
ISBN 80-7185-661-4.   
200 Na tieto schematické znázornenia upozorňuje aj BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. 
London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 35. Svoju pozornosť im venoval aj HEWITT, J. Ancient Armour and 
Weapons in Europe. Tom 1–3, Oxfor – London, 1855–1860. Citované z KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. 
Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 682. ISBN 80-7185-661-4. Staršia generácia 
militaristov si pod analogickým znázornením predstavovala možnosť vypodobenia krúžkovej zbroje tzv. typu 
banded mail. Podľa ich predstáv to mala byť krúžková zbroj vystužená (koženými) remienkami prevlečenými 
skrze každý druhý riadok krúžkov. Avšak tieto predstavy boli mylné. Remienky by krúžkovú zbroj 
nespevňovali. Práve naopak, ich tendencia rozťahovať a sťahovať sa by bola len málo nápomocná. K týmto 
argumentom sa pripája fakt, že neexistuje žiaden dochovaný exemplár, ani žiadna písomná zmienka, ktoré by 
túto technológiu potvrdzovali. Zástancom tejto teórie bol J. G. Waller. Zdroj BLAIR, Claude. European Armour 
circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 35–36.     
201 Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, detail. Foto: Ján Endrödy. 
202 V prípade vojakov z výjavu Vraždenia Neviniatok z Popradu sú zastúpené obe spôsoby prevedenia krúžkovej 
zbroje.  
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predkladaná práca nebude bližšie venovať. Komplex Ladislavovej zbroje prekrýva 

znázornenie vrchného odevu na jej povrchu. Spôsob prevedenia poukazuje na ďalší aspekt 

stredovekej zbrojnej módy, a to dodatočne zahaľovať zbroj odevom. 

Význam dodatočného zakrývania ochrannej zbroje odevom je rôzny a prešiel dlhým 

vývojom, ktorého začiatok sa kladie do obdobia križiackych výprav.203 Praktické predpoklady 

(predovšetkým ochrana pred poveternostnými vplyvmi) takto zahalenej zbroje viedli k tomu, 

že si daný prejav udržal svoju popularitu počas celého obdobia stredoveku, a snáď nie je 

chybné tvrdiť, že aj v nasledujúcich obdobiach.204 Zahraničná literatúra definuje daný druh 

odevu ako surcoat [surkot].205 Následne začal surcoat označovať každý druh vrchného odevu, 

ktorého funkciou nebola ochrana nositeľa, ale jeho predurčenie bolo chrániť zbroj pred 

poveternostnými vplyvmi a rovnako sa stal miestom pre vypodobenie heraldických figúr.206 

Vývoj surcoatu je nesúrodý a neraz sa viaže na premeny lokálnej módy.  

Približne do tretieho desaťročia 14. storočia si popularitu stále zachováva dlhá a voľná 

forma surcoatu207, ktorú exemplárne prezentuje vrchný odev zbroje sv. Ladislava z Veľkej 

Lomnice. (Obr. 2).208 Znázornenie ozbrojenej postavy svätca disponuje voľným vrchným 

odevom, ktorý dosahuje rovnakú dĺžku ako krúžková zbroj. Za inovatívny prvok je možné 

považovať zakomponovanie dlhých rukávov. V duchu dobových tendencií povrch vrchných 

šiat už nevyplňujú heraldické symboly, ale motív striedajúcich sa bielo modrých pruhov. 

