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Abstrakt (česky) 

Práce se zaměřuje na zpracování archeologických nálezů z období střední až pozdní doby 

laténská z hradiště Karlovice (okr. Semily), které se nachází na vrcholové plošině vrchu 

Čertova ruka, jež je obklopen pískovcovými věžemi a skalními bloky, což poskytuje této 

lokalitě unikátní prostorovou dispozici. Zároveň se lokalita nachází na periferii soudobého 

laténského osídlení. 

Cílem práce je poskytnout první ucelené zpracování nálezů z doby laténské z této 

lokality a na základě toho interpretovat tuto výjimečnou polohu ve funkčním kontextu 

současné sídelní struktury. 

  

 

Abstract (in English): 

The diploma thesis focuses on the elaboration of the middle and late La Tène period 

archaeological finds from the hillfort of Karlovice (Semily District), which is situated  

on the top plateau of Čertova ruka, surrounded by sandstone towers and rock blocks, giving  

it a unique spatial position. At the same time, the site is on the periphery  

of the current La Tène settlement area. 

The aim of the thesis is to provide the first comprehensive elaboration of finds from 

the current La Tène period from this site and to interpret this exceptional position  

on the functional context of the current settlement structure. 
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1 Úvod 

Když v roce 1934 nalezli hosté lázní Sedmihorky Ladislav Novák a Jan Šourek  

na své procházce na skalní útvar Čertova ruka pravěkou keramiku, vedlo to velmi záhy 

k intenzivnímu zájmu o tuto lokalitu. Pravěké nálezy uprostřed Hruboskalského skalního 

města oprávněně jitřily fantazii jejich objevitelů. V honbě za nálezy a poznáním zde vedli 

výzkum nejprve již zmiňovaní hosté lázní a následně Josef Vítězslav Šimák z muzea 

v Turnově a Rudolf Turek ze Státního archeologického ústavu (Turek 1947, 1).  

Tyto výzkumy přinesly zajímavé objevy. Na lokalitě byly, kromě velkého množství jiných  

artefaktů, nalezeny zlomky laténské keramiky a to včetně dvou zlomků „stradonických“ 

střepů (malované oppidální keramiky) a dvou kousků skleněných náramků. Tyto artefakty 

však byly zastíněny objevem malované lengyelské keramiky (Benešová et. al. 1999, 56)  

a nálezem řady součástí koňských postrojů, závěsu meče, spon a dokonce i zlomků 

skleněných nádob z přelomu doby římské a doby stěhování národů (Jiřík 2008, 164-173). 

V souladu s tehdejšími postupy v archeologii, soustředícími se na nejreprezentativnější 

nálezy, prošel celý nálezový celek rozsáhlou skartací a badatelé se spokojili s konstatováním, 

že v různých obdobích pravěku byla Čertova ruka osídlena (např. Filip 1947, 228-229).  

Ve světle atraktivnějších nálezů nebyla předmětům z doby laténské (a jejich interpretaci), 

věnována větší pozornost. 

Sběry prováděné v následujících desetiletích, stejně jako výzkumy Jana Kosiny  

a Jiřího Waldhausera v roce 1989 (Waldhauser - Kosina 1990, 114) a Víta Vokolka a Jana 

Prostředníka v roce 1994 (Vokolek – Prostředník 1994, 1995), nevedly jejich autory 

k objasnění funkce lokality v době laténské. Badatelé Čertovu ruku označovaly za možné 

obětiště, shromaždiště, hradiště nebo dokonce panské sídlo. Povahu lokality mohou objasnit 

nejnovější nálezy z detektorového průzkumu, jenž proběhl v roce 2015 (Prostředník 2015).  

Byl při něm učiněn nález velkého množství kovových artefaktů, některých záměrně 

poškozených. Ten by mohl podporovat teorii obětiště či depotiště, avšak je potřeba zjistit,  

do jaké míry může být tato interpretace platná, pochází-li z lokality i nezanedbatelné množství 

keramických zlomků. Rovněž povaha kompletního souboru artefaktů neodpovídá běžnému 

sídlištnímu nálezu, ani obvyklému depotu. Zpracování všech laténských nálezů  

z minulých výzkumů může napomoci ke zpřesnění interpretace, nebo vést k nové teorii. 

Dispozice lokality Čertova ruka je v rámci osídlení doby laténské poměrně 

nestandardní. Nachází se několik kilometrů od nejbližšího známého soudobého osídlení  

na skalním útvaru uprostřed skalního města.  
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Čertova ruka však není jedinou takovouto lokalitou v Českém ráji. Nedaleko obce Srbsko 

byla v roce 1993 na skalním masívu Sokolka objevena podobná lokalita. V letech 1997-1998 

zde proběhl archeologický výzkum pod vedením Jiřího Waldhausera a Petra Jenče 

(Waldhauser – Jenč 1998) a to na samotném skalním bloku i pod ním. 

Stejně jako v případě Čertovy ruky jde o výrazný skalní útvar, v jehož bezprostředním 

okolí byly nalezeny početné fragmenty keramiky z doby laténské, avšak žádné přímo na něm. 

V případě obou lokalit rovněž platí, že takřka všechny nálezy se nacházely na relativně 

strmých svazích, nebo pod nimi. Nelze tedy vyloučit původ těchto artefaktů ve vrcholových 

partiích obou poloh. 

Rozdíly se projevují v nálezech vyrobených z kovu. Zatímco ze Sokolky pocházejí 

zlomky minimálně pěti spon a několik menších neidentifikovatelných zlomků železa 

(Waldhauser – Jenč 1998, 570-572), z Čertovy ruky pochází pouze jediná laténská spona, 

která je však doplněna o několik desítek dalších kovových předmětů, převážně ze železa. 

Takové množství kovových předmětů se na běžném laténském sídlišti obvykle nenachází  

a lze tedy uvažovat o tom, že nálezy pocházejí z depotu. Depoty známé z Čech byly většinou 

ukládány mimo sídliště, nicméně jsou známy i případy uložení depotu přímo  

na sídlišti. Přínosem pro poznání lokality by bylo stanovit, zda v tomto případě  

lze skutečně uvažovat o depotu. 

Pískovcové útvary na lokalitě Čertova ruka podléhají výrazné erozi. Nejlépe  

to demonstruje severozápadní část Čertovy ruky s přiléhavým názvem Hrad,  

na níž se ve středověku nacházela tvrz. Již R. Turek mluví o některých jejích částech jako  

o nepřístupných (Turek 1947, 2). Dnes je vrchol této skalní věže přístupný pouze po úzké 

římse a na jiné její části se lze dostat pouze za použití horolezeckých technik. Podobně 

degraduje i zbytek lokality, což vede k přemisťování nálezů, destrukci objektů  

a k nenávratné ztrátě informací v nich uložených. 

Cílem této práce je zpracování všech známých a dochovaných nálezů z doby laténské 

z lokality Čertova ruka, jejich interpretace a interpretace účelu lokality v tomto období.  

Práce analyzuje několik neobvyklých nálezů, které v současnosti nejsou uspokojivě 

interpretovány. Jde o dvojici mečovitých předmětů neobvyklého tvaru a dále o kosu a srp 

v provedení, které je v inventáři české doby laténské neobvyklé, avšak má analogie 

v oblastech mimo naše území. Autor této práce usiluje o interpretaci uvedených předmětů. 
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Ve třicátých letech byla řada nálezů ztracena skartací, což způsobilo zkreslení celkové 

informace, jíž tento soubor nese. I přesto je nutné pro učinění platných závěrů dohledat 

veškeré nálezy, které se do dnešní doby dochovaly a jsou uloženy v muzejních institucích. 

Muzeum Českého ráje v Turnově a Muzeum východních Čech v Hradci Králové poskytla 

přístup k veškerým laténským nálezům z lokality Čertova ruka, jež se nacházely v jejich 

sbírkách. Artefakty byly v rámci této práce zdokumentovány, analyzovány a srovnávány 

s podobnými soubory publikovanými v archeologických odborných zdrojích. Na základě 

analýzy dat z předchozích výzkumů a po observaci lokality bylo rozhodnuto  

o pravděpodobném účelu této v mnohých ohledech neobvyklé až unikátní lokality v rámci 

sídelní struktury mladší doby železné. 

Pro posouzení teorie o uložení depotu byl proveden soupis depotů v oblasti střední 

Evropy, jenž poslouží pro komparaci a analýzu nálezového souboru, a ve výsledku  

pro potvrzení či vyvrácení této teorie. Soupis samotný je přínosem pro archeologické bádání, 

neboť jediný dosud vytvořený podobný soupis vznikl v roce 1995 (avšak pro území celého 

rozsahu laténské kultury) a v současnosti je již nekompletní (Kurz 1995). 

Praktickým výstupem práce je katalog laténských nálezů z lokality Čertova ruka.  

Ten nabízí soupis a popis artefaktů a je doplněn fotografickou a kresebnou dokumentací. 

Tento katalog, stejně jako přiložená kresebná a fotografická dokumentace je zdrojem  

dat pro budoucí badatele. 
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2 Lokalita Karlovice – Čertova ruka 

V následující části je lokalita Karlovice – Čertova ruka popsána, je shrnuta historie bádání  

o ní a popsána problematika deponování v době laténské. 

2.1 Popis lokality 

Lokalita Čertova ruka se nachází v Českém ráji v katastru obce Karlovice (Obr. 1).  

Jde o komplex skalních věží a abri, které se nalézají uprostřed Hruboskalského skalního města 

(Obr. 9). Z východu, jihu a západu je Čertova ruka obklopena skalní skupinou Kapelník  

(Obr. 6), na severu sousedí s masívem Maják (Obr. 7) a na severozápadě  

se skalním útvarem Přední skalák, jenž je zobrazen na Obr. 8 (Benešová et. al. 1999, 55). 

 

Obr. 1 Poloha lokality (zdroj: www.mapy.cz 2018) 

V minulosti byla lokality často uváděna na katastrálním území obce Mašov. Toto bylo 

způsobeno chybou při zpracování základních map 1: 10 000, kde došlo k posunu zákresu 

katastrální hranice, což posunulo lokalitu na mapě na území Mašova. Katastrální mapa však 

lokalitu jednoznačně umisťuje do katastrálního území obce Karlovice. Parcela číslo 1250  

k. ú. Karlovice, na níž se lokalita nachází, přímo sousedí s parcelou číslo 1250,  

k. ú. Mašov, což rovněž mohlo vést k záměně katastrálního území. V minulosti byla lokalita 
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v literatuře uváděna rovněž pod katastrem Hrubá Skála a Kacanovy (Benešová et. al. 1999, 

57-58). 

Samotný masív Čertovy ruky lze rozdělit na čtyři morfologické celky. Prvním z nich  

je tzv. Východní plateau nacházející se na východním okraji Čertovy ruky. Na severu  

je ohraničeno temenem ploché skalky vystupující směrem k východu,na západě přechází  

do osypového svahu pod skalní věží Opomenutá. Jižní hranice Východního plateau  

je zároveň hranicí východního úpatí celého masívu. Vytváří ostře oddělený převýšený terénní 

stupeň, jehož výška směrem na sever roste (Benešová et. al. 1999, 58).  

Druhou partií Čertovy ruky je Hlavní masív, který je tvořen mohutným pískovcovým 

blokem a třemi samostatnými skalními věžemi na jeho východním konci. Na severním okraji 

Hlavního masívu stojí skalní věž Opomenutá (Obr. 2). Mezi touto věží a Hlavním masívem 

leží vyvýšená plošina Prvního plateau, spojená na jihu a východě úzkými skalními průchody 

s Východním plateau. Kotlina Prvního plateau strmě klesá severním směrem do Velkého 

amfiteátru. 

 

Obr. 2 Skalní věž Opomenutá (foto Michal Kotýnek 2018) 
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Ten je uzavřen mezi Opomenutou, severovýchodní stěnou Hlavního masívu, východním úpatí 

Velké bašty a jihovýchodní stěnou Šourkovy věže. Směrem na severovýchod  

se otevírá a strmě stoupá jižním směrem až k úpatí stěn Hlavního masívu. Výška skalní stěny 

Hlavního masívu činí 51 m. Na úpatí svahu Velkého amfiteátru jsou patrné tři terénní zářezy 

zaniklých úvozových cest, jež byly v minulosti považovány za pozůstatky valů,  

což zapříčinilo označování této lokality jako hradiště (Benešová et. al., 58-59).  

V západní části Velkého amfiteátru se nachází výrazné 18 m široké a 7 m hluboké abri 

zvané Novákova pec (Obr. 3). Přibližně napůl cesty mezi Opomenutou a Novákovou pecí se 

ve svahu nachází menší skalní výchoz zvaný Raptorka. Na jižním konci relativně rovné 

plochy před Novákovou pecí začíná vzhůru stoupající průrva nazývaná Křížová chodba, která 

ústí do vysokého přírodního skalního tunelu, jenž je zároveň nejsnadnější přístupovou cestou 

na Horní plateau. 

 

Obr. 3 Novákova pec (foto Michal Kotýnek 2018) 

Horní plateau je poměrně rovnou plošinou na vrcholu hlavního masívu. V ose severozápad - 

jihovýchod měří zhruba 100 m a v nejširším místě 56 m. Na severu je ohraničeno zhruba  

17 m širokou plošinou nad Novákovou pecí, oddělené od střední části Horního plateau 
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zvýšeným terénním stupněm. Jižní část horního plateau přechází do nižších skalních útvarů a 

erozních strží nad nejjižnější částí Východního plateau. Kromě křížové chodby je horní 

plateau přístupné pouze na jižní straně skrz tzv. branku, což je erozní rýha ústící  

do Malého amfiteátru (skalní stěna zde dosahuje výšky 30,7 m). 

Třetí partie Čertovy ruky se nazývá Malá bašta. Jde o masív, jenž je od Hlavního 

masívu oddělen nízkým sedlem. Skládá se ze dvou částí - západní a východní. Západní část 

sestává z osamocené věže Sypká a ze skalních věží Malé bašty. Východní část masívu, která 

je zároveň západní stěnou Malého amfiteátru, tvoří rozeklané skalní útvary a římsy Čertových 

věžiček. 

 

Obr. 4 Velká bašta (foto Michal Kotýnek 2018) 

Na jihovýchodním okraji lokality se otevírá do prameniště Malý amfiteátr. Jeho 

severovýchodní okraj tvoří stěny Hlavního masívu a jeho západní okraj tvoří členité věže 

Malé bašty. Za západním okrajem Malé bašty se nachází Jižní amfiteátr, jenž se otevírá 

k jihozápadu. Na severovýchodě je vymezen stěnou Hlavního masívu (výška 23,7 m)  

a ze severu jej vymezují stěny Velké bašty. V severní části jsou ve svahu Jižního amfiteátru 
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nízká temena tří vzájemně oddělených skalních bloků. Stěna masívu Čertovy ruky je nad 

tímto místem výrazně rozčleněna a tvoří tak rozhraní mezi Hlavním masívem  

a Hradem, poslední z částí Čertovy ruky (Benešová et. al., 59). 

Hrad (Obr. 5), který je nejsevernější a nejvyšší částí Čertovy ruky, je tvořen dvěma 

oddělenými částmi – Velkou baštou a Šourkovou věží. 

Velká bašta (Obr. 4) tvoří severní hranici Jižního amfiteátru a zároveň jižní hranici 

západního amfiteátru. Na východě u Velkého amfiteátru je pokračováním západní stěny 

masívu Čertovy ruky. Od Hlavního masívu je oddělena pásmem nižších erodovaných skalních 

útvarů širokých asi 13 m, a od severněji ležící Šourkovy věže úzkou skalní průrvou, jež klesá 

z Velkého amfiteátru do Západního amfiteátru. Je tvořena několika mohutnými, silně 

zvětralými a erodovanými skalními věžemi. Převýšení mezi nejvyšším bodem Velké bašty  

a jejím úpatím v Západním amfiteátru činí 51,6 m (Benešová et. al., 59-60). 

 

Obr. 5 Šourkova věž a Velká bašta (foto Michal Kotýnek 2018) 

Na sever od Velké bašty se nachází nejvyšší část celého areálu Čertovy ruky – Šourkova věž. 

Je silně erodovaná. Erozní rýhy běží zejména ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Dvě 

nejvýraznější z nich nesou stopy antropogenních úprav. Jižnější z nich začíná na nízkém 

skalním výběžku na jihozápadě Šourkovy věže a ústí do abri č. 30. Po obou stranách spodní 

části této rýhy jsou patrné záseky.  
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Severnější z těchto rýh ústí na východní straně Šourkovy věže do abri č. 24  

a stoupá odtud přes temeno skalní plošiny do soutěsky mezi dvěma skalními věžemi  

a odtud až pod její vrcholek. Ve spodních partiích jsou opět viditelné četné záseky.  

