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Rychnov nad Kněžnou, 16. července 2020 

 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 8/2020  

 

Rychnovské muzeum vystaví unikátní bronzový meč 

Méně než rok od svého objevení bude veřejnosti představen bronzový meč, který byl 

koncem loňského roku objeven v jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou. Tento vzácný 

nález vystaví v rámci mikrovýstavy „Na ostří meče“ Muzeum a galerie Orlických hor v 

Rychnově nad Kněžnou. 

 

Na začátku měsíce listopadu minulého roku na sebe strhlo archeologické pracoviště 

rychnovského muzea pozornost snad všech médií v České republice. Důvodem byl unikátní 

nález tři tisíce let starého meče objeveného v jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou (přesné 

místo nálezu se tají kvůli ochraně lokality před nechtěnou pozorností amatérských hledačů 

pokladů). „Při nahlášení objevu jsem nemohla věřit vlastním uším. Nálezů bronzových mečů, 

a to v neporušené podobě, je známých z území Čech kolem 90-ti kusů. Jedná se ale většinou o 

staré nálezy, u kterých nejsou známé nálezové okolnosti ani místo nalezení,“ říká na úvod 

archeoložka rychnovského muzea PhDr. Martina Beková a dodává: „Na území Rychnovska 

byl donedávna znám jediný meč, a to ten nalezený v roce 1893 při orbě u Lipovky. Dále jsou 

už zachycené pouze zlomky těchto vzácných zbraní nalezených v depotech na dvou lokalitách 

nedaleko města Opočna.“ 

Objevený meč s jazykovitou rukojetí je možné datovat k roku 1 200 před naším letopočtem, 

tedy do mladší doby bronzové. Velice zajímavé jsou i okolnosti objevení nálezu. Uložen byl 

velice mělce, a to na podloží. Při dodatečné dohledávce bylo ve vzdálenosti 50 metrů 

objeveno i bronzové kopí. Revizní výzkum však neodhalil žádný hrob ani archeologický 

objekt. Proč byl meč v minulosti tedy uložen do země? „V žádném případě se nemůže jednat o 

ztrátu, uložen byl záměrně. Objevený meč byl používaná zbraň, honosná svým provedením. 

Jednat se tak může o votivní dar bohům či poděkování za úspěšnou bitvu. Jasnou odpověď se 

však bohužel nikdy asi nedozvíme,“ odpovídá na naši otázku M. Beková. 

Ve výstavních prostorách muzea nebude však vystaven pouze tento jediný bronzový meč. 

Doplněn bude o zlomky mečů z Opočenska zmiňovaných výše v textu, ale také o repliku 

bronzového meče zapůjčené z Archeoparku pravěku Všestary. „Bronz, slitina mědi a cínu, je 

ceněna nejen pro své mechanické vlastnosti ale také pro svou krásnou zlatavou barvu. 

Současné archeologické nálezy z bronzu mohou návštěvníky mást, protože na jejich povrchu 
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vzniká v rámci postdepozičních procesů stabilní vrstva patiny, která je sice chrání před další 

degradací, ale zároveň je barví do zelena. Člověk si pak často vůbec neuvědomuje, že ve své 

době se jednalo o skutečně krásné předměty, které bezesporu dobře reprezentovali svého 

majitele. Pro zdůraznění tohoto faktu jsme se rozhodli vystavit i jednu nepatinovanou repliku 

meče,“ upřesňuje ředitel rychnovského muzea, Mgr. Tomáš Zelenka. 

Výstava "Na ostří meče" bude k vidění ve Výstavních prostorách muzea v II. patře 

Kolowratského zámku od 25. července do 31. října 2020. 

 
Kontakt pro další informace: 

Mgr. Martina Beková, archeoložka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. + 420 494 534 

450, +420 721 857 687 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, 

+420 721 261 666 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 

 

 

 