                                                            
203 Prekrývanie ochrannej zbroje zjednodušeným odevom sa rozširuje od polovice 12. storočia. Jedným 
z názorov hovoriacich pre jeho zavádzanie bol dôvod ochrany pred účinkami vlhka. Ďalším dôvodom mala byť 
heraldická funkcia, avšak heraldické ilustrácie sú po začiatku 14. storočia zriedkavé. Ako priaznivé sa javí 
stanovisko, že daný doplnok vynašli križiaci ako ochranu pred páľavou slnka. Svoje opodstatnenie by táto teória 
našla v dlhých voľných odevoch Saracénov, ktorými sa križiaci inšpirovali. Zdroj BLAIR, Claude. European 
Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 28–29.  
204 Analyzované zobrazenie sú zväčša datované do obdobia 14. storočia, t. j. do epochy vývinu zbroje, ktorá je 
stále charakteristická pretrvávajúcim užívaním krúžkovej zbroje a tradíciou zahaľovať ju vrchným odevom. 
Podľa ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. 
Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 103; NADOLSKI, Andrzej. Wstęp. In Polska technika 
wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna Naukowa, 1994. s. 12 . ISBN 83-
85505-14-8. 
205 Pre pomenovanie vrchného textilného odevu, ktorý si cez krúžkovú zbroj zväčša prevliekali príslušníci ťažkej 
jazdy, sa ujali v niektorých zahraničných publikáciách termíny ako waffenrock, varkoč či wopenrok. Pojem 
surcoat je potrebné chápať ako všeobecné pomenovanie vrchného odevu. Porovnaj KLUČINA, Petr. Zbroj 
a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 173. ISBN 80-7185-661-4; 
NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. Oporządzenie 
indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 250 . ISBN 83-85505-14-8.       
206 Ako upozorňuje L. Kajzer, tak skoršia forma surcoatu býva výlučne spájaná s krúžkovou zbrojou. Porovnaj 
KAJZER, Leszek. Uzbrojenie i ubiór rycerski w śreniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych. 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Wydawnictwo PAN, 1976. s. 90. 
207 BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 40. 
208 Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, detail. Foto: Ján Endrödy. 
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Surcoat sv. Ladislava z Veľkej Lomnice je jediným a osobitým príkladom tohto elementu 

výzbroje.209   

Nasledujúci vývoj ochrannej zbroje povedie k zmenšovaniu rozsahu krúžkovej zbroje 

a zvyšovaniu významu železných plátov. V polovici 14. storočia krúžková zbroj stráca na 

význame a stáva sa jediným prostriedkom ochrany bojovníkov disponujúcich slabším 

materiálnym zabezpečením, ako napr. nižších šľachticov, mešťanov či žoldnierov.210 

Vývojové tendencie plátovej zbroje sa uberali v dvoch smeroch. Zhusťovanie rozmerovo 

menších plátov, tzv. lamiel, vytvorilo osobitný druh zbroje – brigantínu, kým protikladná 

modifikácia napredovala k zväčšovaniu rozmerov plátov a vytvoreniu prvých „prototypov“ 

kompletnej plátovej zbroje. Záverom tohto vývoja je sformovanie prvých kyrisov 

zhotovených, buď z jedného kusu, alebo z niekoľkých dohromady znitovaných plátov.211 

A práve v období týchto výrazných zmien vzniká Ladislavovský cyklus v Bijacovciach. 

Formami prezentovaných zbrojí sa legenda stáva charakteristická pomerne presnou 

aktualizáciou a zobrazuje výstroj príznačnú pre obdobie svojho vzniku.212 Začiatok 15. 

storočia je obdobím, kedy sa vytváranie efektívnej ochrany tela dostáva do svojej záverečnej 

fázy. Už okolo roku 1380 vývoj napredoval k zväčšovaniu predného plátu a odstraňovaniu 

textilného krytia, aby sa takto na prelome 14. a 15. storočia sformovala plná plátová zbroj. 

Postava sv. Ladislava, a minimálne jedného bojovníka z jeho družiny, už disponuje týmto 

druhom predného plátu. (Obr. 1, 5).213 Eventuálne je možné použiť termín kyris, keďže 

bijacovské výjavy sú jedným z mála príkladov prezentujúcich profilový náhľad na spodobenú 

postavu tak, že je možné pozorovať predný i zadný plát. Tieto elementy vo 

vzájomnej súčinnosti vytvárajú kyris. Porovnateľné stvárnenie previazania oboch častí kyrisu 

je v nástennej maľbe veľmi zriedkavé a týmto znázornením bijacovské maľby získali znak 

                                                            
209 Červený kolorit rubovej strany odevu môže poukazovať na reálnu skutočnosť podšívania surcoatov bohatších 
ozbrojencov červenou tkaninou. Rovnaká tendecia je doložená v poľskom prostredí na náhrobku sliezskeho 
kniežaťa Henricha IV. Porovnaj WAWRZONOWSKA, Zdzisława. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich 
od XII do XIV wieku. Acta archaeologica Lodziensa, č. 25. Łódź : Łódzkie towarzystwo naukowe, 1976. s. 18.    
210 NOWAKOWSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od roku 1334 do końca XV. wieku. Uzbrojenie 
indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 234 . ISBN 83-85505-14-8. 
211 NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 
1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 66. ISBN 83-00-03284-3.            
212 Vznik Ladislavovskej legendy v Kostole Všetkých svätých v Bijacovciach sa kladie na začiatok 15. storočia. 
DVOŘAKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, Josef – STEJSKAL, Karel. Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. 
Bratislava : Tatran, 1978. s. 77.   
213 Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip Lampart (v prípade oboch 
zobrazení). 
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jedinečnosti.214 Vypuklo tvarované kyrisy, chrániace ako sv. Ladislava, tak aj rytiera z jeho 