Erozní rýhy jsou, spolu s umělou do skály tesanou stezkou na jihovýchodním úbočí,  

tzv. tunelem, jedinou přístupovou cestou na temeno skály. Tento přístup je již částečně zničen 

erozí a na vnitřní straně prochází malou do skály tesanou místností (hloubka 1,6 m, šířka  

1,4 m, výška 2 m). Na vrchol Šourkovy věže vede úzká skalní římsa, která  

v exponovaných úsecích pokračuje do skály sekanými schůdky. 

 

Obr. 6 Výhled na skalní útvar Kapelník z Horního plateau (foto Michal Kotýnek, 2018) 

Na skalním balkonu na severním výběžku Šourkovy věže byla vytesána cisterna.  

Ta je dnes přístupná pouze za použití horolezeckých technik. 

V temeni skály, v jižní části Šourkovy věže, je vytesána druhá místnost o rozměrech  

8,9 x 7,1 m. Severní skalní stěna je viditelně upravena přitesáním do výše 1,8 m.  

Vrchol Šourkovy věže byl patrně jádrem středověkého skalního hrádku, jak dokládají 

pozůstatky do skály sekaných místností, stopy po dřevěných drážkách a do skály tesaný 

přístup.  

Na severovýchodním úpatí Šourkovy věže se nachází výrazné abri č. 4, které  

se rovněž nazývá Šourkova díra. Jde o malou čtyři metry hlubokou jeskyni. Převýšení mezi 

vrcholem Hradu a jeho úpatím na severovýchodní straně je 49,1 m (Benešová et. al., 60). 
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Obr. 7 Výhled na skalní útvar Maják z Horního plateau (foto Michal Kotýnek 2018) 

 

 

Obr. 8 Výhled na skalní útvar Přední skalák z Horního plateau (foto Michal Kotýnek 2018) 

 

 

Obr. 9 Hruboskalské skalní město při pohledu od východu (foto Michal Kotýnek 2018) 
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Obr. 10 Plán Čertovy ruky dle (Benešová et. al. 1999, 74-75) 
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2.2 Dějiny bádání 

Patrně první zmínka o Čertově ruce jakožto archeologické lokalitě pochází z roku 1839,  

kdy byl při stavbě silnice narušen žárem zničený objekt a o několik dnů později nalezena 

nádoba, náležející zřejmě lužické kultuře, jež měla být uložena ve skalní puklině  

2 m pod úrovní terénu (Sklenář 1992, 74). 

Další nálezy byly na lokalitě objeveny až o takřka 100 let později, v roce 1934. Tehdy  

na lokalitě proběhl drobný výzkum pod vedením amatérských badatelů a objevitelů lokality 

L. Nováka a J. Šourka. Ti požádali o podrobný průzkum celé lokality, jenž začal  

o rok později, pod dohledem J. V. Šimáka z Muzea Českého ráje v Turnově (Turek 1947, 3). 

Pod jeho vedením bylo zkoumáno především největší abri na Čertově ruce nazývané 

Novákova pec, kde bylo odkryto souvrství obsahující nálezy patřící kultuře s vypíchanou 

keramikou, lengyelské kultuře (MMK 1b), lužické kultuře, slezskoplatěnické kultuře, době 

laténské, době římské a době stěhování národů a středověku. Středověké nálezy rovněž 

pocházely z cisterny v  severozápadní části ostrožny s názvem Šourkova věž. Zdejší 

středověkou keramiku Šimák označoval za hradištní, nicméně šlo o mladší fragmenty  

z období vrcholného středověku (Benešová et. al. 1999, 56). 

Ještě v roce 1935 navázal na Šimákův výzkum R. Turek ze Státního archeologického 

ústavu v Praze. Prokopal zbývající část Novákovy pece a položil několik sond na Horním 

plateau. V těchto sondách se podařilo zachytit slezskoplatěnickou kulturní vrstvu  

(Turek 1947, 8). 

Výzkum R. Turka pokračoval i v roce 1936, kdy navázal na průzkum Horního plateau, 

na němž zachytil zbytky lidských aktivit v neolitu, období popelnicových polí  

a na přelomu doby římské a stěhování národů. Rovněž proběhla prospekce v jeskyni s názvem 

Šourkova díra (Obr. 11), při které byl nalezeny dva fragmenty takzvané stradonické 

(oppidální malované) keramiky (Turek 1947, 9). 

V následujících padesáti letech byla lokalita zkoumána takřka výhradně povrchovými 

sběry. V roce 1947 provedli Lumír Jisl a František Prošek revizní výzkum v Šourkově díře  

a v Novákově peci, avšak nezískali žádný datovací materiál (Jisl - Prošek 1947, 2-3). 

Roku 1969 nalezli Vít Weber a Jiří Waldhauser při sběrech nad Novákovou pecí 

keramické zlomky datovatelné do období slezskoplatěnické kultury (Weber 1972, 76). 
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Obr. 11 Šourkova díra (foto Michal Kotýnek 2018) 

V roce 1980 provedli Marcela Stará a Jiří Waldhauser povrchovou prospekci u paty Šourkovy 

věže, ve velkém amfiteátru a na Horním plateau. Nalezli fragmenty keramiky z období 

popelnicových polí a z doby laténské (Waldhauser - Stará 1984, 46)1.  

O čtyři roky později nalezl dva pravěké atypické keramické fragmenty Tomáš Durdík, 

pravděpodobně na rovině před Novákovou pecí (Durdík 1987, 120). 

 V roce 1989 proběhla sondáž na Horním plateau pod vedením J. Kosiny  

a J. Waldhausera (Waldhauser - Kosina 1990, 114).  

Lokalita byla v následujících letech opět zkoumána sběry. V roce 1990 provedl  

na hraně horního plateau přímo nad Novákovou pecí sběry Jiří Kalferst, o dva roky později  

Jan Prostředník a Pavel Kracík a o čtyři roky později i Petr Landr. Při těchto sběrech byla 

nalezena keramika kultury s vypíchanou keramikou, lužické kultury a ze středověku 

(Benešová et. al. 1999, 57). J. Prostředník a P. Kracík rovněž prozkoumali i erozní rýhu 

vedoucí podél  severozápadního obvodu věže Opomenutá na první plateau, prostor  

ve svahu nad Raptorkou a polohu branka. Z těchto poloh získali materiál z eneolitu  

a kultury lužických popelnicových polí (Prostředník 1993, 30)2.  

                                                 
1 Tato akce je však lokalizována do katastru Kacanovy (Benešová et. al. 1999, 57). 

2 Zde však byly uvedeny chybné koordináty, které lokalizují sběry na plošinu Paličky v oblasti Předního skaláku, 

k. ú. Kacanovy (Benešová et. al. 1999, 57). 
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Obr. 12 Abri č. 19 u Opomenuté (foto Michal Kotýnek 2018) 

Prozatím poslední terénní výzkum na Čertově ruce proběhl v roce 1994 pod vedením Víta 

Vokolka a Jana Prostředníka. Položili celkem tři sondy na Horním plateau, v nichž odkryly 

pozůstatky osídlení v neolitu, eneolitu, mladší době bronzové, době halštatské a v pozdní 

době římské. V Novákově peci proběhl revizní výzkum, ze kterého byly získány převážně 

drobné keramické zlomky patřící slezskoplatěnické kultuře a jen sporadicky byly  

v materiálu zastoupeny fragmenty z doby římské a ze středověku.  

Rovněž byla vykopána sonda u skály Raptorka ve velkém amfiteátru před Novákovou 

pecí, která přinesla materiál kultury s vypíchanou keramikou, kultury slezskoplatěnické  

a laténské. Dále byla otevřena sonda v abri č. 18 na prvním plateau (zjištěna kultura 
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slezskoplatěnická) a v abri č. 19 (Obr. 12) u skalní věže Opomenutá3 (zjištěna kultura 

slezskoplatěnická a laténská) a prokopán splachový kužel u abri č. 314, odkud byl získán 

materiál ze středověku. Sonda u Opomenuté odkryla poměrně mohutné slezskoplatěnické 

souvrství, několik slezskoplatěnických chat, několik laténských zahloubených objektů  

a pec (Vokolek – Prostředník 1995, 4-5). Ve stejném roce byly na lokalitě v prostoru horního 

plateau a Hradu v Šourkově věži vrtány geologické sondy (Benešová et. al. 1999, 57). 

Namátkový sběr provedl v letech 1995 a 1997 Milan Kuchařík (Bláha –  Kalferst  –  Sigl 

2004, 54). 

V roce 2003 provedl průzkum na horním plateau a na Hradě Martin Nechvíle (Nechvíle 

2003, 23-24).  

Zatím poslední archeologickou akcí na Čertově ruce byl průzkum za pomoci detektoru 

kovů, vyvolaný zvýšenou aktivitou nelegálních hledačů kovů (detektorářů).  

Ten proběhl v jarních měsících roku 2015. Jeho výsledkem bylo objevení přibližně 100 

předmětů ze železa a barevných kovů z období mladší doby bronzové až vrcholného 

středověku (Prostředník 2015, 4). Nálezy z tohoto průzkumu tvoří významnou část předmětů 

sledovaných v této práci. 

 

 

                                                 
3 V NZ nesprávně označeno jako Šourkova díra (Benešová et. al. 1999, 57). 

4 V NZ chybně lokalizován vzhledem k cisterně, která leží na protilehlé straně Šourkovy věže (Benešová et. al. 

1999, 57). 
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2.3 Deponování v době laténské 

Deponování je jevem, ač ve většině období okrajovým, který provázel lidskou společnost 

několik tisíciletí a lze se sním setkat prakticky po celý průběh pravěku. 

Nejvíce depotů je známo z mladší a pozdní doby bronzové, kdy se deponování stává 

výraznější součástí nakládání s materiální kulturou a jen z území Čech je identifikovatelné 

v necelých 400 případech (Smejtek et. al. 2013, 11). 

Depoty lze obecně dělit na dvě skupiny. První jsou depoty dočasné, tedy uložení 

materiálu či majetku s úmyslem později ho vyzvednout. Druhou variantou jsou depoty 

votivní, což jsou předměty, jež jsou uložené trvale a bývají interpretovány jako obětiny. 

Velkým problémem poznání depotů je fakt, že není-li depot uložen tak, že jej již vyzvednout 

nelze (např. tzv. duchcovský depot), nelze s naprostou jistotou rozlišit, zda jde o depot 

dočasný, či votivní (Smejtek et. al. 2013, 9). 

V době laténské se deponování zdá být nepříliš častým, avšak zdaleka  

ne neobvyklým jevem. Dosud se tématu laténských depotů souhrnně věnovala pouze jediná 

práce (Kurz 1995). V této práci shromáždila autorka informace o přibližně tisíci depotů 

z období starší i mladší doby železné v oblasti zaalpské Evropy. Vzhledem k rozsáhlosti 

zkoumané oblasti i tématu a stáří citované práce je však tento soupis dnes  

již značně nekompletní. Výše zmíněná rozsáhlost tématu rovněž vede ke značným problémům 

s jeho systematizací a interpretací.  

Jiné prace se zabývaly dílčími tématy v rámci problematiky ukládání depotů v době 

laténské, jako je například ukládání depotů v souvislosti s opevněním (von Nikolai 2014). 

Tato práce je v současnosti nejaktuálnějším přehledem depotů z doby laténské. Jak již bylo 

řečeno, zabývá se depoty uloženými v souvislosti s opevněním, jichž v oblasti od Francie  

po Slovensko a od Alp po střední Německo identifikuje 113. 

Ve střední době laténské ve stupních LT B-C1 se v Čechách s depoty setkáváme  

jen výjimečně. Ve většině případů jde o depoty šperků, jako je například depot  

ze Stebna-Nouze na Podbořansku, uložený ne přelomu stupňů LT B1 a B2  

(Kysela et. al. 2017).  

Od stupně LT C1 se rovněž objevují i mincovní depoty, ač zatím nepočetné. 

Nejvýznamnějším z nich je depot z Nechanic (okr. Hradec Králové), který obsahoval 

minimálně deset zlatých statérů (Smejtek et. al. 2013, 31). 
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V mladší a pozdní době laténské ve stupních LT C2-D pak výrazně narůstá počet uložených 

depotů mincí (Smejtek et. al. 2013, 28-35) a rovněž jsou ukládány i depoty šperků (např. 

Holubov, John – Houfková 2014, nebo Ptení, Hlava 2016) a depoty železných předmětů, 

zejména ve stupni LT D (např. Bezdědovice 1, Michálek 1999, nebo Kolín, Rybová – 

Motyková 1983). 

Obecně lze rozlišit dva základní druhy depotů v době laténské. Jsou to depoty mincí  

a depoty předmětů. Depoty předmětů lze dále rozdělit na depoty železných nástrojů  

a zbraní a depoty šperků a ozdob (Smejtek et. al. 2013, 12; Pieta 2008, 193).  

Depotů mincí je z Čech doposud známo 40. Většinou obsahují pouze jednotky  

až desítky mincí, avšak mohou obsahovat i stovky až tisíce mincí (Smejtek et. al. 2013, 12). 

Největší poklad laténských mincí nalezený v Evropě byl objevený u Podmokel v roce 1771. 

V bronzovém kotli zde bylo uloženo 7 000 – 10 000 zlatých mincí a zlatý tordovaný náramek. 

Celkové váha depotu byla zhruba 50 kg (Smejtek et. al. 2013, 262-264).  

Depoty železných předmětů se nejčastěji skládají zejména ze železných nástrojů, 

vybavení domácnosti a stavebních kování, stejně jako z železných hřiven a militarií, nebo 

jejich zlomků a jiných menších fragmentů železa (Michálek 1999, 30). Největším takovým 

depotem nalezeným na našem území je depot z Kolína, vážící 15 kg, který byl uložen  

ve stupni LT D1 (Rybová – Motyková 1983). 

Depoty šperků se skládají nejčastěji z bronzových šperků, spon, případně  

i bronzových nádob, nebo skleněných ozdob. Největším takovým depotem nalezeným  

na našem území je známý „duchcovský poklad“ nalezený v Lahošti v přírodním vřídle.  

Tam bylo ve stupni LT B1 v bronzovém kotli uloženo zhruba 2 000 bronzových předmětů. 

Polovinu tvořily spony a zbytek náramky, nápažníky a prsteny (Smejtek et. al. 2013, 169). 

Depoty lze rovněž dělit na základě místa uložení na depoty z areálů sídlišť a depoty 

uložené mimo tyto areály (Kurz 1995, 106-110). Pro západní oblast výskytu laténské kultury 

je rovněž typickým jevem výskyt depotů ve svatyních (Kysela et. al. 2017, 98). 

Objevení depotů uložených mimo sídliště bylo až donedávna dílem náhody.  

Od devadesátých let, kdy začal být v masové míře provozován detektoring se jejich počet 

zvedl mnohonásobně. Ve většině případů jde o nálezy spolupracujících amatérů. Kolik 

takových nálezů bylo vyzvednuto bez vědomí archeologů nelze odhadnout.  

Toto se pravděpodobně týká zejména depotů mincí a bronzových šperků, jichž přibyla celá 
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řada, zatímco nízký počet nově zjištěných hromadných nálezů železných předmětů je patrně 

ovlivněn neatraktivností zkorodovaných železných předmětů. 
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3 Metodika práce a kritika pramenů 

Následuje definování výzkumných problémů, stanovení hypotéz výzkumu a metodika 

ověřování jednotlivých hypotéz. 

3.1 Kritika pramenů 

Druhý nejrozsáhlejší nálezový soubor, jenž sloužil pro vyhodnocení, pochází 

z archeologického výzkumu, který proběhl v letech 1935-1936, tedy před více než osmdesáti 

lety. Nálezová zpráva k tomuto výzkumu však vznikla až v roce 1947 (Turek 1947), jedenáct 

let po jeho dokončení. Značný časový posun od doby výzkumu způsobil, že část artefaktů  

se nepodařilo dohledat a zrevidovat, jiné pak takřka podlehly zkáze a jejich výpovědní 

hodnota je dnes téměř nulová (zejména železné nálezy).  

Ke zkreslení nálezového souboru rovněž přispěla skartace jeho části, která sice 

proběhla v souladu se zvyklostmi tehdejší archeologie, ale značně narušila jeho výpovědní 

hodnotu.  

Dle samotného R. Turka byly rovněž některé artefakty nalezené při archeologickém 

výzkumu předány do rukou soukromníkům. Autor konkrétně zmiňuje část 

slezskoplatěnického talíře darovanou majiteli Čertovy ruky (Turek 1947), avšak nelze 

s jistotou říct, zda tímto způsobem nemohlo lokalitu opustit více nálezů. Nedohledané 

předměty nebyly zahrnuty do soupisu ani do vyhodnocení, neboť nemohly být ověřeny. 

Dalším problémem je nekompletní nebo nejasná terénní dokumentace,  

a to jak v rovině textové, tak také v její kresebné podobě. R. Turek ve své nálezové zprávě 

popisuje objevení četných objektů v různých sondách. Žádný z těchto objektů není 

dokumentován. Jediné dokumentované profily pocházejí z Novákovy pece. Na horním 

plateau ani v Šourkově díře profily dokumentovány nebyly.  