družiny, sú najstaršími predstaviteľmi plnej plátovej zbroje.215 Rapídne pásové zúženie 

preukazuje zhodu s dobovými módnymi zvyklosťami. Typický konštrukčný znak – po dĺžke 

vertikálnej osy vystupujúca hrana – je viditeľný len v prípade zbroje sv. Ladislava. Daná 

úprava však nie je konvenčne rozšíreným prvkom.216 Komparácia datovania maľby so 

skutočnosťou vypodobenia zadného plátu vykazuje nejasnosti. Plátová ochrana chrbta bola 

vynájdená spolu s ochranou trupu, avšak až po roku 1420 sa stala bežne užívaná v spojení 

s predným plátom. Dovtedy mohla ochrana trupu záležať iba na prednom pláte upevnenom za 

pomoci kožených remienkov a praciek.217 Vynárajú sa teda otázky, či je Ladislavovský cyklus 

chybne datovaný (po roku 1400), alebo ide o veľmi výnimočný prípad znázornenia 

kompletného kyrisu. Vzhľadom na vzdialenosť Spiša od západných výrobných centier je skôr 

akceptovateľnejšia prvá možnosť.218  

Hladký a vyleštený povrch kyrisu sv. Ladislava a rytiera z jeho družiny korešpondujú 

s juhoeurópskym pôvodom autora.219 Kvalitná úprava zbroje z nich vytvorila ideály 

kresťanských bojovníkov. Stala sa znakom znamenitosti – optickým znakom rytierstva. 

Bojovník sa takto mal na ikonografickom zobrazení premeniť na žiarivú nadpozemskú bytosť, 

ktorá v námete Ladislavovskej legendy bola vystavená do absolútnej opozície voči tmavému 

a skarikaturizovanému Kumánovi. Vytvoril sa zápas ideálneho rytiera a antirytiera. Negatívny 

                                                            
214 Pri frontálnom znázornení sa stráca predstava o profile kyrisu. Na zriedkavosť spodobenia zadného plátu 
kyrisu upozorňuje aj KAJZER, Leszek. Uzbrojenie i ubiór rycerski w śreniowiecznej Małopolsce w świetle 
źródeł ikonograficznych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Wydawnictwo PAN, 1976. s. 124.  
215 Skupina vypuklých kyrisov pretrváva v užívaní približne od prelomu 14. a 15 storočia d roku 1425. Vypuklé 
kyrisy sú najstaršími predstaviteľmi plnej plátovej zbroje. Zadný lát netvoril jeden súvislí kus, ale bol zhotovený 
z dvoch častí. Dolný diel bol menší a horný väčší. Plná plátová zbroj je severotalianský výtvor nasledovaný 
zvyškom Európy. Podľa NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce 
średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 72–73. ISBN 83-00-03284-3; 
KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 361. ISBN 80-
7185-661-4.              
216 Podobne BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 
1958. s. 60.  
217 BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 61; 
NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. 
Zost. NADOLSKI, Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 71. ISBN 83-00-03284-3; KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. 
Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 360–361. ISBN 80-7185-661-4.              
218 Dôležitým faktorom je aj koexistencia rôznych prvkov, bežná až do polovice 15. storočia. Plná plátová zbroj 
sa v celej vtedajšej Európe neobjavila okamžite a súčasne. Nie je ani možné predpokladať, že by sa väčšina 
ozbrojencov okamžite vybavila najmodernejšími druhmi zbroje. Všetky tieto faktory potvrdzujú opatrnosť 
k prístupe datovania Ladislavovského cyklu z Bijacoviec. Porovnaj KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 
6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 360. ISBN 80-7185-661-4.      
219 Vypuklý vzhľad predného plát je produktom talianskych výrobných centier. NOWAKOWSKI, Andrzej. 
Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej.  
Łódź : PAN, 1990. s. 71. ISBN 83-00-03284-3. O výtvarnom prejave autora DVOŘAKOVÁ, Vlasta – KRÁSA, 
Josef – STEJSKAL, Karel. Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava : Tatran, 1978. s. 74–77.   
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Kumán je charakterizovaný prostým odevom a úškľabkom poznačenou tvárou, kým pozitívny 

hrdinovia vystupujú v tých najkvalitnejšie prevedených zbrojach.220    

Predný plát kyrisu je v prevažnej miere rozhodujúcim faktorom klasifikácie kompletu 

zbroje. Avšak jednotlivé elementy nie je korektné posudzovať oddelene. Následkom toho by 

vznikal formalizmus a strácal by sa celkový obraz.221 V súlade s touto koncepciou je náležité 

sa pozastaviť pri ďalej súčasti ochrannej zbroje, ktorej funkcia je bezprostredne naviazaná sa 

ochranu trupu. 

Predný a zadný plát, chrániace trup bojovníka, neboli schopné zabezpečiť krytie 

slabinám a hornej polovici stehien. Hoci sa užívanie krúžkovej zboje s týmto problémom 

vysporiadalo, no s rozvojom plátového krytia sa objavilo nové a progresívnejšie riešenie 

spočívajúce na zostúpení plátovania poniže pásu. Takto sa vytvoril jeden z prvých variantov 

tzv. šorcov. Pokračovanie vývoja smerovalo k predlžovaniu jednotlivých segmentov a ich 

horizontálnemu uloženiu, aby sa takto vytvorila forma viditeľná i v prípade znázornenia sv. 

Ladislava z Bijacoviec.222 Technika konštrukcie šorcov nie je bezprostredne poznateľná. 223 

Staršia forma väzby vyžadovala, aby jednotlivé pláty boli po vzájomnom prepojení ešte 

následne prekryté tkaninou. Tento archaický znak znemožňuje porovnať konštrukciu 

segmentov aj na začiatku 15. storočia.224 Len na základe zdokumentovanej tradície musí 

rekonštrukcia zbroje sv. Ladislava zohľadňovať znázornenie šorcov.  

Ďalší faktor, ktorého úlohou bolo zvýšiť ochranu človeka, je pretrvávajúce ukladanie 

plátovej zbroje na krúžkovú zbroj. Viditeľné fragmenty, ktoré dosvedčujú jej prítomnosť 

vystupujú spod dolného okraja šorcov a na predlaktiach. Odetie krúžkovej zbroje ako 

plnohodnotného podporného elementu je ešte na začiatku 15. storočia bežné, a až následne 

                                                            
220 O antagonizme efektných a posmešných zbrojí v umení viac ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Średniowieczna 
zbroja szydercza. In Sztuka i ideologia XV. w. Zost. SKUBISZEWSKI, Piotr. Warszawa, 1978. s. 587–607.    
221 ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : 
Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 104. 
222 Totožným druhom šorcov disponoval aj predstavovaný ozbrojenec z Ladislavovej družiny. Avšak poškodenie 
maľby nedovoľuje bližšiu interpretáciu. Jedinou skutočnosťou, ktorá poukazuje na identickú formu je zachovalý 
fragment textilného krytia. 
223 Šorce boli vytvorené zo železných obručí šindľovito poukladaných na seba. Jednotlivé segmenty boli 
vzájomne spojené koženými remienkami, čo umožnilo mobilitu. Celok bol následne zakrytý prinitovanou kožou 
alebo tkaninou. Spojenie šorcov a hrudného plátu vytvorilo celok nazývaný krytý kyris. Zdroj NOWAKOWSKI, 
Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, 
Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 67. ISBN 83-00-03284-3.            
224 Prekrytie šorcov tkaninou je archaický zvyk nadväzujúci na tradíciu zo 14. storočia. Následne po prelome 14. 
a 15. storočia textilné krytie ustupuje. KAJZER, Leszek. Uzbrojenie i ubiór rycerski w śreniowiecznej 
Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Wydawnictwo PAN, 
1976. s. 124; BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 
1958. s. 56–62. 
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v priebehu storočia sa nej stáva sekundárny element chrániaci len malé plochy ľudského 

tela.225  

Ako už bolo uvedené, snaha producentov zefektívniť ochrannú zbroj (v previazaní so 

zmenami na európskych bojiskách) mala svoj prejav v čoraz väčšom zavádzaní kovových 

plátov. Cieľom určenia prvých plátových elementov sa stali vyexponované miesta. V prvom 

rade bolo potrebné chrániť hlavu a následne sa pozornosť upriamila na končatiny, ako 

dôležitého pohybového aparátu zasluhujúceho si zvýšenú bezpečnosť. Iba po vyriešení 

ochrany končatín mohli zbrojári pristúpiť k otázke ochrany trupu.226 

Prvými predzvesťami plátovej zbroje sa stalo železné (pravdepodobne aj kožené) 

krytie lakťov a kolien. Kým v západoeurópskom okruhu sa objavilo už v druhej polovici 13. 