Stejně tak i prostorová identifikace zkoumaných ploch je problematická.  

Pro průzkum Novákovy pece existuje výškopisný a polohopisný plán, avšak ostatní otevřené 

sondy jsou lokalizovány jen přibližně. Sondy na horním plateau měly být napojeny  

na prodloužení skalní lavice, jejíž umístění je však problematické a celkový plán rozmístění 

sond se v nálezové zprávě nenachází. Sonda v Šourkově díře je lokalizována pouze jako 

„Jeskyňka na vnějším okruhu nad Krokodilem“ (Turek 1947, 9). Toto obecné umístění  

má snad za vinu pozdější problémy v lokalizaci této jeskyně. 
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Literatura zabývající se touto lokalitou je často staršího data vzniku (např. Filip 1947; 

Waldhauser 1976) a ač je popis lokality součástí řady syntetických prací, informace v nich 

uvedené se většinou opírají právě o starší literaturu a často nepřinášejí žádné nové informace. 

3.2 Výzkumné problémy  

Z lokality Čertova ruka pochází řada laténských nálezů, přesto dosud nebyla pro dobu 

laténskou uspokojivě interpretována. Nálezy keramiky nasvědčují teorii, že na Čertově ruce 

bylo sídliště, zatímco velké množství kovových, především železných, předmětů ukazuje 

spíše na depot. 

V souboru laténských nálezů z lokality se rovněž nachází dvojice předmětů 

mečovitého tvaru s extrémně dlouhým trnem, u nichž dosud nebyla určena funkce. 

V minulosti byl tento předmět z Čertovy ruky (předmět 58) interpretován jako kopí (Vokolek 

– Prostředník 1995, 11), zatímco analogické předměty nalezené v roce 1936 v Benátkách nad 

Jizerou byly označeny jako meče (Waldhauser 1990, 78-80). 

Kromě neznámých zbraní se v souboru nachází také srp (předmět 90) a kosa (předmět 

93) s neobvyklým uchycením, jež je pro českou dobu laténskou cizí, avšak  

má analogie na jiných územích. 

3.3 Cíl práce 

Cílem práce je zpracování všech známých a dochovaných nálezů z doby laténské z lokality 

Čertova ruka, jejich interpretace a zároveň interpretace celé lokality v tomto období. 

3.4 Hypotézy práce 

V rámci této práce jsou diskutovány a řešeny celkem čtyři hypotézy. 

Hypotéza 1: Lokalita Čertova ruka sloužila v době laténské k profánním účelům. 

Hypotéza 2: Železné předměty na lokalitě mohou pocházet z depotu. 

Hypotéza 3: Předmět mečovitého tvaru s extrémně dlouhým trnem není meč. 

Hypotéza 4: Výrazně obloukovitý srp souvisí s kosou, jež nepochází z laténského kulturního 

okruhu. 
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3.5 Metodika práce 

Metody využité při zpracování práce jsou uvedeny v následující části. 

3.5.1 Zpracování nálezové situace 

V rámci výzkumné části práce byla provedena rešerše zdrojů. Byla prozkoumána existující 

dokumentace z dříve proběhlých výzkumných akcí.. Stěžejní závěry z tohoto šetření byly dále 

využity k interpretaci předpokládaného účelu lokality v době laténské. 

3.5.2 Zpracování nálezů, datace a revize datací minulých badatelů 

Po dokumentaci nálezů kresebně a částečně i fotograficky bylo přikročeno k metrickým 

charakteristikám artefaktů (změření) a kvalitativnímu a kvantitativnímu popisu (materiál, tvar, 

stav zachování). Všechny informace byly zahrnuty do katalogu. Zpracované údaje byly dále 

využity k jejich datování a interpretaci. 

Datování proběhlo na základě srovnání artefaktů se známými nálezy z jiných lokalit. 

Kritéria datování představují: 

Keramika – je hodnocen tvar okrajů nádob, výzdoba, materiál, způsob výroby 

Kovové předměty – je posuzován materiál, tvar, rozměry  

Skleněné předměty – je posuzována barva, tvar, druh výrobku 

Interpretace proběhla na základě srovnání se známými nálezy z jiných lokalit,  

ale i empirických dat a poznatků o období vycházejících z rešerše odborné literatury.  

3.5.3 Interpretace neznámých předmětů 

Interpretace nálezů neznámého účelu (předmět 58 a předmět 110) byla provedena srovnání  

s analogickými předměty, které byly objeveny v roce 1936 v depotu v Benátkách nad Jizerou 

(Waldhauser 1990, 78-80) a dále pak s meči a kopími stupňů LT C2-D.  

Pro porovnání byly rovněž uvedeny konkrétní nálezy mečů z lokality Vladař (Chytráček – 

Šmejda 2006, Abb. 14) a z lokality Manching, jež rovněž pocházejí z tohoto období (Sievers 

2010, Taf. 8, 9; 41,47). Na základě předložených argumentů bylo rozhodnuto  

o možné funkci zkoumaných předmětů. 

V souboru se rovněž nacházejí srp a kosa s neobvyklým uchycením rukojeti (předměty 

90 a 93). Předměty byly srovnány s podobnými nálezy z lokalit Pikule v Polsku (Kokowski – 
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Łuczkiewicz 2002) a Rajecké Teplice na Slovensku (Pieta 1986, Abb. 8; Pieta 1996, 193, 

Abb. 8; Pieta 2008, 308). 

3.5.4 Analýza depotů a srovnání s nálezovým celkem  

Metodikou analýzy je statistický popis složení depotů železných předmětů  

a geografický popis jejich původního uložení. Získaná data jsou seřazena do databáze  

a přehledu. Výstupem je přehled a mapa známých depotů železných předmětů ve střední 

Evropě. 

K analýze souboru z lokality Čertova ruka a vyhodnocení jeho statutu depotu bylo 

využito pokročilých statistických metod. Byl proveden základní popis dat korelační analýza  

a clusterová analýzy. Statistické procesy jsou provedeny v opensource software  

R-commander. 

Korelační analýza popisuje, zda se náhodné veličiny navzájem ovlivňují. Míru 

korelace určuje korelační koeficient, který dosahuje hodnot mezi -1 a 1, kdy -1 značí 

nepřímou závislost, 0 nezávislost a 1 úplnou závislost (Pavlík – Dušek 2012, 118).  

Byl využit Spearmanův koeficient korelace, jenž je vhodný pro výpočet nelineárních korelací. 

Zároveň je odolný vůči odlehlým hodnotám a odchylkám od normality (Pavlík – Dušek 2012, 

124). 

Principem clusterové analýzy je vyhledávání skupin bodů, které jsou  

si do maximální možné míry podobné, zatímco jsou co nejvíce odlišné od bodů z jiných 

skupin. Grafickým výstupem tohoto druhu analýzy je dendrogram. Ten je aglomerativním 

hierarchickým stromem zobrazujícím vznik hierarchické struktury clusterů. Badatel musí na 

závěr sám stanovit, ve kterém kroku jsou clustery nejsmysluplnější (Macháček 2001, 31–32). 

3.5.5 Interpretace účelu lokality 

Byla provedena rešerše interpretací lokality předchozími badateli. K interpretaci účelu 

lokality bylo využito analýzy jednotlivých vlastností lokality. Definované vlastnosti byly 

porovnávány s obvyklými vlastnostmi jednotlivých předpokládaných i jiných možných účelů 

využití lokality v mladší a pozdní době laténské. Výsledky komparace byly následně 

diskutovány a byla zvolena nejpravděpodobnější interpretace funkce lokality. 
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4 Rozbor nálezové situace 

Následuje rozbor dvou výzkumů, jež proběhly na lokalitě a z nichž pocházejí nálezy 

relevantní pro tuto práci (tj. datovatelné do doby laténské). Není zde zahrnut výzkum  

L. Jisla a F. Proška v Šourkové díře z roku 1947, nepochází z něj totiž žádný datovatelný 

materiál (Jisl - Prošek 1947, 2-3). Dále není zahrnuta drobná sondáž J. Kosiny  

a J. Waldhausera na horním plateau, neboť z ní pochází pouze jeden fragment laténské 

keramiky (Waldhauser - Kosina 1990, 114). 

4.1 Výzkum J. V. Šimáka v roce 1935 a R. Turka v letech  

1935-1936 

Krátce po objevení lokality požádali L. Novák a J. Šourek o její podrobný archeologický 

průzkum. Prvním archeologem, kterého oslovili, byl J. V. Šimák z Muzea v Turnově,  

jenž započal zkoumání lokality. Výzkum proběhl ve dnech 6. 8. – 11. 9. 1935. 

 

Novákova pec 

Šimák se zaměřil na průzkum Novákovy pece, kterou prokopával od jihovýchodu 

v metrových pásmech. Zde odkryl pravěké souvrství, v němž se nacházely nálezy patřící 

kultuře s vypíchanou keramikou, lengyelské kultuře (MMK fáze 1b), lužické kultuře, 

slezskoplatěnické kultuře, době laténské a středověku (Benešová et. al. 1999, 56). Z doby 

laténské pocházejí dva zlomky skleněných náramků, deset keramických fragmentů  

a několik skleněných korálků z doby laténské. 

Po dokopání šestnáctého pásma byl J. V. Šimák po dohodě se Státním archeologickým 

ústavem nahrazen R. Turkem, který převzal vedení výzkumu na konci srpna 1935.  

J. V. Šimák, stejně jako L. Novák a J. Šourek se výzkumu nadále účastnili. Turek navázal  

na Šimákův výzkum Novákovy pece, kde vynechal sedmnácté pásmo pro dokumentaci 

profilu (Obr. 13-15) a zbytek abri od osmnáctého pásma až na jeho okraj vykopal v ploše. 

Nakonec odkopal i dosud ponechané sedmnácté pásmo (Turek 1947, 3). 
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Obr. 13 Sonda v Novákově peci, plán 17. pásma výzkumu Novákovy pece (Turek 1947, Příloha II.) 

 

 

Obr. 14 Sonda v Novákově peci, pásmo 17, profil směrem k 18. pásmu (Turek 1947, Příloha III.) 
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Obr. 15 Sonda v Novákově peci, pásmo 17, profil k západní části (Turek 1947, Příloha IV.) 

 

V Novákově peci identifikoval Turek celkem čtyři vrstvy označené A-D (Obr. 16-18)  

a několik menších objektů (Turek 1947, 3-8). Dle J. Filipa však byly vrstvy na mnoha místech 

porušeny ohništi a jinými výkopy a řada nálezů se do nich rovněž dostala splachy z horního 

plateau, toto dělení tudíž nemá větší stratigrafické průkaznosti (Filip 1947, 221).  

Na to poukazuje i fakt, že početné kovové nálezy z barevných kovů i ze železa (dodnes 

povětšinou nedochované), byly rozprostřeny napříč všemi vrstvami.  

Již v suťových vrstvách na povrchu se nacházel archeologický materiál, který patrně 

pocházel původně z horního plateau, odkud byl přemístěn erozí. Početné nálezy byly 

objeveny rovněž ve všech dalších vrstvách (Turek 1947, 3-8). Převážná část nálezů patřila 

slezskoplatěnické kultuře, avšak byly objeveny i artefakty patřící kultuře s vypíchanou 

keramikou, lužické, laténské a z přelomu mladší doby římské a doby stěhování národů. 

Po skartaci nálezů zůstaly z Turkova výzkumu Novákovy pece do dnešních  

dní dva zlomky laténské keramiky a několik skleněných korálků. Nalezl rovněž řadu 

drobných železných předmětů a jejich úlomků. Velké množství z nich se však do dnešní doby 

nezachovalo, nebo je nelze identifikovat. 
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Obr. 16 Sonda v Novákově peci, vrstva A (Turek 1947, Příloha V.) 



 Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

   34  

 

Obr. 17 Sonda v Novákově peci, vrstva B (Turek 1947, Příloha VI.) 
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Obr. 18 Sonda v Novákově peci, vrstvy C a D (Turek 1947, Příloha VII.) 
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Obr. 19 Sonda na Horním plateau 1936 (Turek 1947, Příloha IX.) 
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Horní plateau 

V roce 1935 Turek rovněž odkryl šest menších sond na horním plateau. Dle jeho vlastních 

slov zde bylo „porůznu sondováno, čistě náhodně, nálezy nebyly zaneseny do plánku“. Čtyři 

z těchto sond se nacházely v prostoru nad Novákovou pecí. V jedné z těchto sond nalezl  

L. Novák slezskoplatěnický žárový hrob (Turek 1947, 8).  

V sondáži na horním plateau pokračoval R. Turek i v roce 1936 (Obr. 19). Mezi četnými 

nálezy keramiky a méně početnými nálezy štípané a broušené industrie  

a drobných kovových předmětů, popisuje rovněž objevení několika přepálených kůstek,  

jež mohou pocházet z dalšího žárového hrobu (Turek 1947, 8-9). Z této sondy rovněž 

pocházejí 3 laténské keramické fragmenty. 

 

Domnělý val 

Turek položil sondu do domnělého valu u cesty (který je ve skutečnosti částí svazku 

úvozových cest). Z této cesty vyzvedl několik atypických keramických zlomků  

(Turek 1947, 9). 

 

Šourkova díra 

Náhodný nález zlomku červeno-bílé oppidální malované keramiky5 v jeskyni Šourkova díra 

v roce 1935, vedl v roce 1936 k jejímu průzkumu. Dle informací z nálezové zprávy byla její 

výplň stejnorodá, tvořená „humusním pískem“ a jakékoliv zvrstvení v ní nebylo 

pozorovatelné. Mimo jiné artefakty bylo v Šourkově díře nalezeno minimálně 13 dalších 

fragmentů laténské keramiky, z nichž jeden rovněž pochází z červeno-bílé malované laténské 

nádoby (Turek 1947, 9). 

                                                 
5 Turek považoval laténské malované střepy za středověké, což je v originálu nálezové zprávy opraveno tužkou 

L. Jislem. 
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4.2 Výzkum V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994 

Po zaznamenání několika narušení lokality především v prostoru Novákovy pece a vývratu na 

horním plateau, přistoupili V. Vokolek z Muzea východních Čech v Hradci králové  

a J. Prostředník z Muzea Českého ráje v Turnově k záchrannému a zjišťovacímu výzkumu, 

který proběhl ve dvou etapách (Vokolek – Prostředník 1994, 2).  

4.2.1 První etapa 23. – 27. 5. 1994 

Byly otevřeny sondy na horním plateau, v abri Novákova pec, u Raptorky (v NZ označeno 

jako „planinka pod Novákovou pecí“),  v abri č. 19 u věže Opomenutá (v NZ označeno jako 

Šourkova díra), na prvním plateau (v NZ označeno jako „planinka před V vchodem  

na plateau“) a byl prozkoumán splachový kužel u abri 31 (v NZ označeno jako „průrva 

k cisterně“). V rámci této etapy byla rovněž položena sonda u skalního útvaru zvaného 

Praděd, jenž se nachází zhruba 200 m V od Čertovy ruky.  

 

Horní plateau  

V prostoru horního plateau byl nejprve prozkoumán vývrat, jenž se nacházel na S okraji jeho 

střední části a následně zde byly položeny tři sondy. První sonda, jež se nacházela  

Z od vývratu, měla rozměry 2 x 0,5 m a v hloubce 125 cm dosáhla skalnatého dna. Druhá 

sonda se nacházela zhruba uprostřed horního plateau a měla rozměry 2 x 0,5 m. Tato sonda 

odhalila část zahloubeného objektu, jenž byl přiřazen slezskoplatěnické kultuře.  

Dno objektu, stejně jako sondy se nacházelo v hloubce 90 cm. Třetí sonda byla umístěna  

ve středu J části plateau. Měla rozměry 2 x 0,5 m a skalnatého dna dosáhla v hloubce  

95-160 cm. Ve všech třech sondách převažoval především slezskoplatěnický materiál  

a dále keramické zlomky z neolitu, eneolitu a doby římské, avšak narozdíl od starších 

výzkumů nebyly ani v jedné z těchto sond identifikovány laténské nálezy  

(Vokolek – Prostředník 1994, 3-6).  

 

Novákova pec  

V abri Novákova pec, jež bylo zcela prokopáno v letech 1935-36, byla položena revizní sonda 

o rozměrech 2 x 0,5 m. Ze všech mechanických vrstev až do hloubky 120 cm,  

kde se písčité stěny sondy sesuly, pochází zlomky keramiky, včetně okrajů i zdobených 
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střepů, štípaná industrie a dokonce zlomek bronzového plechu. Stejně jako ze sondy  

na horním plateau ani z této sondy nepochází žádný laténský materiál. Tato sonda ukázala,  

že v letech 1935-36 nebylo ani zdaleka vyzvednuto 100 % nálezů a zejména ty drobnější byly 

zanechány na lokalitě (Vokolek – Prostředník 1994, 6-7).  