storočia227, tak prvým dokladom o raných plátových komponentoch je Ladislavovská legenda 

z Veľkej Lomnice. Postava sv. Ladislava je odetá do kompletnej krúžkovej zbroje, ktorá 

pokrýva nie len trup svätca, ale chráni i končatiny. Jediným plátovým doplnkom je plátová 

nákolennica miskovitého tvaru.228 (Obr. 6).229 Okraje nákolennice sú naznačené v dvoch 

úrovniach. Vnútorné oblúky predstavujú znázornenie hrany kovovej časti nákolennice a 

oblúčkovitý ozdobný okraj vonkajšej hrany je umeleckou štylizáciou vnútorného koženého 

polstrovania, ktoré zvyčajne presahovalo cez okraj plátu a vytváralo ozdobný motív. 

Preukázaná kombinácia krúžkovej zbroje s plátovou ochranou kolien je charakteristická pre 

koniec 13. a začiatok 14. storočia.230  

                                                            
225 ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : 
Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 105. Autor sledujúc ikonografické pramene tvrdí, že minimálne do 
konca 14. storočia sa ešte pod plátovú zbroj ukladala krúžková košeľa. Porovnaj s KLUČINA, Petr. Zbroj 
a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 322–323. ISBN 80-7185-661-4.      
226 WAWRZONOWSKA, Zdzisława. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku. Acta 
archaeologica Lodziensa, č. 25. Łódź : Łódzkie towarzystwo naukowe, 1976. s. 45. 
227 Výrazným príkladom zo západnej Európy je náhrobok sira Johna D´Aubernouna z roku 1277, ktorého dolné 
končatiny popri krúžkových nohavíc chránia aj plátové nákolennice. Podľa HEWITT, John. Ancient Armour and 
Weapons in Europe from The Iron Period of the Northen Nations to the End of The Thirteen Century. Volume 1. 
London – Oxford, 1860. s. 235, obr. 55. Práca vyšla v reedícii v Grazi v roku 1967. Ikonografické zobrazenia 
bojovníkov zo západoeurópskeho okruhu sprevádzajú plátové komponenty po celú druhú polovicu 13. storočia. 
Podľa NADOLSKI, Andrzej. Lądowa technika wojskowa od połowy XII wieku do roku 1333. Uzbrojenie 
indywidualne. In Polska technika wojskowa do 1500 roku. Zost. NADOLSKI, Andrzej. Warszawa : Oficyna 
Naukowa, 1994. s. 134. ISBN 83-85505-14-8. 
228 V ikonografii je možné rozlíšiť dva typy nákolenníc: 1.) miskovité a 2.) kužeľovité. Podľa NOWAKOWSKI, 
Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, 
Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 85. ISBN 83-00-03284-3.            
229 Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, detail. Foto: Ján Endrödy. 
230 KAJZER, Leszek. Uzbrojenie i ubiór rycerski w śreniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł 
ikonograficznych. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Wydawnictwo PAN, 1976. s. 106. 
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V období, v ktorom vzniká Ladislavovská legenda ochranu horných končatín stále 

zabezpečovali výhradne rukávy krúžkovej košele bez plátového doplnku.231 Totožne ani zbroj 

sv. Ladislava nedisponuje plátovým komponentom, ktorý by sa podieľal na komplexnej 

ochrane. Veľmi nezvyčajné je znázornenie krytie rúk. Rukávy krúžkovej košele plynulo 

prechádzajú do podoby krúžkových rukavíc členených na jednotlivé prstové články. Autorovi 

predkladaného príspevku nie je známe, aby obdobná konštrukcia mala svoje reálne 

opodstatnenie medzi hmotnými nálezmi. Identické prevedenie je síce znázornené na príklade 

kombinovanej ochrane rúk z náhrobku Conrada von Bickenbach, epitaf je však datovaný 

rokom 1393.232 Do roku 1320 je stále užívaná forma palčiakov prepojených s krúžkovou 

košeľou233, a nie ako rukavíc s oddelenými prstami. Spolu s tým sa vynára otázka ťažkého 

konštrukčného riešenia tejto formy rukavíc. Pokiaľ nebude takéto prevedenie rukavíc 

podložené hmotnými nálezmi korešpondujúcimi s datovaním legendy, je možné sa 

domnievať, že spodobená forma je výsledkom svojvôle a štylizácie autora.                 