 

Raptorka  

Na plošině u skály Raptorka byla položena sonda o rozměrech 2 x 0,5 m, jež dosáhla hloubky 

1 m (Obr. 20). V této sondě byly prozkoumány a zdokumentovány vrstvy splachů. Z vrstvy 2 

nacházející se v hloubce 40-60 cm byly vyzvednuty 3 zlomky laténské keramiky (74/94 20, 

21/1, 21/2), ostatní datovatelné nálezy patřily především slezskoplatěnické kultuře (Vokolek – 

Prostředník 1994, 7-8).  

 

Obr. 20 Sonda u Raptorky JV řez a půdorys (Vokolek – Prostředník 1994, plán 8) 

Opomenutá 

Před vstupem do abri č. 19 (považovaného autory výzkumu za Šourkovu díru) byla položena 

zjišťovací sonda o rozměrech 2 x 0,5 m (Obr. 21). Ta byla prozkoumána  

jen do hloubky 110 cm, kde se sesula její jižní stěna. Ve vrchní časti sondy byly prozkoumány 

a zdokumentovány splachové vrstvy 1-3, jež zasahovaly do hloubky zhruba 0,5 m.  

Do následující vrstvy 4, jež je bez nálezů, byla zahloubena oválná kůlová jáma  
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o rozměrech 50 x 40 cm. Tuto vrstvu považovali autoři výzkumu za povrch terénu v době 

laténské. Ze všech vrstev (s výjimkou vrstvy 4, která byla bez nálezů) pocházejí vedle 

převažujících slezskoplatěnických i nálezy laténské a to včetně hrotu železného oštěpu 

(předmět 55, Tab. XII) nalezeného na povrchu vrstvy 6 v hloubce zhruba 1 m (Vokolek – 

Prostředník 1994, 8-9). 

 

Obr. 21 Sonda u Opomenuté, první etapa, S řez a půdorys (Vokolek – Prostředník 1994, plán 11) 

 

První plateau 

V prostoru Prvního plateau byly otevřeny dvě sondy. První měla rozměry 95 x 50 cm  

a dosáhla hloubky 75 cm. Obsahovala především splachové vrstvy. Pouze v jedné z těchto 

vrstev se nacházelo několik slezskoplatěnických keramických zlomků, ostatní byly  

bez nálezů. Druhá sonda měla rozměry 1 x 1 m a obsahovala jeden slezskoplatěnický 

fragment keramiky (Vokolek – Prostředník 1994, 9-10). 
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Splachový kužel u abri 31 

Splachový kužel byl očištěn a zdokumentován. Pocházejí z něj nálezy středověkého stáří, 

datované autory výzkumu do 13. století (Vokolek – Prostředník 1994, 8). 

4.2.2 Druhá etapa 5. – 9. 9. 1994 

Bylo pokračováno ve výzkumu u domnělé Šourkovy díry (u Opomenuté), kde byly otevřeny 

dvě sondy (Vokolek – Prostředník 1995, 1). 

 

Sonda 1 

Dříve odkrytá sonda byla rozšířena na celkovou plochu 355 x 100 cm (Obr. 22). Vzhledem  

ke složité stratigrafii písčitých vrstev byla směrem ke dnu schodovitě zužována (Vokolek – 

Prostředník 1995, 1).  

Celkem bylo v této sondě dokumentováno 28 vrstev. Prvních osm z nich bylo 

interpretováno jako splachové a obsahovaly nálezy slezskoplatěnické, laténské a pozdně 

římské. Pod nimi se nacházela vrstva 20, na jejímž povrchu se v hloubce 81-97 cm nacházel 

dlouhý mečovitý předmět (předmět 58, Tab. XXVII, v NZ označován jako dlouhý hrot kopí). 

Ve stejném horizontu byla rovněž nalezena spona Kostrzewski B (předmět 59, Tab. XI)  

a náramek z bronzového drátu s navlečenými kroužky (předmět 60, Tab. XI). Všechny tyto 

artefakty se měli nacházet v blízkosti hrotu oštěpu nalezeného v první etapě výzkumu. 

V samotné vrstvě 20 pak byly nalezeny keramické zlomky z doby laténské a z pozdní doby 

římské. Tuto vrstvu, stejně jako vrstvy 18 a 19, jež se nacházeli pod ní, datují autoři do doby 

laténské.  

Vrstva 17 již náleží dle autorů slezskoplatěnické kultuře. Do ní byla zahloubena jáma, 

která sice obsahovala pouze slezskoplatěnický materiál, avšak autoři výzkumu ji vzhledem  

ke stratigrafické souvislosti rovněž datují do doby laténské. Sondou byla dosažena hloubka 

330 cm (Vokolek – Prostředník 1995, 2-3).  

 

Sonda 2 

Druhá otevřená sonda byla prodloužením první na její Z straně a byla od ní vzdálená 155 cm. 

Původně byla vyměřena na rozměry 4 x 1 m, po pádu jižního profilu musela  



                                                                      Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

 

    

 42       42         

 

být schodovitě zužována a dna bylo dosaženo jen při jejím V konci (Vokolek – Prostředník 

1995, 3).  

V této sondě bylo dokumentováno celkem 38 vrstev tvořících velmi složitou 

stratigrafickou situaci (Obr. 25). Vrchní část sondy vyplňovalo několik splachových vrstev, 

pod nimiž se v hloubce 22-34 cm nacházela vrstva číslo 22, která byla interpretovaná jako 

laténská. Ve stejné hloubce byly odhaleny tři zahloubené objekty, uvedené na Obr. 23 

(Vokolek – Prostředník 1995, 3-4).  

Objekt 1 byl oválná jamka o rozměrech 64 x 50 cm, jež byla zachycena v hloubce 26 cm. 

Zachovaná hloubka objektu byla 18 cm a nepocházely z něj žádné nálezy.  

 

Obr. 22 Opomenutá, druhá etapa, sonda 1 (Vokolek – Prostředník 1995, plán 4) 

 

Objekt 2 částečně podbíhal pod objekt 1 a tudíž je stratigraficky starší. Šlo patrně  

o nepravidelnou kruhovou jámu, jež byla odkryta jen částečně v šířce 163 cm. Dno bylo 

zachyceno o 28 cm hlouběji. Z objektu 2 pocházejí keramické nálezy laténské  

a slezskoplatěnické.  
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Objekt 3 byl sondou zachycen jen částečně a zkoumán v délce 204 cm a šířce  

45-54 cm. Jednalo se patrně o velký členitý objekt, který narušoval objekt 2. Uprostřed jižní 

stěny objektu byla identifikována kůlová jamka o průměru 32 cm a hloubce 8 cm. Na dně 

objektu, v hloubce zhruba 0,5 m, se nacházely další 2 jamky. Východní byla dlouhá 58 cm  

a hluboká 20 cm. Západní byla zkoumána v délce 70 cm a šířce 32 cm a byla hluboká  

18 cm. Všechny zahloubené objekty jsou datovány do doby laténské (Vokolek – Prostředník 

1995, 4-5).  

 

 

Obr. 23 Opomenutá, druhá etapa, sonda 2, objekty 1, 2 a 3 (Vokolek – Prostředník 1995, plán 6) 

 

Pod zahloubenými objekty v hloubce 64-68 cm byla odkryta destrukce pece ve dvou částech 

(Obr. 24), jež měly rozměry 62 x 73 cm a 83 x 80 cm. Obě části zabíhaly  

do J stěny sondy. Na povrchu V části pece byl nalezen laténský korálek v hloubce 56 cm 

(předmět 84, Tab. XI). Tuto destrukci autoři výzkumu datovali rovněž do doby laténské 

(Vokolek – Prostředník 1995, 5). 
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Obr. 24 Opomenutá, druhá etapa, sonda 2, „destrukce pece“ (Vokolek – Prostředník 1995, plán 7) 

 

Po skrytí dalších vrstev bylo v hloubce 98 cm nalezeno ohniště, jež již bylo připsáno 

slezskoplatěnické kultuře. Té byly připsány i všechny další vrstvy, jeden zahloubený objekt 

(objekt 4) a mazanicové nevypálené desky interpretované jako podlahy chat. Dno  

se nacházelo v hloubce 250 cm, což znamená, že slezskoplatěnické souvrství zde dosáhlo 

mocnosti asi 180 cm (Vokolek – Prostředník 1995, 5-6). 

Autoři výzkumu předpokládali, že jimi nalezené laténské situace a artefakty jistě nejsou 

doklady profánního osídlení, nýbrž votivní milodary a doklady kultovních obřadů (Vokolek – 

Prostředník 1995, 7). 

 

Obr. 25 Opomenutá, druhá etapa, sonda 2, S řez (Vokolek – Prostředník 1995, plán 5) 
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5 Rozbor nálezového souboru 

V rámci této kapitoly jsou hodnoceny veškeré movité nálezy datované do doby laténské, které 

byly v minulosti objeveny na lokalitě Čertova ruka a dochovaly se do současnosti. Popis 

jednotlivých předmětů se nachází v příloze 1 a jejich kresby v příloze 2. 

5.1 Kovové nálezy 

Během výzkumů V. Šimáka a R. Turka byla nalezena řada kovových artefaktů, které  

až na výjimky nebyly dokumentovány a většina těchto předmětů (zejména těch železných)  

se nedochovala. Zde analyzované předměty tak pocházejí zejména z detektorového 

průzkumu, jenž proběhl v roce 2015 (Prostředník 2015) a z výzkumu V. Vokolka  

a J. prostředníka z roku 1994 (Vokolek – Prostředník 1994; Vokolek – Prostředník 1995). 

 Celkem bylo mezi nálezy z lokality Čertova ruka identifikováno 33 kovových nálezů 

(Tab. 1), z nichž 31 je ze železa a dva z bronzu. 

 

Předmět Počet 

Sekera s tulejí 2 

Vrták 2 

Kosa 1 

Srp 2 

Radlice 2 

Motyka s tulejí 2 

Kleště 1 

Kladívko 1 

Udidlo s postranními kruhy, nebo jeho fragmenty 5 

Nůžky 1 

Nůž 1 

Pinzeta 1 

Hrot kopí či oštěpu 4 

Hrot šípu 1 

Fragment čepele meče 2 

Předmět tvaru meče s velmi dlouhým trnem 2 

Spona 1 

Náramek 1 

Kroužek s nálitky 1 

Tab. 1 Kovové předměty nalezené na lokalitě Čertova ruka 
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5.1.1 Nástroje na opracování dřeva 

Sekery s tulejí 

Tento nástroj (sekundárně snad i zbraň) se vyznačuje mírně zaobleným ostřím a tulejí, která  

je tvořena přehnutými laloky v polovině až třetině předmětu, případně tulejí zcela uzavřenou. 

Topůrko bylo ve své vrchní části zahnuto a nasazeno do tuleje (Jacobi 1974, 28).  

Železné sekery s tulejí se ve střední Evropě vyskytovaly od doby halštatské a byly 

nejběžnějším a nejužívanějším typem sekery až do konce doby laténské. Výjimečně  

se vyskytují i v době římské a v době stěhování národů (Jacobi 1974, 32). 

Sekery s tulejí lze rozdělit na dva podtypy, které se liší zejména velikostí. Menší 

(Tülenbeile) s délkou do ca. 12-13 cm měly být používány jednou rukou, větší, delší  

a masivnější sekery (Tülenaxte) měly být užívány dvouručně (Jacobi 1974, 28-29). Tulej 

bývá nejčastěji čtvercová až obdélná, přičemž často není plně uzavřena (Jacobi 1974, 31). 

V souboru jsou sekery zastoupeny dvěma exempláři ze železa. Prvním z nich  

je předmět číslo 916 (Tab. XV). Jde o poměrně masivní sekeru dlouhou 12,7 cm s obdélnou 

neuzavřenou tulejí a vějířovitým 9,5 cm širokým ostřím. Druhým exemplářem je předmět 

číslo 98 (Tab. XVI), který je menší sekerou dlouhou 8,1 cm s neuzavřenou obdélnou tulejí  

a mírně vějířovitým 5,6 cm širokým ostřím.  

V případě seker z Čertovy ruky lze předmět 98 zařadit mezi malé jednoruční sekery. 

Předmět 91 je pak vzhledem ke své mohutnosti patrně jedním z menších exemplářů velkých 

dvouručních seker. Obě lze na základě přítomnosti otevřené tuleje datovat  

do mladší až pozdní doby laténské.  

Sekery jsou známy z rovinných i výšinných sídlišť a často jsou součástí depotů 

železných předmětů (Kurz 1995, 22-23).  

V Čechách se sekery nacházely v depotu Bezdědovice 1 (Michálek 1999), 

Bezdědovice 2 (Fröhlich – Michálek – Jiřík 2011, 129-130), v Bohdalovicích (Michálek – 

Fröhlich et al. 2014), v Kolíně (Rybová – Motyková 1983), v Lipanech (Rybová – Motyková 

1983, 145), na Stradonicích (Waldhauser 1995), v Podolí (Fröhlich – Michálek – Jiřík 2011, 

134-135) a v depotu z Vlastce-Temešváru (Michálek 2014).  

                                                 
6 Čísla uvedená v této části odpovídají číslování v katalogu (Příloha 1). 
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Na Moravě byly sekery součástí depotů Buchlovice 2 (Čižmář 2014), Provodov 1  

a 2 (Čižmář – Kohoutek – Langová 2014), Velké Opatovice (Čižmář 2017) a Všemina 1 

(Čižmář – Kohoutek – Langová 1995). 

Další depoty obsahující sekery jsou ve středoevropském prostoru známy  

ze slovenských lokalit Bešeňov (Točík 1951), Bratislava (Kraskovská 1962), Dolná Súča 

(Pieta 2008, 307), Folkušová (Pieta 2014), Gajary (Paulík 1970, 48-52), Kúty (Paulík 1970, 

52), Liptovská Mara (Pieta 2000), Plavecké Podhradie (minimálně v devíti depotech, 

souhrnně Pieta 2008, 198-203, Čambal 2009), Poniky (Pieta 2008, 203), Rajecké Teplice 

(Pieta 1986) a Zemianské Podhradie (Veliačik 2010). 

Jak vyplývá z výše vypsaných lokalit, jedná se o jeden z nejčastějších předmětů, 

ukládaných do depotů. 

 

Vrtáky 

Lžícovité vrtáky se patrně objevují již v době halštatské. V době laténské sloužily jako 

tesařský nástroj pro provrtávání břeven, jež byla následně spojena dřevěnými kolíky. 

Uplatnily se rovněž při konstrukci vozů. V době železné mají vrtáky podobu železné tyče,  

na jejímž jednom konci se nachází lžícovitá pracovní část, zatímco na druhou část je kolmo 

nasazena dřevěná rukojeť umožňující otáčení nástrojem.  

Tento nástroj byl užíván i v mladších obdobích a jeho datace je proto obtížná.  

O dataci do mladšího období lze pravděpodobně uvažovat, ji-li konec vrtáku sloužící 

k uchycení rukojeti tvarován do špičky, či jehlanu (Jacobi 1974, 39-40). 

V souboru se lžícovitý vrták vyskytuje ve dvou exemplářích. Mohutnějším z nich  

je předmět 102. Ten je dlouhý 29,8 cm a ve středové části má obdélný průřez o rozměrech  

1,5 x 1,8 cm. Jeho pracovní lžícovitá část je dlouhá 7,5 cm a široká 3,1 cm. Je ukončen 

plochou zužující se částí, na níž byla uchycena rukojeť. 

Druhým lžícovitým vrtákem je předmět 118. Je dlouhý 26,6 cm a ve střední části má 

obdélný průřez o rozměrech 1,8 x 1,6 cm. Jeho pracovní část je dlouhá 2,9 cm a široká  

1,8 cm. Uchycení rukojeti je ploché a obdélné. 

 Vzhledem k tomu, že tyto vrtáky nepocházejí z uzavřeného nálezového souboru  

a jsou provázeny výše popsaným problémem s datací, není datace těchto předmětů do doby 

laténské, zejména předmětu 102, jistá. 
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Nálezy vrtáků nejsou tak časté, jako je tomu v případě některých jiných předmětů (například 

seker). Jsou známy ze sídlišť a oppid např. z Manchingu (Jacobi 1974, Taf. 10)  

a rovněž z depotů. V Čechách se lžícovitý vrták patrně nacházel v depotu z Benátek nad 

Jizerou, kde je však popisován jako dláto (Waldhauser 1990, 78-80) a dále je znám z depotu 

z Vlastce-Temešváru (Michálek 2014).  

Ze středoevropského prostoru je nález vrtáku v depotu znám z lokalit Plavecké 

Podhradie 107 (Pieta 2008, 198) a Rakša (Pieta 1981) na Slovensku a dále z lokalit 

Kaiserbrunn am Attersee v Rakousku (Urban 2006, 84) a ze souboru zvaného Donaugebiet, 

pocházejícího z Německa či Rakouska (Schönfelder 2006). 

5.1.2 Zemědělské nástroje 

Kosa 

Nejstarší známá kosa z Čech pochází ze sídliště v Praze-Stodůlkách. Je dlouhá 28 cm  

a je datována do stupně HA D2 (Motyková – Čtverák 2006, 469). Laténské kosy tvořila mírně 

prohnutá čepel, jež přecházela v pravoúhle zahnutý trn pro upevnění do dřevěné násady  

za pomoci upínacího železného kroužku (Jacobi 1974, 77-80). Délka čepelí kos  

se pohybovala mezi 25 až 70 cm, přičemž však většinou nepřesahovala 50 cm. Délka násady 

nemusela překročit jeden metr, jak dokazují nálezy celých kos s násadami  

z La Tène, jež byly dlouhé pouze 80 cm (Beranová 2005, 14-16). 

Předpokládá se, že výrazné rozšíření kos v mladší a pozdní době laténské souviselo 

především s rozvojem chovu dobytka. Ten potřeboval píci, k jejíž sklizni kosy primárně 

sloužily, zatímco ke sklizni obilí byly užívány srpy (Michálek et. al. 2014, 711-712). 

Na území České republiky jsou kosy známy především z oppid, ze sídlišť a často 

z depotů. V depotech se kosa v Čechách vyskytla na lokalitách Bohdalovice (Michálek – 

Fröhlich et al. 2014), Kolín (Rybová – Motyková 1983), Stradonice (Waldhauser 1995), 

Buchlovice (Čižmář 2014), Dubicko (Červinka 1941), Chvalčov (Ludikovský 1971, 315), 

Loučka (Čižmář – Salaš 2009), Provodov (Čižmář – Kohoutek – Langová 2014), Velké 

Opatovice (Čižmář 2017) a Všemina 2 (Čižmář – Kohoutek – Langová 1995).  

                                                 
7 Jde však o jedenáctý depot z Pohanské. Desátý depot, nalezený v roce 2005 byl složen ze šperků (Pieta 2008, 

198, 205). 
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V souboru je kosa zastoupena jediným exemplářem, jímž je předmět 93  

(Tab. XXVI), ten však neodpovídá výše uvedenému popisu. Kosa nalezená na Čertově ruce  

je poměrně krátká a bez ulomené špičky měří 25,6 cm. Má lehce prohnutý 3,3 cm široký břit. 

K násadě byla, kromě trnu, upevněna dvěmi chlopněmi tvořícími neuzavřenou tulej, namísto 

kroužku, jenž je v době laténské běžný. Takový tvar je v kovovém inventáři doby laténské 

neobvyklý. 

Podobná kosa byla objevena v depotu na lokalitě Pikule na východě Polska. 

V kontextu Przeworské kultury je cizorodým předmětem a předpokládá se, že náleží 

Jastorfské kultuře, jež se vyskytovala v severním Německu. Nález této kosy a jiných 

jastofských předmětů pak má být dokladem kontaktu mezi jastorfskou kulturou a kulturou 

Poieneşti-Lukaševka (Bochnak 2006, 176-178, Obr. 10). 

 

Srpy 

Srpy jsou jedním z nejstarších zemědělských nástrojů. Sloužily ke sklizni obilí a jsou známy 

již od neolitu, kdy je tvořila dřevěná, nebo parohová rukojeť, do níž byly zasazeny kamenné 

čepelky. V době bronzové a částečně i v době halštatské pak byly srpy vyráběny z bronzu 

v různých variantách (Sklenář et. al. 2002, 308-309). 

 Nejstarší železný srp z Čech pochází z lokality Zlivice v jižních Čechách (Břicháček – 

Beranová 1993, 259-261, Taf. II). 

 V době laténské mají srpy obloukovitou čepel zakončenou ohnutým trnem k upevnění 

v násadě, podobně jako kosy. V případě, že je nalezen pouze zlomek srpu,  

je obtížné jej odlišit od krátké kosy (Jacobi 1974, 78). 

 Srpy se v době laténské vyskytují na sídlištích i oppidech např. na Stradonicích  

(Píč 1903, 79, Tab. XXXVII). Jsou rovněž známy i z depotů (Kurz 1995, 27). Z Čech jsou 

známy z depotů z lokalit Bohdalovice (Michálek – Fröhlich et al. 2014), Kolín (Rybová – 

Motyková 1983), Stradonice (Waldhauser 1995) a Vlastec-Temešvár (Michálek 2014).  

Na Moravě je znám z Dubicka (Červinka 1941) a z Provodova 1 a 3 (Čižmář – Kohoutek – 

Langová 2014). 

 Ze středoevropského prostoru je nález srpu v depotu znám z lokalit Beseňov (Paulík 

1970, 46-48), Folkušová (Pieta 2014), Gajary (Paulík 1970, 48-52), Liptovská Mara (Pieta 

2000), Plavecké Podhradie 8 a 11 (Pieta 2008, 198, 203) a Rakša (Pieta 1981). 
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V souboru jsou srpy zastoupeny dvěma exempláři. Prvním z nich je předmět 101  

(Tab. XXII). Jde o zlomek srpu, či krátké kosy s trnem. Většina čepele chybí. Dochovaná 

délka je 15,9 cm, čepel je široká 2,6 cm a hřbet je silný 0,4 cm. 

Druhým exemplářem je předmět 90 (Tab. XXVI). Jde o velmi prohnutý srp, dlouhý 

26,2 cm. Jeho čepel má šířku 1,8-2,7 cm a hřbet, silný 0,3 cm. K násadě byl, kromě trnu, 

upevněn i dvěmi chlopněmi tvořícími neuzavřenou tulej, podobně jako je tomu v případě 

předmětu 93 (kosy). Vzhledem ke stejnému způsobu uchycení lze předpokládat, že svým 

původem souvisí s nalezenou kosou. 

 

Radlice 

Železné radlice jsou známy již od pozdní doby halštatské. V době laténské se vyskytují  

ve dvou základních formách. První z nich je úzká špičatá s tulejí a lze se s ní setkat  

po celou dobu laténskou. Druhou formou je pak široká radlice, jež má namísto tuleje boční 

laloky (Jacobi 1974, 67). Široké radlice se objevují až ve stupni LT D1 (Kurz 1995, 27). 

Z lokality jsou radlice známy ve dvou exemplářích. V obou případech jde o exempláře široké 

varianty radlice. 

 Větší z nich je předmět číslo 109 (Tab. XIX). Patří k širokým symetrickým radlicím. 

Je dlouhá 19,8 cm a široká 15,4 cm. 

 Druhým menším exemplářem je předmět 112 (Tab. XX). Jde o širokou asymetrickou 

radlici. Je dlouhá 13,8 cm, široká 13,3 cm a má odlomenou jednu z chlopní sloužících 

k jejímu uchycení. 

 Nálezy širokých radlic jsou známy především z depotů. V Čechách je široká radlice 

známa z depotu v Kolíně (Rybová – Motyková 1983) a z Lipan, odkud pochází varianta 

radlice s dlouhou otevřenou tulejí a trojúhelníkovitým listem (Rybová – Motyková 1983, 145). 

Ze středoevropského prostoru je nález široké radlice v depotu znám  

z lokalit Plavecké Podhradie 8 a 11 (Tomčíková – Paulík 2004; Pieta 2008, 203)  

na Slovensku a dále z lokalit Kaiserbrunn am Attersee v Rakousku (Urban 2006, 84)  

a ze souboru Donaugebiet (Schönfelder 2006). 

 

Motyka 

Tento nástroj sloužil ke zkypřování půdy, případně ke hloubení jam, nebo zahloubených 

domů (Michálek 1999, 40). Vyznačuje se kruhovou neuzavřenou tulejí a ostřím,  
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jež lze rozdělit na minimálně tři druhy, a to motyky s rovným, zaobleným a rozšířeným ostřím 

(Jacobi 1974, 71–72). 

Exemplářem motyky v souboru je předmět číslo 106 (Tab. XVI). Jedná  

se o motyku s rozšířeným olámaným ostřím širokým 5,1 cm, jež je dlouhá 11,2 cm  

a má poměrně dlouhou kruhovou neuzavřenou tulej. Podobným předmětem mohl být  

i předmět 99 (Tab. XVI), z nějž se však dochovala pouze tulej.  

Motyky bývají poměrně často nalézány na oppidech a sídlištích (Rybová – Motyková 

1983, 138) např. na Manchingu (Jacobi 1974, Taf. 28), na Starém Hradisku (Meduna 1961, 

Taf. 16:14–16, 17:1, 6, 8), nebo na Hostýně (Ludikovský 1984, Taf. 9:5, 17:17, 18). 

Rovněž bývají v některých případech součástí depotů. V Čechách byla motyka součástí 

depotů Bezdědovice 1 (Michálek 1999) a Kolín (Rybová – Motyková 1983).  

Ze středoevropského prostoru je nález motyky z depotu znám z Bratislavy (Kraskovská 

1962). 

5.1.3 Nástroje ke zpracování kovů 

Kleště 

Kleště byly v době laténské jedním z kovářských nástrojů a sloužily především k manipulaci 

s rozžhavenými kovářskými výrobky, případně při slévání. 

 V době laténské se nesetkáváme s velkou škálou různých druhů kleští jako je tomu 

dnes, namísto toho lze nalézt kleště různých rozměrů (Schönfelder 2006, 111). 

Jsou známy ze sídlišť i oppid např. z Manchingu (Jacobi 1974, Taf. 2,3). Kleště 

mohou být rovněž součástí depotů (Kurz 1995, 26). Na území České republiky byly kleště 

nalezeny v depotu z lokality Přílepy (Čižmář 2012). Ze středoevropského prostoru je nález 

kleští v depotu znám z lokalit Plavecké Podhradie 5 a 10 (Tomčíková – Paulík 2004; Pieta 

2008, 198) na Slovensku a rovněž z lokalit Linz 3 (Urban – Ruprechtsberger 1997)  

a Nikolausberg bei Golling (Moosleitner – Urbanek 1991) v Rakousku. 

V souboru jsou zastoupeny jedním exemplářem. Jde o předmět 107 (Tab. XXIII), 

který byl nalezen společně s hrotem kopí 108. Oba předměty byly spojeny korozí. Předmět 

107 jsou kleště dlouhé 33,8 cm. Jejich ramena mají čtvercový průřez o rozměrech  

1,2 x 1,2 cm. Vzhledem k nepříliš velké datační citlivosti kleští nelze vyloučit, že předmět 

107 (a s ním i předmět 108) může pocházet z některého z mladších období. 
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Kladívko 

V souboru se rovněž nachází drobný předmět s tulejí interpretovaný jako kladívko.  

Jde o předmět číslo 115 (Tab. XXI). Je dlouhý 4,4 cm a má kruhovou tulej o průměru 1,2 cm. 

5.1.4 Součásti koňského postroje 

Udidla 

Koňský postroj je v souboru zastoupen pěti udidly nebo jejich částmi. Ve všech případech  

jde o kroužková udidla, jež v době laténské převažují a jsou známa z oppid i z hromadných 

nálezů kovových předmětů. Takováto udidla se objevují již v 8. – 7. stol. př. n. l. a jejich 

vývoj lze sledovat až do počátku doby římské (Michálek 1999, 43). 

V souboru z Čertovy ruky jsou udidla, nebo jejich části zastoupena pěti exempláři 

pocházejícími minimálně ze tří udidel. 

Prvním a jediným udidlem zachovaným v celku je předmět číslo 103 (Tab. XVIII).  

Jde o železné udidlo s postranními kruhy o průměru 5,3 a 5,5 cm a tyčinkami o délce  

8,5 a 5 cm. 

Dalším exemplářem udidla je předmět číslo 114 (Tab. XVIII). Jde o železné tyčinky 

udidla o délce 8,8 a 8,7 cm. 

 Třetím exemplářem je předmět číslo 100 (Tab. XVII). kruh železného udidla  

o průměru 9,2 cm s tyčinkou o délce 9,2 cm. 

 Čtvrtým exemplářem je předmět číslo 105 (Tab. XVII). Jde o velký železný kruh 

udidla o průměru 9,1 cm s pozůstatkem uchycení tyčinky. 

Posledním exemplářem je předmět číslo 117 (Tab. XVII). Jde o neúplnou tyčinku udidla 

dlouhou 7,4 cm. 

 Vzhledem k nápadné podobnosti v rozměrech lze uvažovat, že předměty 100, 105  

a 117 původně mohly být součástí jednoho udidla, ač nebyly nalezeny u sebe.  

 V České republice byla udidla součástí depotů z lokalit Bezdědovice 1 (Michálek 

1999), Kolína (Rybová – Motyková 1983, 141) a Provodov 3 (Langová 1989).  

Ze středoevropského prostoru je nález udidla v depotu znám z lokalit Gajary (Paulík 1970, 

48-52) a Plavecké Podhradie 6 a 11 (Tomčíková – Paulík 2004; Pieta 2008, 203)  

na Slovensku, Pakoszówka 2 (Bochnak  – Kotowicz – Opielowska 2016) v Polsku a Körner 

v Durynsku (Kurz 1995, 154-155). 
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5.1.5 Výbava domácnosti 

Nůžky 

Pérové nůžky se objevují na přelomu 5. a 4. století ve stupni LT A a jejich vývoj  

lze sledovat prakticky až dodnes (Michálek 1999, 42).  

V souboru jsou zastoupeny jedním exemplářem, jímž je předmět 97 (Tab. XXI).  

Jde o železné nůžky s ulomenými špičkami obou nožů a s obloukovitým týlem ve tvaru 

písmena omega. Tento typ se objevuje až od střední doby laténské a charakteristický  

je především pro mladší a pozdní dobu laténskou (Jacobi 1974, 90). 

 Pérové nůžky lze nalézt na běžných sídlištích i na oppidech (Michálek 1999, 42), 

nicméně se mohou vyskytnout i jako součást depotu (Kurz 1995, 27-28). Na našem území 

byly nůžky stejného typu součástí depotů z Kolína (Rybová – Motyková 1983), z Beždědovic 

1 (Michálek 1999) a na hradišti Rýsov v depotu Provodov 2 (Čižmář – Kohoutek – Langová 

2014).  

Další depoty obsahující nůžky jsou ve středoevropském prostoru známy z Kút (Paulík 

1970, 52) a z Plaveckého Podhradie 1 (Paulík 1970) na Slovensku. 

Nůž 

V souboru jsou nože zastoupeny jedním exemplářem, kterým je předmět 104 (Tab. XXII).  

Jde o nůž s prohnutým hřbetem a kroužkem na rukojeti (Ringmesser). Má ulomenou špičku  

a jeho dochovaná délka je 16,5 cm. Nože s kroužkem na rukojeti jsou v době laténské běžným 

nálezem (Pieta 2008, 153).  

Nože podobných tvarů se vyskytují již v LT B, avšak ve většině případů jde spíše  

o sekáče větších rozměrů a typické jsou spíše až pro stupně LT C-D (Pauli 1978, 254). 

Analogické nože pocházejí například z bavorského oppida Manching (Jacobi 1974, 118,  

Taf. 19:327), nebo ze oppida Stradonice (Píč 1903, Tab. XXXIV: 12). 

 Nože bývají v době laténské rovněž součástí depotů (Kurz 1995, 27). V Čechách byly 

nože součástí depotů z lokalit Bezdědovice 1 (Michálek 1999), Kolín (Rybová – Motyková 

1983) a Lipany (Rybová – Motyková 1983, 145). Na Moravě jsou známy z depotů Buchlovice 

3 (Čižmář 2014), Loučka (Čižmář – Salaš 2009) a Provodov 2 (Čižmář – Kohoutek – 

Langová 2014). 
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5.1.6 Osobní a toaletní předměty 

Pinzeta 

V souboru se rovněž nachází drobná železná pinzeta (předmět 116), jež je dlouhá 7,2 cm 

(Tab. XXI).  

Vyskytují se jak železné, tak i bronzové pinzety, jež většinou nepřesáhnou délku  

8 cm (Jacobi 1974, 95). Jsou známy především z nálezů na sídlištích např. z Manchingu 

(Jacobi 1974, Taf. 29), nebo ze Závisti (Venclová 2008, Obr. 62). Z depotů  

ve středoevropské oblasti dosud pinzeta známa není. 

5.1.7 Zbraně 

Kopí/Oštěpy 

Kopí a oštěpy jsou od sebe často špatně odlišitelné, obecně se však soudí, že menší tvary 

náleží oštěpům (Venclová 2007, 104). Datace kopí i oštěpů je velice obtížná, neboť  

se nejedná o příliš chronologicky citlivý předmět, jak již upozornil J. Filip (Filip 1956, 165). 

Vzhledem k přítomnosti nálezů z přelomu doby římské a doby stěhování národů  

a k tomu, že v případě Čertovy ruky se nejedná o uzavřený nálezový celek, nelze vyloučit 

dataci některých, nebo všech těchto hrotů do doby římské a doby stěhování národů a jejich 

datace do doby laténské tak zůstává nejistá. V souboru jsou zastoupeny čtyřmi exempláři. 