Ako bolo uvedené, zbroj dolných končatín sv. Ladislava z Veľkej Lomnice je obrazom 

začiatku zavádzania kovových plátov ako súčasti zbroje. V kontraste voči tomu približne 

o storočie mladšia maľba Ladislavovskej legendy z Bijacoviec zobrazuje ozbrojencov, ktorých 

končatiny sú už chránené plnou plátovou ochranou. Sformovanie plnej plátovej ochrany 

končatín je výsledok približne 100 rokov trvajúceho vývinu plátového krytia nôh a rúk. Až 

následne po vyriešení plátovej ochrany končatín sa zintenzívnilo vynachádzanie efektívneho 

krytia trupu.234  

Medzi prvé upravované súčasti zbroje končatín patria rukavice. Počas bojovej vravy 

boli ruky neustále vystavované vysokému riziku poraneniu, čo by znamenalo neschopnosť 

pokračovať v boji, resp. brániť sa. Pokusy o vylepšenie ich ochranných vlastností sú početné 

a vyžadujú si samostatný opis.235 Finálne štádium, kedy sa sformoval typ tzv. klepsydrových 

                                                            
231 Do polovice 14. storočia boli jedinou ochranou horných končatín rukávy krúžkovej košele. V ikonografii 
častejšie vystupuje plátová ochrana nôh ako rúk. Poukazuje na to NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie 
ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. Zost. NADOLSKI, Andrzej.  Łódź : 
PAN, 1990. s. 70, 79. ISBN 83-00-03284-3.            
232 Náhrobok z Roellfendu pri Aschaffenburg. Podľa KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. 
Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 338. ISBN 80-7185-661-4.    
233 BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 29. 
234 WAWRZONOWSKA, Zdzisława. Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku. Acta 
archaeologica Lodziensa, č. 25. Łódź : Łódzkie towarzystwo naukowe, 1976. s. 45. 
235 Stručne: Prvé pokusy o zosilnenie kožených rukavíc zmieňujú francúzske písomné pramene z roku 1296. 
Okrem toho, uvádzajú ako zosilňovacie pláty rybiu kostnicu. Nasledujúci vývoj pokračoval vo využívaní 
menších železných plátkov, ktoré postupne zväčšovali svoje rozmery tak, že sa vytvorili dva väčšie pláty – 
manžeta a dlaň. Prsty boli chránené menšími článkami prstov. Zdroj BLAIR, Claude. European Armour circa 
1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 41, 66. 
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rukavíc236, je viditeľný aj na súbore Ladislavovskej legendy z Bijacoviec. V západoeurópskom 

okruhu je už od roku 1340 viditeľná tendencia zväčšovania a sceľovania plátov, ktorá dala 

týmto typom podobu presýpacích hodín.237 Uvedeným spôsobom vzniknutá kovová manžeta 

je viditeľná aj na súbore bijacovských malieb. (Obr. 1).238 Jej charakteristickú pevnosť 

zobrazuje konzistentný okraj rukavíc. Realistickosť prevedenia dodatočne zvýrazňuje linka 

vedená pozdĺž okraja manžety, ktorá je naznačením spôsobu remeselného prevedenia. Okraje 

železných plátov bývali zvíjané okolo drôtu, aby sa touto metódou vytvorili tupé hrany, 

ktorých úlohou bola funkčnosť a estetickosť.239 Uvedená skutočnosť je jedným z mála 

príkladom detailného výtvarného prepracovania konštrukčných prvkov. Odlišnou črtou 

rukavíc sv. Ladislava je výraznejšie vyhnutie okrajov manžety. Daný prvok pravdepodobne 

vznikol v snahe zlepšiť kompatibilitu rukavíc s plnou plátovou ochranou hornej končatiny. 

Vnútornú stranu predlaktia sv. Ladislava pokrýva rukáv krúžkovej košele, kým ochrana 

externej je znásobená pridaním polovičného plátu predlaktia.240 Aby bola zbroj hornej 

končatiny kompatibilná, bolo potrebné prispôsobiť tvar manžety. 