Prvním je předmět číslo 55 (Tab. XII), který je drobným, silně zkorodovaným hrotem.  

Je dlouhý 7,9 cm a jeho tulej má průměr 1,5 cm. Soudě dle drobných rozměrů jde patrně  

o hrot oštěpu. Vzhledem k již zmíněné silné korozi lze původní tvar hrotu určit jen těžko,  

ale patrně šlo o drobný listovitý hrot. 

 Druhým exemplářem je předmět číslo 96 (Tab. XIII). Jde o 25,8 cm dlouhý listovitý 

hrot kopí se středovým žebrem. V nejširším místě měří list 4,5 cm a tulej  

má průměr 2 cm. Vzhledem k rozměrům, zejména průměru tuleje, lze soudit, že se jedná  

o kopí. 

Třetím exemplářem je předmět číslo 108 (Tab. XXIII). Jde o hrot kopí či oštěpu 

s ulomenou špičkou a s kruhovou tulejí, jenž byl nalezen společně s kleštěmi 107. Dochovaná 

délka hrotu je 18,5 cm, šířka jeho listu 3 cm a průměr tuleje 1,3 cm. Patrně šlo původně  

o krátký listovitý hrot. Soudě dle rozměrů se pravděpodobně jednalo o kopí. 

 Posledním exemplářem kopí či oštěpu je předmět číslo 113 (Tab. XII). Je to úzký 

listovitý hrot železného kopí či oštěpu s tulejí kruhového průřezu, v níž se stále nachází hřeb, 
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jímž byl hrot upevněn k ratišti. Délka celého hrotu je 18,2 cm. List kopí je dlouhý 12,3 cm  

a široký 3,2 cm. Tulej má průměr 1,6 cm. Soudě dle rozměrů se snad jednalo  

o kopí. 

 

Šíp 

V souboru jsou šípy zastoupeny jediným exemplářem. Jde o předmět 111 (Tab. XII),  

jenž je listovitým hrotem šípu. Je dlouhý 7,8 cm a jeho tulej má průměr 0,8 cm. Šípy tohoto 

tvaru jsou běžné v řadě období a nelze tedy vyloučit i mladší dataci. 

Šípy jsou známy z náhodných a sídlištních nálezů a i z depotů. Jako součást depotu byl 

šíp uložen například na lokalitě Vlastec-Temešvár (Michálek 2014).  

 

Meče 

Meče se poprvé objevují ve střední době bronzové. Tehdy šlo o spíše krátkou, bodnou zbraň, 

jež se postupně vyvinula v delší, vhodnou i pro sekání. Meč charakterizuje dlouhá dvoubřitá 

čepel (Sklenář et. al. 2002, 195). 

V době laténské mají meče jílec, vyrobený z organického materiálu, který se nasazoval  

na trn, vybíhající z čepele. Horní okraj čepele byl opatřen zaoblenou, či schůdkovitě 

prohnutou záštitou. Čepel meče byla poměrně široká a členěná žebrem. V mladší a pozdní 

době laténské mohla být též plochá. Poměr délky čepele ku její šířce bývá 18:1 až 23:1 

(Pleiner 1993, 61). 

 V mladší a pozdní době laténské jsou meče z našeho území známy především 

z náhodných nálezů, např. z Vladaře (Chytráček – Šmejda 2006, Abb. 14). V depotu dosud 

v České republice nalezen nebyl. Ve středoevropském prostoru jsou nálezy mečů v depotech 

známy z lokalit Hainburg an der Donau (Urban 2006, 94), Linz 2 (Urban 2006, 84-92), 

Senden (Kurz 1995, 185), Staffelstein (Kurz 1995, 186), Körner (Kurz 1995, 154-155)  

a z hromadného uložení zbraní na Manchingu (Sievers 1989). 

V souboru jsou meče zastoupeny dvěma zlomky. Prvním z nich je předmět číslo 94 

(Tab. XIV). Jde o hrotovou část ploché čepele meče. Dochovaná délka je 20,2 cm a šířka 

čepele je 4,5 cm. 

 Druhým exemplářem je předmět 95 (Tab. XIV), který je hrotovou částí ploché čepele 

meče. Dochovaná délka čepele je 20,4 cm a její šířka je 3,4 cm. 
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Vzhledem k tomu, že ani u jednoho z mečů není zachován jílec, je těžké určit,  

zda skutečně pocházejí z doby laténské, nebo jsou mladší. Vzhledem k přítomnosti militárií 

z počátku doby stěhování národů na lokalitě nelze vyloučit, že pocházejí z této doby  

a ne z doby laténské. 

 

Předmět tvaru meče s velmi dlouhým trnem 

V souboru jsou zastoupeny dvěma exempláři. Artefakty jsou analogické ke dvěma 

exemplářům z Benátek nad Jizerou, které jsou interpretovány jako meče (Waldhauser 1996, 

77-78).  

Prvním z nich je předmět číslo 58 (Tab. XXVII). Jde o necelých 73,7 cm dlouhý 

předmět s čepelí s žebrem širokou 4 cm a dlouhou 45,7 cm. Trn má kruhový průřez, průměr 

1,5 cm a je dlouhý 28 cm. 

Druhým exemplářem je předmět 110 (Tab. XXVII). Jde o silně zkorodovaný, olámaný 

předmět, jehož dochovaná délka činí 56 cm. Má plochou čepel s ulomenou špičkou dlouhou 

30,2 cm a širokou 3,6 cm. Jeho trn má čtvercový průřez o rozměrech 1x1 cm a je dlouhý  

25,8 cm. 

Povaha těchto předmětů je dále diskutována v kapitole 7.3. 

5.1.8 Ozdoby/Amulety 

Spona 

Šatová spínadla jsou v souboru zastoupena pouze jediným exemplářem, kterým je předmět 

číslo 59 (Tab. XI). Jde drobnou sponu středolaténské konstrukce s poměrně mohutným 

trojnásobným vnějším vynutím. Spona má pravidelně klenutý lučík a lichoběžníkovitý 

zachycovač, který takřka navozuje dojem zachycovače rámcového.  

Na základě zmíněných znaků lze předpokládat, že jde o variantu spony typu 

Kostrzewski B. Analogie k tomuto exempláři se nacházejí např. na Bavorském oppidu 

Manching8 (Gebhard 1991, 20, Abb. 7), nebo na oppidu Závist v druhé fázi brány D (Kysela 

2013, 125). Ač jsou spony typu Kostrzewski B datovány obvykle do stupně  

LT C2, zde nalezený exemplář představuje pro daný typ pozdní variantu datovanou  

až do stupně LT D1a (Gebhard 1991, 86). 

                                                 
8 Jde o Gebhardovu skupinu 21a. 
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Spony jsou známy především ze sídlištních a náhodných nálezů, případně z depotů šperků. 

Jediným případem přítomnosti spony v depotu železných nástrojů ve střední Evropě  

je lokalita Kelheim (Kurz 1995, 153-154). 

 

Náramek z drátu 

V souboru se nachází předmět číslo 60 (Tab. XI). Jde o drobný drátěný náramek o průměru 

zhruba 3,5 - 4 cm, jenž má minimálně na dvou místech svého obvodu navlečeny drobné 

kroužky z jemného drátu. Popsaný náramek je zachován v několika fragmentech  

a je výrazně poškozen. 

 Pravděpodobně se jedná variantu o drátěného náramku s obtočenými konci.  

Ty bývají doplněny o skleněný korálek, který však u náramku nebyl nalezen. Nedaleko místa 

nálezu náramku byl sice objeven skleněný korálek (předmět 84), ale otvor v něm  

má příliš velký průměr a patrně tedy součástí tohoto náramku nebyl. 

Náramky s obtočenými konci jsou jedním z typických šperků stupňů LT C1-D 

(Venclová 2007, 108, Obr. 1).  

 

Kroužek s nálitky - Knotenring 

V souboru je zastoupen jediným exemplářem, jímž je předmět 92 (Tab. XI), který  

je vyrobený ze slitiny mědi, pravděpodobně bronzu. Tento kroužek má po obvodu devět trojic 

nálitků. Podobný kroužek se shodným počtem nálitků byl patrně nalezen i při jednom 

z předválečných výzkumů, avšak dnes jej již nelze dohledat, zachovala se pouze jeho 

fotografie. Vzhledem k chybějícímu měřítku, ale nelze zjistit jeho rozměry (Filip 1947,  

Tab. 62). 

Bronzové kroužky s nálitky (v lit. často pojmenovávány Knotenringe)  

jsou poměrně charakteristickým nálezem pozdní doby laténské a to zejména stupně Lt D1 

(John – Houfková 2014, 183), přičemž nejčastěji jsou nacházeny zejména v jihovýchodní  

a východní oblasti rozšíření laténské kultury (Čižmář 2002, 205). Nicméně  

ani v západoevropském prostředí nejsou až tak neobvyklé, jak dokládá i nález kadlubu  

na výrobu takovéhoto kroužku z francouzského oppida Besançon (Pierrevelcin 2009, 227). 

Je však rovněž nutno uvést, že kroužky s nálitky se v různém provedení mohou  

(ač vzácně) vyskytnout i v době římské a dokonce i v době stěhování národů (Mangel – Jílek 
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2011, 84-85). Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o nestratifikovaný nález, není 

jeho datace jednoznačná. 

 Funkčně bývají nejčastěji vnímány jako závěsky či amulety (Hlava 2009, 119), 

případně jako součásti zapínání opasků (Glodariu 1984, 79).  

Takovéto kroužky (a bronzové kroužky obecně) se v depotech vyskytují poměrně 

vzácně a většinou jde o nálezy ze sídlišť (Kurz 1995, 43, 49). Největší soubor takových 

kroužků ze sídliště v Čechách pochází z oppida Stradonice (Čižmář 2002, 206).  

Jedinými dosud známými případy výskytu kroužku s nálitky v depotu z území České 

republiky jsou nálezy z Holubova, kde byl uložen jeden takový kroužek s jedenácti trojicemi 

nálitků spolu s dalšími třemi hladkými kroužky (dva z bronzu, jeden ze železa), železným 

prstenem a slitkem cínového bronzu (John – Houfková 2014), z Lužan, kde byly takovéto 

kroužky nalezeny tři, spolu s dvěma dalšími bronzovými kroužky, železným kroužkem  

a objímkou kosy (Vích 2013, 425) a ze Ptení na Moravě, odkud jich pochází minimálně 

patnáct (Čižmář 2002).  

Další depoty obsahující kroužek s nálitky jsou ve středoevropském prostoru známy  

z bavorského oppida Manching (Krämer 1971, 117), ze Szárazd-Regoly v Maďarsku 

(Hunyady 1942, 4-13, 15, 20-23) a ze slovenských lokalit Křižovány nad Dudváhom 

(Kraskovská 1942, 233-234), Pohanská u Plaveckého Podhradí (Pieta 2010, obr. F 23)  

a Michalův vrch u Kolačna (Pieta 2008, 308). 

Ve všech případech se však jedná o depoty šperků, jež neobsahují železné nástroje  

a zbraně a obecně jsou v nich železné předměty vzácné. To by mohlo znamenat, že nález 

z Karlovic je jedním z mála depotů železných nástrojů a zbraní, jež takový kroužek obsahují. 

Mnohem pravděpodobněji, však jde o jednotlivě uložený, případně ztracený předmět,  

či pozůstatek depotu šperků, z nějž nebyly další komponenty nalezeny, nedochovaly se, nebo 

byly zcizeny. 

5.1.9 Vyhodnocení kovových nálezů 

Soubor kovových nálezů z lokality Čertova ruka je velice různorodý. Nacházejí  

se v něm jak nástroje, tak i zbraně a ozdoby. Většina zde analyzovaných druhů předmětů bývá 

nalézána jak na sídlištích, tak i v depotech. 

Z chronologického hlediska nabízí většina předmětů pouze rámcové datování  

do doby laténské. 
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Nůžky nalezené na Čertově ruce patří k typu s týlem tvaru písmena omega.  

Jde o tvar který je typický především pro mladší dobu laténskou (Jacobi 1974, 90). Shodně 

lze datovat i nůž s kroužkem na rukojeti. Přestože podobné tvary se vyskytují již ve střední 

době laténské, obvykle jde o velké sekáče a ne krátké nože (Pauli 1978, 254). 

Dataci do mladší doby laténské rovněž nasvědčují ploché čepele mečů (Pleiner 1993, 

61; Venclová 2007, 104). 

Široké radlice, které se u nás poprvé objevují ve stupni LT D1 (Kurz 1995, 27). Stejně 

lze datovat i kroužek s nálitky, který bývá považován za typický nález stupně  

LT D1 (John – Houfková 2014, 183). 

Do stupně LT D1a lze datovat pozdní variantu spony Kostrzewski B (Gebhard 1991, 

86). 

V souvislosti s datací je však nutno podotknout, že řada nalezených předmětů (udidla, 

hroty kopí, oštěpů, šípu a mečů, pinzeta, vrtáky) mohou pocházet rovněž z mladších období. 

Vzhledem k neuzavřeným nálezovým situacím, z nichž pochází, tak jejich datace do doby 

laténské není jístá. 

Mečovité předměty a nestandardní kosa a srp jsou diskutovány v kapitolách  

7.3 a 7.4.  
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5.2 Skleněné nálezy 

V případě skleněných předmětů a jejich zlomků nelze s jistotou tvrdit, že jde o původní místo 

jejich uložení, neboť byly často, patrně pro svou nápadnost a atraktivitu, sbírány,  

jak je to známo z více případů9 a tudíž se na lokalitu mohly dostat i v pozdějších obdobích. 

 

Skleněné náramky 

Skleněné náramky jsou svérázným laténským šperkem, jenž se objevuje od počátku stupně  

Lt C1 (Venclová 1990, 131). Vyskytují se v řadě barev jako je modrá, fialová, oranžová, 

zelená nebo dokonce čirá (Venclová 2007, 79). Nejčastěji jsou nalézány pouze jejich zlomky 

v sídlištních situacích, avšak nejstarší z nich se mohou rovněž vyskytnout v hrobech,  

kde se zachovávají lépe a mohou být i celé. Takové případy však nejsou v Čechách příliš 

časté (Venclová 1990, 112-113). 

V souboru jsou zastoupeny dvěma zlomky ze dvou různých náramků. Prvním  

je předmět číslo 31 (Tab. XI), vyrobený z fialového skla. Na líci je zdoben plasticky 

prohýbaným esovitým žebrem, jež jej řadí k typu 16 dle typologie N. Venclové. Tento  

typ lze datovat do stupně Lt D (Venclová 1990, 130-131).  

Druhým zlomkem je předmět číslo 32 (Tab. XI). Pochází z náramku modré barvy, 

který byl podélně členěn pěti žebry a zdoben bílou a žlutou klikatkou. Na základě těchto 

znaků se tedy jedná o náramek typu 7b podle typologie N. Venclové. Tento typ patří 

k poměrně častým nálezům, se poprvé objevil již na přelomu stupňů Lt C1 a Lt C2. 

V Čechách se objevují spíše až ve stupni Lt C2 a jejich užívání zde přetrvává až do stupně  

Lt D (Venclová 1990, 122-123). 

 

Skleněné korálky 

V souboru jsou zastoupeny čtyřmi exempláři různých typů. Vrstvy, z nichž byly tyto nálezy 

vyzvednuty, byly z většiny patrně splachové. Nálezy jsou tudíž promíchané. Navíc většina 

zde nalezených skleněných korálků nepatří k chronologicky citlivým typům a tudíž  

lze většinu z nich datovat jen velmi rámcově. 

                                                 
9 Ukázkou je například nález několika halštatských a laténských skleněných předmětů v některých hrobech 

z období stěhování národů na pohřebišti v Praze Zličíně (Jiřík et. al. 2015, 175). 
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Jediný na Čertově ruce nalezený korálek, který lze jistě datovat do doby laténské  

je předmět číslo 84 (Tab. XI). Jde o drobný prstencový korálek z tmavě modrého opakního 

skla, zdobeného bílými žilkami uspořádanými do vířivého motivu. Tato podoba jej řadí k typu 

23 dle N. Venclové. Jde o nejběžnější typ prstencovitých korálů (velká kolekce jich pochází 

např. z oppida Stradonice). V nálezech z Čech se výskyt tohoto typu takřka výhradně omezuje 

na stupeň Lt D (Venclová 1990, 140-141). 

 V souboru se rovněž nachází předmět číslo 33 (Tab. XI). Je to korálek vyrobený  

z tmavě modrého opakního skla. Lze jej nejpravděpodobněji přiřadit k typu 158  

dle Venclové. Tento a jemu příbuzné typy se vyskytují již od počátku výskytu pravěkého skla 

na našem území. Největší koncentrace nálezů těchto jednoduchých typů korálků pochází 

z období HD/Lt A – Lt C1, avšak tmavě modré, jako je právě předmět číslo 33,  

se nejčastěji koncentrují do mladší až pozdní doby laténské (Venclová 1990, 56). 

 Dalším skleněným korálkem v souboru je předmět číslo 34 (Tab. XI). Jde o korálek 

tvaru komolého kužele ze zeleného průsvitného skla. Nejpravděpodobněji jde o typ 110  

dle Venclové. Tento typ je definován jako zploštělé globulární korálky, nicméně zahrnuje  

i řadu dalších tvarů jako jsou soudkovité, kuželovité, prstencovité a mnoho dalších.  

To je způsobeno tím, že pravěcí výrobci často nedosáhli (ať už úmyslně či neúmyslně) 

přesného globulárního tvaru. Tento typ a typy jemu příbuzné se vyskytují kromě celé škály 

tvarů i v pestré škále barev a rovněž nejsou příliš chronologicky citlivé, neboť se vyskytují od 

počátku doby halštatské až po konec doby laténské. Upřesnění datace neumožňuje ani odstín 

skla (Venclová 1990, 46-47) a lze tedy říci, že datace tohoto korálku do doby laténské  

je maximálně možná, nicméně nelze vyloučit ani dataci do jiného období. 

 Posledním exemplářem skleněných korálků je předmět číslo 35 (Tab. XI).  

Jde o nepravidelný korálek se švem ze zeleného průsvitného skla. Tento korálek  

je podobný typům 154, 156, 161, 163 a 166 podle Venclové. Ve všech případech  

jde o korálky se švem vyrobené z průsvitného skla, tónovaného do modré, fialové, či hnědé 

barvy. V těchto barvách jsou podobné korálky nejčastěji datovány do oppidálního období, 

nebo alespoň přibližně do doby laténské. Přítomnost švu ukazuje na jednodušší techniku 

výroby, než s jakou se setkáváme u typického laténského „bezešvého“ skla, vyráběného 

rotační technikou. Je možné, že jde o vedlejší produkt laténských sklářských dílen, nebo 

dokonce o zjednodušené napodobeniny laténských rotací vyráběných korálků.  (Venclová 

1990, 57-58). Stejně jako v předchozím případě, ani u tohoto korálku neumožňuje tvar  
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ani odstín skla upřesnění datace. Lze říci, že datace tohoto korálku do doby laténské  

je maximálně možná a ani v tomto případě nelze vyloučit ani dataci do jiného období. 

 

Skleněný slitek 

V souboru se rovněž nachází dvojice amorfních neprůhledných skleněných slitků tmavé 

barvy. Jde o předměty 37 a 38. Jejich datace do doby laténské je silně spekulativní, vzhledem 

k přítomnosti jiných laténských skleněných předmětů je však možná. 
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5.3 Keramické nálezy 

Keramické fragmenty z doby laténské představují svým počtem 101 kusů nejpočetněji 

zastoupenou kategorii laténských artefaktů v souboru z Čertovy ruky. Data předložená  

v následující části pocházejí z makroskopického pozorování souboru provedeného autorem. 

Keramika byla zkoumána pouze vizuálně, nebyly pořizovány výbrusy, nebyla zkoumána 

mikroskopem.  

 Vzhledem k tomu, že soubou jen těsně dosahuje hranice statistické použitelnosti,  

za kterou bývá považován minimální počet 100 jedinců (Čižmář 2003, 56) a zejména 

vzhledem k rozsáhlé skartaci, kterou prošla jeho část pocházející z výzkumů V. Šimáka  

a R. Turka, bylo upuštěno od porovnání výsledků vyhodnocení s výsledky z jiných lokalit. 

Vzhledem k rozsáhlé skartaci se soubor dochoval jen v torzu, které umožňuje pouze částečné 

poznatky. 

5.3.1 Obecná charakteristika keramického souboru 

 

Obr. 26 Graf zastoupení keramických fragmentů v souboru z Čertovy ruky (zdroj Michal Kotýnek 2018) 

 

Celkem bylo identifikováno 101 zlomků keramiky datovatelných do doby laténské. Z lokality 

nepochází žádná celá laténská nádoba, či kompletní profil nádoby. Jak ukazuje Obr. 26, 
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v souboru lehce převažují keramické zlomky z výdutí (těl) v počtu 48 kusů, druhá 

nejpočetnější skupina jsou okraje v počtu 44 kusů a nejméně početná jsou dna, zastoupená 

pouze 9 kusy. Neobvyklé je vysoké zastoupení okrajů, to bylo patrně způsobeno zejména 

skartací nálezového souboru z předválečných výzkumů, jež vedla k vyhození nezdobených, 

pro tehdejší badatele nezajímavých, výdutí. 

5.3.2 Technologie 

V souboru byly identifikovány tři technologie výroby keramických nádob (Obr. 27).  

Jako vytáčené jsou označeny všechny fragmenty, na nichž jsou viditelné stopy  

po hrnčířském kruhu (horizontální rýžky, či zvlnění na vnitřní straně). Fragmentů keramiky  

z vytáčených nádoby bylo identifikováno 28. 

Kromě vytáčení bylo identifikováno i obtáčení na třech okrajích. Zbylé fragmenty,  

na nichž nebyly viditelné stopy vytáčení, nebo obtáčení, byly zařazeny do kategorie nádob 

vyrobených v ruce. V této kategorii se mohou nacházet i výdutě, spodky a dna obtáčených 

nádob, na nichž se tato úprava neprojeví. 

 

Obr. 27 Graf zastoupení technologie výroby keramiky (zdroj Michal Kotýnek 2018) 
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5.3.3 Materiál 

Z hlediska keramického materiálu bylo v souboru rozlišeno celkem pět kategorií (Obr. 28).  

První rozlišenou kategorií je keramika s příměsí písku. Ta byla identifikována  

u 61 fragmentů. Tato kategorie je v souboru zdaleka nejpočetnější. Převaha pískem ostřených 

nádoby byla patrně způsobena místními zdroji v Českém ráji, kde pískovcové útvary 

představují snadno dostupný zdroj suroviny. 

Druhou nejpočetnější kategorií je jemně plavená keramika, která se v souboru vyskytla 

ve 24 případech. 

Třetí identifikovanou kategorií je keramika s příměsí písku a slídy. Byla pozorována 

ve 12 případech.  

Čtvrtou zkoumanou kategorií je keramika s příměsí slídy. Ta byla identifikována  

jen ve dvou případech. Slída tvořila v době laténské nejčastěji příměs v hrubé keramice 

(Venclová 2008, 99), která byla pravděpodobně při skartaci materiálu vyhozena, což mohlo 

vést k nízkému zastoupení keramiky ostřené slídou. Nelze však ani vyloučit,  

že se na Čertově ruce keramika s příměsí slídy skutečně ve větším množství nenacházela. 

Poslední identifikovanou kategorií je keramika s příměsí písku a grafitu. Ta byla 

pozorována na dvou zlomcích.  

 

Obr. 28 Graf zastoupení jednotlivých kategorií ostřiva v materiálu (zdroj Michal Kotýnek 2018) 
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5.3.4 Tvary nádob 

 

Obr. 29 Graf zastoupení keramických tvarů (zdroj Michal Kotýnek 2018) 

Z celého souboru byl tvar nádoby identifikovatelný u 43 fragmentů, mezi nimiž bylo 

rozpoznáno pět různých tvarů (Obr. 29). Tak vysoké číslo je nezvyklé. Pravděpodobně  

je způsobeno rozsáhlou skartací, která pravděpodobně způsobila vysoký poměr okrajů  

v souboru. 

Nejpočetněji zastoupeným tvarem je v souboru z Čertovy ruky hrnec, který  

byl identifikován v 17 případech (např. Tab. I, 2, Tab. II, 9, Tab IV, 23, 29). 

Druhé nejpočetnější mísy jsou zastoupeny v 13 případech (např. Tab. I, 3, 7,  

Tab. II 12, Tab V, 39).  

Třetím nejvíce zastoupeným keramickým tvarem jsou lahve, jež se v souboru 

vyskytují v sedmi případech (např. Tab. III, 15, 16, 22, Tab. IV, 28). Takové velké zastoupení 

lahví je neobvyklé. Vzhledem k úzkému hrdlu lahve se z ní zachovává mnohem méně 

okrajových střepů, než například z mísy. Příčina tak vysokého podílu lahví v souboru není 

známa. Může být opět opět způsobena skartací, jíž soubor prošel. 

Nárůst množství nalézaných vyšších tvarů nádob na úkor mísovitých tvarů  

je typickým znakem mladší a pozdní doby laténské (Venclová 1998, 151). Je tedy možné,  
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že i přes skartaci může větší množství vyšších tvarů odrážet skutečné poměry v souboru před 

jeho skartací. Skartovány by pravděpodobně byly spíše nezdobené výdutě a spodky nádob, 

zatímco okraje by v souboru patrně zůstaly zachovány. 

Čtvrtým a pátým identifikovaným tvarem jsou situly (Tab. IX, 76, 77) a zásobnice 

(Tab. II, 10, Tab. VII, 56, Tab. X, 88), jež jsou shodně zastoupeny ve třech případech. 

5.3.5 Úprava povrchu 

 

Obr. 30 Graf zastoupení úprav povrchu (zdroj Michal Kotýnek 2018) 

Úpravou povrchu je chápán vzhled povrchu nezdobené keramiky, nebo její úprava, kterou 

nelze považovat za výzdobu, např. drsnění (Obr. 30). 

Nejčastěji se v souboru setkáváme s vyhlazeným povrchem, který se vyskytuje  

u 42 fragmentů.  

Druhou nejčastější úpravou povrchu je nerovný povrch. Jde o povrch,  

jenž byl ponechán bez výraznějších úprav. Tato úprava povrchu byla identifikovaná  

u 38 fragmentů. 

V případě zrnitého povrchu se v keramickém těstě nádoby nachází výrazná příměs 

písku. S touto podobou povrchu keramiky se setkáváme v 16 případech. 

Struhadlovité drsnění je pozorováno u čtyř fragmentů (Tab. I, 8, Tab. V, 44,  

Tab. VI, 47, Tab. X, 87). Vyleštění bylo identifikováno pouze u jediného fragmentu. 
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5.3.6 Výzdoba 

Zdobené fragmenty tvoří celou čtvrtinu souboru, tedy 25 kusů (Obr. 31). Celkem  

18 zdobených fragmentů pochází z předválečných výzkumů a některých sběrových akcí, 

zatímco z výzkumů v 80. a 90. letech 20. století pochází pouhých osm zdobených fragmentů 

keramiky. Takto velký poměr zdobené keramiky v souboru je tedy patrně způsoben rozsáhlou 

skartací keramického souboru v 30. letech 20. století.  

Nejčastější formou výzdoby na keramice je v souboru z Čertovy ruky rytí,  

jež se nachází na šesti fragmentech (Tab. I, 1, Tab. II, 11, 12, Tab. V, 43, Tab. VII, 63,  

Tab. VIII, 71). Rytá výzdoba se vyskytuje jak na vnějších, tak i na vnitřních stranách nádob  

a většinou jde o horizontální linie. 

 

Obr. 31 Graf zastoupení výzdoby (zdroj Michal Kotýnek 2018) 

Druhé nejpočetnější jsou pak hřebenování, malování a smolný nátěr, jež se nachází shodně  

na čtyřech fragmentech. 

Hřebenování se vyskytuje pouze vertikální, ve dvou případech hrubé (Tab. I, 5,  

Tab. V, 41), ve zbylých dvou jemné (Tab. V, 40, Tab. VIII, 75).  
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Malování se ve dvou případech projevuje jako pásy monochromní červené barvy  

na vnější (Tab. III, 21) a v jednom případě i vnitřní straně okrajů (Tab. III, 15). Další dva 

fragmenty jsou zdobeny horizontálními pásy červené a bílé barvy (Tab. III, 14,  

Tab. IV, 27).  

Smolný nátěr na horních částech nádob byl pozorován ve čtyřech případech  

(Tab. II, 10, Tab. IV, 30, Tab. V, 39, Tab. VIII, 73). Jde o typický znak pozdně laténské 

keramiky, u nějž se někdy uvažuje i o praktické funkci (Venclová 1998, 158).  

Třetí nejčastější výzdobou je vhlazování, které se vyskytuje ve třech případech 

samostatně (Tab. III, 22, Tab. VI, 48, 50) a jednou v kombinaci s žlábkem (Tab. IX, 81). Tři 

zlomky zdobené pouze vhlazováním pocházejí z misek. Jeden je zdoben rovnými liniemi a 

zbylé dva kombinací dvou rovných linií, mezi nimiž je vlnice. 

Ve dvou případech jsou rovněž pozorována plastická žebra na podhrdlí nádob  

a v jednom případě také dvojice horizontální žlábků pod okrajem.  

5.3.7 Okraje 

 

Obr. 32 Graf zastoupení okrajů (zdroj Michal Kotýnek 2018) 

V souboru lze celkem rozlišit 44 okrajů, které je možno přiřadit ke 12 různým typům  

(Obr. 32).  

V souboru jsou nejvíce zastoupeny ven vyhnuté (např. Tab. II, 10, Tab. III, 16, 20,), 

které se vyskytli v jedenácti případech. 
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Druhé nejpočetnější jsou okraje jednoduché zaoblené (např. Tab. I, 4, 6,  

Tab. III, 19). Ty byly identifikovány u devíti fragmentů. 

 V šesti případech byly pozorovány okraje ovalené (např. Tab. III, 15, 22,  

Tab. VI. 46). 

Okraje odsazené (např. Tab. V, 44, Tab. VI, 47, Tab. X, 87) a okraje zatažené, 

vyskytující se výhradně na mísách (např. Tab. I, 3, 7, Tab. II, 12), byly identifikovány shodně 

ve čtyřech případech. 

Okraj ven vyhnutý zesílený (Tab. IV, 25, 28, Tab VIII, 66), byl identifikován  

u tří fragmentů. 

Ve dvou případech se vyskytly okraje zatažené seříznuté (Tab. VII, 64, Tab. IX, 79). 

Po jednom exempláři byly identifikovány okraje ven vyhnuté seříznuté (Tab. II, 9), 

symetricky zesílené (Tab. V, 39), římsovité (Tab. II, 13), trojúhelníkovitě ven vytažené (Tab. 

III, 21) a vodorovně vyklopené rovné (Tab. VII, 56). 

5.3.8 Chronologické vyhodnocení 

Rozbor keramického souboru odhalil převažující užívání písčitého materiálu, jehož 

přítomnost je považována za znak mladší keramiky (Danielisová 2010, 75).  

Z povrchové úpravy je třetí nejčastější zrnitá keramika. Ta bývá považována  

za znak vyskytující se ve stupních LT C2-D1 (Venclová ed. 2008, 100).  

V souboru rovněž převažují vyšší tvary nádob nad nižšími, což je rovněž typické pro 

období LT C2-D1 (Rulf – Salač 1995, 383). 

Druhou nejpočetnější výzdobou na laténské keramice z Čertovy ruky je smolný nátěr. 

Ten se vyskytuje již od stupně LT C1 a pak zejména ve stupních LT C2-D1 (Venclová 1998, 

159). 

V souboru se rovněž nachází 4 malované keramické fragmenty. Ve dvou případech jde 

o monochromní červený nátěr a ve dvou o polychromní červeno-bílé zlomky  

tzv. oppidální keramiky. Malovaná keramika se vyskytuje po většinu doby laténské, avšak 

malování v kombinaci červené a bílé barvy je znak stupňů LT C2-D1 (Venclová 2008, 99). 

Ve čtyřech případech bylo identifikováno struhadlovité drsnění. Počátek  

jeho výskytu lze sledovat v LT C1 a je typické zejména pro střední a východní Čechy 

(Venclová 2008, 100). 
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Třetím nejčastějším zdobením laténské keramiky na Čertově ruce je vhlazování.  

To je známo již od stupně LT C1 a vyskytuje se až do stupně LT D1  

(Danielisová 2010, 103). 

V jednom případě byl identifikován římsovitý okraj zásobnice. Ty jsou považovány  

za mladý prvek a řazeny do stupně LT D1 (Danielisová 2010, 99, 104). 

 Celkový charakter keramického souboru byl výrazně narušen již několikrát 

zmiňovanou rozsáhlou skartací, kterou prošly nálezy z výzkumů ve 30. letech 20. století.  

Ta podstatně snížila jeho výpovědní hodnotu, k níž nepřispívá ani jeho poměrně malý rozsah. 
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6 Laténské depoty železných předmětů  

Jednou z uvažovaných příčin nálezů artefaktů v popsaném složení je záměrné uložení  

v podobě depotu. K prokázání této hypotézy slouží soupis depotů železných předmětů 

nalezených ve střední Evropě a následná analýza získaných dat pomocí pokročilých 

statistických metod. 