V tvorbe autora bijacovskej legendy je možné pozorovať ešte ďalší typ krytia 

predlaktia. Už niekoľkokrát uvádzaný rytier z Ladislavovej družiny si svoju hornú končatinu 

chráni kompletným plátom predlaktia. Autor nezabudol naznačiť ani miesto spájania oboch 

plátov, ktoré následne zachádzajú pod okraj rukavice. Skutočnosť znázornenia odevu 

v prípade oboch ozbrojencov z Bijacoviec, ktorého rukáv prekrýva hornú končatinu až po 

lakeť, neumožňuje analyzovať podobu ďalších elementov ochrany horných končatín. So 

zohľadnením detailného prejavu autora by bolo možné očakávať pomerne presnú podobu 

lakťových myšiek, paží a náramenníka.  

Dvojdielná ochrana dolných končatín začala svoj vývoj približne po roku 1330 a bola 

ukončená vygenerovaním plátovej ochrany v priebehu druhej polovice14. storočia.241 

Jediným príkladom zavŕšeného vývoju po roku 1400 je krytie nôh sv. Ladislava z Bijacoviec. 
                                                            
236 Podoba rukavíc zhotovených z jedného väčšieho plátu chrániaceho vonkajšiu stranu dlane a železnej manžety 
bola blízka vzhľadu presýpacích hodín. Odtiaľ získal tento typ rukavíc pomenovanie. V anglickej terminológii 
ako „hour-glass“.  Podľa BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. 
BATSFORD LTD, 1958. s. 66. 
237 BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 66. 
238 Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, Foto: F. Lampart 
239 ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskieho Wschodu. Warszawa : 
Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. s. 105. 
240 M. Huťka vo svojej diplomovej práci identifikuje polovičný plát predlaktia ako časť orientálnej zbroje 
nazývanú butyrlyki, dastan alebo bazuband. Avšak takéto stotožnenie je mylné. Európska zbroj je variabilná a 
orientálny prvok je záležitosťou 17. storočia (rovnako to priznáva aj M. Huťka) Porovnaj HUŤKA, Miroslav. 
Ochranná zbroj v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku. (Diplomová práca). Trnava: Fakulta 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2000. s 59–60. 
241 BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD LTD, 1958. s. 43. 
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(Obr. 1).242 Stehná svätca pokrýva veľký stehenný plát zložený z dvoch kusov. Jeden väčší 

a dlhší plát chráni stehno spredu, kým druhý menší a kratší zozadu.243 Obe časti boli 

navzájom prepojené systémom závesov, ktoré autor znázornil v podobe dvoch krátkych 

rovnobežných liniek. I keď profilový pohľad na postavu sv. Ladislava vzbudzuje dojem, že 

stehenný plát obaľuje celú hornú polovicu končatiny, nie je tomu tak. Takáto zbroj by bola 

veľmi nepraktická a stehná by stratili kontakt s konským sedlom. Plátové krytie sa tak 

obmedzilo iba na plochy vystavené riziku zraneniu – t. j. frontálna časť a boky stehien.  

Dolný okraj stehenného krytia prekrýva pravouhlý plát, ktorý vytvára podstavu pre 

kužeľ nákolennice. Príklady uvádzané v odbornej literatúre potvrdzujú, že nejde o nezvyčajný 

konštrukčný prvok244, avšak autorovi analýzy nie je doposiaľ známy žiaden hmotný prameň 

potvrdzujúci túto teóriu. So zohľadnením autorovho zmyslu pre detailné spodobenie 

ochrannej zbroje je možné predpokladať, že odráža skutočnú podobu. Svojrázna je voľba 

koloritu nákolennice. Autor jej povrch vyplnil žltým sfarbením. Pri vysvetlení voľby koloritu 

pripadá v úvahu, viac ako pomyselné predstavenie farebného kovu, výlučne ikonografický 

zámer. Zlatá nákolennica je okrášľujúcou súčasťou žiarivej zbroje, ktorá alegorizuje 

duchovné výšiny vlastníka.245 Rovnako by bola voľba farebného kovu na tak exponované 

miesta dosť neefektívna. Farebné kovy sú charakteristické svojou poddajnosťou.  

V zhode s dobovým vývojom zbroj dolných končatín sv. Ladislava pokračuje 

plátovým krytím holene a lýtka. Hľadanie, ktoré sa začalo okolo roku 1320 a po roku 1350 sa 

zintenzívnilo, už koncom 14. storočia dospelo k plnej plátovej ochrane lýtka. Konštrukčne bol 

tento element ochrannej zbroje zložený z dvoch častí, ktoré boli vyformované podľa telesných 

proporcií. Ich zámerom bolo lýtko dokonale obopnúť, a takto zaistiť spoľahlivú ochranu.246 

Vzájomne boli oba diely prepojené skrze malé závesy, aby umožnili bezproblémové 

navliekanie. Technický prvok identicky znázornil aj maliar bijacovskej legendy. Pozdĺž lýtka 

sv. Ladislava je vedená vertikálna línia znázorňujúca oddelenie predného a zadného dielu 

holenného plátu. Spájajúce závesy sú naznačené formou dvoch rovnobežných krátkych liniek. 

                                                            
242 Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip Lampart. 
243 KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 349–350. ISBN 
80-7185-661-4.  
244 Myslí sa v prostredí ikonografických prameňov. Tvar nákolennice sa však mohol ľubovoľne meniť. Uvádza 
NOWAKOWSKI, Andrzej. Uzbrojenie ochronne. Zbroje. In Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 – 1450. 
Zost. NADOLSKI, Andrzej.  Łódź : PAN, 1990. s. 84–85. ISBN 83-00-03284-3. 
245 O tomto aspekte ikonografie ŻYGULSKI, Zdzisław jun. Średniowieczna zbroja szydercza. In Sztuka 
i ideologia XV. w. Zost. SKUBISZEWSKI, Piotr. Warszawa, 1978. s. 587–607. 
246 Podľa KLUČINA, Petr. Zbroj a zbraně. Evropa 6.—17. století. Praha – Litomyšl : Paseka, 2004. s. 349–350. 
ISBN 80-7185-661-4; BLAIR, Claude. European Armour circa 1066 to circa 1700. London : B. T. BATSFORD 
LTD, 1958. s. 42. 
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Avšak poškodenie bijacovskej legendy znemožňuje detailnejšiu analýzu a rozsiahle zásahy 

nenávratne zničili znázornenie ochranného krytia chodidla. So zohľadnením konvenčne 

rozmnoženého vzoru je možné predpokladať, že tvar črievic sv. Ladislava sa odvolával na 

súdobú civilnú módu, pre ktorú bola príznačná špicatá obuv.247 Technicky boli plátové 

črievice zhotovené z na seba poukladaných a vzájomne prepojených plátov. Plátová zbroj 

dolných končatín sv. Ladislava je tak doposiaľ jediným známym príkladom zobrazenia plnej 

ochrany v prostredí spišskej nástennej maľby. Nasledujúci vývoj krytia končatín si našiel 

svoje odzrkadlenie až s rozvojom tabuľovej maľby.  

Zobrazenia ochranného odetia v obsahu oboch vybratých legiend sú zjavným dôkazom 

zintenzívňovania úsilia o zabezpečenie čo najefektívnejšej ochrany. Predstavujú 

ikonografickú reflexiu začiatku vývinu a ustálenia vrcholného produktu stredovekého 

zbrojárstva, ktorým je plná plátová zbroj. Premeny vo výzbroji vymedzeného obdobia mali 

veľké dôsledky. Zbroj zo začiatku 14. storočia sa výrazne líši od jej formy zo začiatku 15. 

storočia. Vzhľad ozbrojenca sa v priebehu jedného storočia zmení oveľa viac, ako v priebehu 

predchádzajúcich troch storočí. Prínosom analyzovaných malieb je priblíženie vývoja 

ochrannej zbroje na báze lokálnych prameňov. Vzhľadom na malý počet zachovalých 

exemplárov, je otázne do akej miery boli zobrazené zbroje v spišskom prostredí užívané. 

S určitosťou je však možné poukázať na aspekt informovať miestne prostredie o podobách 

ochrannej zbroje.          
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Obrazová príloha 

 

Obr. 1 – Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých ,  Bijacovce, detail. Foto: Filip 

Lampart. 

 

 

Obr. 2 – Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, Foto: J. 

Endrödy. 
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Obr. 3, 4 – Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip 

Lampart. 
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Obr. 5 – Ladislavovská legenda, Kostol Všetkých Svätých, Bijacovce, detail. Foto: Filip 

Lampart. 

 

 

Obr. 6 – Ladislavovská legenda, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica, Foto: J. 

Endrödy. 