6.1 Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě 

V následující části je předložen soupis lokalit, z nichž jsou známy depoty železných předmětů 

z doby laténské. Tento konkrétní typ depotů byl vybrán s ohledem na složení nálezů z lokality 

Čertova ruka, u nichž lze uvažovat o tom, že byly součástí depotu. Jako oblast zájmu byly 

vybrány Čechy, Morava, Slovensko, Rakousko, Polsko, Bavorsko Durynsko a Sasko. 

U každé lokality se nachází stručná anotace, soustředící se na depot a seznam 

literatury. Důraz je kladen především na nejúplnější publikace, které obsahují citace starších 

prací. Sledované lokality jsou vyobrazeny na mapě v závěru kapitoly (Obr. 33). 

6.1.1 Laténské depoty železných předmětů v Čechách 

Benátky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav) 

V roce 1936 byl při stavbě silnice v ulici Čeňka Prause na výrazné vyvýšenině nad řekou 

objeven depot železných předmětů. Soubor obsahoval hrot kopí, závěs kotle, dvojici 

mečovitých předmětů10 (jeden z nich byl mírně deformován) a lžícovitý vrták11. Depot  

byl datován do stupně LT D1. Nález bývá interpretován jako votivní depot, avšak nelze 

vyloučit ani tezauraci materiálu. 

Literatura: Waldhauser 1990, 78-80; Waldhauser 1996, 15, 77-78; Smejtek et al. 2013, 57 

  

Bezdědovice 1 (okr. Strakonice) 

Roku 1997 došlo na mírném západním svahu lesa Dubina asi 600 m od centra Bezdědovic 

k náhodnému nálezu depotu železných předmětů. Nálezy byly rozprostřeny na ploše  

asi 70x60 cm v hloubce 20-30 cm a přikryté velkým kamenem. Při menším archeologickém 

                                                 
10 Analogické k předmětů 58 a 110. V literatuře popsány jako meče, patrně však o meče nejde (pozn. autora). 

11 V literatuře popsán jako dláto (pozn. autora). 
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výzkumu byly na místě nalezeny další předměty. Celkem bylo vyzvednuto 48 celých a 137 

zlomků železných předmětů o celkové váze přes 7 kg. Depot obsahoval sekery s tulejí, 

krbovou lopatku, výhňovou lopatku, kopáč, motyku, lopatu, objímku k upevnění kosy, 

několik kladiv, pilník, nože, nůžky, klíč, kování nábojů kol, dvě železná udidla s postranicemi 

a nejrůznější háčky, skoby, plechy, kroužky a kování. Nález je datován do období LT D1  

a je interpretován jako tezaurovaný majetek řemeslníka-kováře, nebo komunity ze sídliště 

vzdáleného asi půl kilometru. 

Literatura: Michálek 1999; Smejtek et al. 2013, 60 

 

Bezdědovice 2 (okr. Strakonice) 

Tři roky po objevení depotu v poloze Bezdědovice 1, byl ve vzdálenosti zhruba 1500 m  

na předvrcholu Málkovského vrchu objeven depot šesti železných předmětů. Nálezy byly 

rozptýleny na ploše přibližně 15x15 m. Depot uložený u nálezce se skládal z menší železné 

sekerky s čtvercovou tulejí, šipky, kroužku, článku řetězu a dvou kování (snad zámku). Depot 

lze rámcově datovat do doby laténské, nejpravděpodobněji do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Fröhlich – Michálek – Jiřík 2011, 129-130; Smejtek et al. 2013, 60-61 

 

Bezdědovice 3 (okr. Strakonice) 

V roce 2008 byl ve vzdálenosti zhruba 40-50 m na JZ od polohy Bezdědovice 1 nalezen depot 

osmi železných předmětů. Soubor rozptýlený na ploše o průměru asi 5 m sestával  

ze čtyř fragmentů kování (pravděpodobně zámků), očka západky (závlačky) k pérovému 

zámku a tří větších hřebů. Depot lze pouze rámcově datovat do doby laténské, 

nejpravděpodobněji do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Fröhlich – Michálek – Jiřík 2011, 130; Smejtek et al. 2013, 61 

 

Bohdalovice (okr. Český Krumlov) 

Roku 2012 byl na západním svahu bezejmenného návrší u samoty Kronet objeven depot 

obsahující šest železných předmětů, vyskládáných na sobě ve skalní puklině na úpatí asi 2 m 

vysoké skalní stěny. Soubor obsahoval dvě celé a jeden fragment kosy, srp, fragment čepele 

kosy, nebo srpu a sekeru s obdélnou uzavřenou tulejí a je datován do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Smejtek et al. 2013, 62; Michálek – Fröhlich et al. 2014; Michálek – Chvojka et 

al. 2014, 152 
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Kolín (okr. Kolín) 

Na západním okraji Kolína v prostoru Pražského předměstí byl v roce 1936 objeven  

a za neznámých okolností vyzvednut depot asi 70 železných předmětů, které byly uloženy 

v hloubce 70 cm. Většina předmětů byla dochována vcelku a část ve zlomcích. Celková váha 

depotu byla 15 kg. Hromadný nález obsahoval závěs kotle, 13 seker a motyk s tulejí, devět 

sekáčů a nožů, radlici, srp, kosu, nůžky, kladiva a dláta, kopí, fragmenty řetězů, rožňů  

a množství dalších zlomků. Nález je nejčastěji interpretován jako votivní uložení 

v mokřinatém terénu v blízkosti Labe, nebo jako ukrytí majetku řemeslníka či celé komunity. 

Celý depot, datovaný do stupně LT D1, je uložen v kolínském muzeu. 

Literatura: Filip 1946, 24-25; Rybová – Motyková 1983; Waldhauser 1990; Kurz 1995, 155, 

186; Schönfelder 2006, 124; Smejtek et al. 2013, 149-150    

 

Lipany (okr. Kolín) 

Depot pěti železných předmětů nalezený za neznámých okolností někde na katastru Lipan. 

Soubor, uložený v Národním muzeu, je složen z nože, sekáče, sekery s tulejí, radlice  

a rožně. Uvažuje se o tom, že jde o depot uložený na sídlišti. Depot lze pouze rámcově 

datovat do doby laténské, nejpravděpodobněji do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Rybová – Motyková 1983, 145; Kurz 1995, 158;  Waldhauser 2001, 308; 

Schönfelder 2006, 124; Smejtek et al. 2013, 190 

 

Soběsuky nad Ohří (okr. Chomutov) 

Depot nalezený v roce 1988 na polykulturním sídlišti na pravobřežní terase Ohře. V malé 

jamce tu byly uloženy dva klíče a sekáč. Nálezy jsou uloženy v muzeu v Žatci  

a lze je jen rámcově datovat do doby laténské, nejpravděpodobněji do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Holodňák 1991, 432; Waldhauser 2001, 453-454; Smejtek et al. 2013, 331 

 

Stradonice (okr. Beroun) 

Zatím jediný nemincovní depot z plochy oppida Stradonice. Byl nalezen za pomoci detektoru 

kovů ve svahu valu poblíž nejvyššího místa hradiště v hloubce asi 60 cm, přičemž předměty 

byly údajně uloženy na rovné ploše o rozměrech 70x80 cm. Depot sestával z asi dvanácti 

celých předmětů a jejich zlomků o celkové váze 5,5 kg. Soubor obsahoval radlici, krojidlo, 

čtyři krátké kosy či srpy, sekerku s obdélnou tulejí a dále zlomky pocházející pravděpodobně 
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z rožně. Vzhledem k uložení předmětů do hradby bývá depot interpretován jako kultovní  

a je datován do stupně LT D1. 

Literatura: Waldhauser 1995; Schönfelder 2006, 124; von Nikolai 2014, 317-318 

 

Podolí I (okr. Písek) 

V zimě roku 2009 došlo k nálezu depotu tří železných předmětů asi šest metrů severně  

od srázu k pravému břehu Budovického potoka asi 350 m JV od mostu přes Vltavu. Soubor se 

skládal ze sekery s neuzavřenou tulejí, hrotu menšího oštěpu a šipky  

se zpětnými křidélky, která se však záhy po nálezu rozpadla. Dle nálezců ležely hrot oštěpu  

a šipka u sebe a sekera se nacházela asi 0,5 m od nich. Všechny předměty se měly nacházet 

v hloubce 10 cm pod povrchem. Nálezy, uložené v soukromé sbírce, lze jen rámcově datovat 

do doby laténské, nejpravděpodobněji do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Fröhlich – Michálek – Jiřík 2011, 134-135 

 

Vlastec-Temešvár (okr. Písek)  

Někdy před jarem 2011 byl v lese SV od kaple v osadě Struhy u Vlastce na rozhraní 

katastrálních území Vlastce a Temešváru nalezen depot 12 železných předmětů rozptýlených 

na svahu bezejmenného návrší nad Křeneckým potokem. Soubor sestával z dlouhého úzkého 

hrotu kopí, zlomku hrotu kopí, malé sekery s uzavřenou tulejí, malé sekery s prolomenou 

tulejí, malého srpu, pěti osmičkovitých článků řetězu, většího hřebu  

a lžícovitého vrtáku. Nálezy, uložené v soukromé sbírce, lze jen rámcově datovat do doby 

laténské, nejpravděpodobněji do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Michálek 2014; Michálek – Chvojka et al. 2014, 157-158 
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6.1.2 Laténské depoty železných předmětů na Moravě 

Buchlovice 1 (okr. Uherské Hradiště) 

V roce 2006 byly do MZM v Brně předány dva depoty železných předmětů z doby laténské 

pocházející z hradiště Modla u Buchlovic. První z nich se původně nacházel  

na severním okraji vrcholu Modly. Kromě polohy však amatérským nálezcem nebyla 

zdokumentována nálezová situace. Hromadný nález obsahoval masivní krojidlo, čtyři úzké 

radlice se dvěmi tulejemi, dláta, dvě kosy, ucho kotle a 11 železných fragmentů. Uložení 

depotu je datováno do stupně LT D1. 

Literatura: Čižmář 2014 

 

Buchlovice 2 (okr. Uherské Hradiště) 

Společně s depotem Buchlovice 1, byl do MZM v Brně odevzdán depot Buchlovice 2.  

Ten se původně nacházel rovněž na severním okraji vrcholku Modly několik desítek metrů na 

východ od depotu Buchlovice 1 a ani u něj nedošlo ke zdokumentování nálezových okolností. 

Depot sestával z kosy, objímky kosy, sedmi seker s tulejí, dláta, hrotu kopí, dvou kroužků  

a 22 různých železných pásů. Stejně jako depot Buchlovice 1, je i depot Buchlovice 2 datován 

do stupně LT D1. 

Literatura: Čižmář 2014 

 

Buchlovice 3 (okr. Uherské Hradiště) 

Třetí depot z hradiště Modla byl předán do MZM v Brně v roce 2013. Původně se nacházel 

zhruba napůl cesty mezi depoty Buchlovice 1 a Buchlovice 2 na severním okraji vrcholu 

Modly. Stejně jako u dvou dříve objevených depotů, ani u tohoto nebyla zdokumentována 

nálezová situace. Depot byl složen z úzké radlice se dvěmi tulejemi, nože a dláta. Datace 

tohoto depotu je shodná jako u dvou dříve nalezených, tedy stupeň LT D1. 

Literatura: Čižmář 2014 
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Dubicko (okr. Šumperk) 

V roce 1941 došlo na poli u obce k vyorání souboru železných předmětů pocházejících patrně 

z narušeného hromadného nálezu. Předpokládaný depot se skládal z kosy, zlomku srpu a dvou 

dlát. 

Literatura: Červinka 1941; Meduna 1980, 84; Kurz 1995, 140 

 

Chvalčov (okr. Kroměříž) 

Roku 1913 byl na hradišti Hostýn nalezen depot dvanácti kos. Hromadný nález se nacházel 

v západním svahu nedaleko božích muk a byl uložen pod žernovem. 

Literatura: Skutil 1940, 22; Ludikovský 1971, 315; Ludikovský 1984; Kurz 1995, 151 

 

Loučka (okr. Přerov) 

Depot se nacházel na ploše nedatovaného hradiště Obírka, jež bylo jako archeologická 

lokalita poprvé identifikováno amatérem v roce 1995. Až v roce 2004 se o lokalitě dozvěděli 

archeologové a lokalitu začal povrchově zkoumat ÚAPP Brno ve spolupráci s MZM v Brně. 

Nálezce postupně odevzdal, nebo poskytl k dokumentaci všechny archeologické nálezy 

z lokality, jež se nacházely v jeho držení. V roce 2004 byl po vichřici v kořenech vyvráceného 

dubu nalezen depot pěti dlouhých kos, dláta, dvou obloukovitých nožů, nože a plochého 

tyčinkovitého předmětu, snad ingotu. Depot je datován do stupně LT D1. Kromě depotu byly 

na lokalitě nalezeny další kovové předměty z doby laténské a laténská keramika (datovatelné 

do stupňů LT C2-D1), stejně jako nálezy kultury lužických popelnicových polí a to včetně 

zhruba deseti depotů. 

Literatura: Čižmář – Salaš 2009 

 

Provodov 1 (okr. Zlín) 

V roce 1985 byl při amatérské sondáži na hradišti Rýsov u Provodova objeven depot 

železných předmětů z doby laténské. Depot se nacházel v jihozápadní části hradiště  

na vrcholové plošině. Depot sestával z kosy, dvou srpů a dvou seker a je datován do stupně 

LT D1. 

Literatura: Langová 1989; Čižmář – Kohoutek – Langová 2014; von Nikolai 2014, 317 

 

 



                                                                      Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

 

    

 78       78         

 

Provodov 2 (okr. Zlín) 

Dva roky po nálezu prvního depotu na Rýsově došlo k objevu dalších dvou. První  

se nacházel ve svahu v severovýchodním prostoru hradiště a uložen byl v hloubce  

30-40 cm. Nález obsahoval dva nože, tři sekery s tulejí, krojidlo, dvě pérové závlačky, nůžky, 

kladivo, pásovou štítovou puklici, dvě objímky kosy, držadlo vědra či kotle, kroužek, dláto, 

dva klíče, závěs dveří a množství dalších železných zlomků. Celkem se v depotu nacházelo  

27 předmětů a jedná se tak o dosud největší depot železných předmětů z doby laténské  

na Moravě. Depot bývá datován do stupně LT D1, avšak pásová štítová puklice, jež má však 

odlomené postraní destičky, může poukazovat i na poněkud starší původ. 

Literatura: Langová 1989; Čižmář – Kohoutek – Langová 2014; von Nikolai 2014, 317 

 

Provodov 3 (okr. Zlín) 

Ve stejném roce, kdy byl objeven depot Provodov 2, došlo k objevu třetího depotu z Rýsova, 

jenž se nacházel asi 25 m severně od depotu Provodov 2 v hloubce 20-35 cm. Obsahoval 

jeden celý a zlomky dalších dvou srpů, udidlo se spirálovitě zatočenými konci, zlomky dvou 

kos, objímku kosy, železný závěs a další zlomky. Celkem se v depotu nacházelo 16 předmětů. 

Stejně jako předchozí dva depoty z Rýsova, i tento je datován do stupně LT D1. 

Literatura: Langová 1989;  Langová 1993; Čižmář 1993, 432; Čižmář – Kohoutek – 

Langová 2014; von Nikolai 2014, 317 

 

Přílepy (okr. Kroměříž) 

Depot byl nalezen a bez dokumentace vyzvednut amatérem na podzim roku 2007. Později 

nálezce předměty odevzdal do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Depot se nacházel  

v mírném svahu nad obcí Přílepy u Holešova. Předměty byly naskládány na sebe a uloženy 

v hloubce 25-40 cm. Depot sestával z kleští, části výhňové lopatky, kladiva, kovadlinky, kusu 

řetězu, úzké radlice a neidentifikovaného předmětu. Složení souboru umožňuje  

jen rámcové datování do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Čižmář 2012 

 

Velké Opatovice (okr. Blansko) 

V létě roku 2015 byl Muzeu regionu Boskovicka oznámen nález železné sekery z doby 

laténské. Při následném prozkoumání místa nálezu detektorem kovů byl objeven depot 
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železných předmětů z doby laténské, jenž je prvním takovým nálezem ze západní Moravy. 

Hromadný nález byl objeven na úpatí jižního svahu kopce Na vrších v hloubce 25-30 cm. 

Kromě sekery byly nalezeny dvě kosy, pět objímek kos a nůž. Depot je datován do stupňů LT 

C2-D1. 

Literatura: Čižmář 2017 

 

Všemina 1 (okr. Zlín) 

Koncem 80. let byl na vrchu Hrádek u obce Všeminy amatérem za pomoci detektoru kovů 

nalezen depot železných předmětů z doby laténské. Hromadný nález se nacházel v jílovité 

půdě bez známek kulturních vrstev a byl překryt menšími pískovcovými kameny.  

Šlo o výhňovou lopatku, kladivo, dláto s tulejí a sekeru s tulejí. 

Literatura: Langová 1989; Čižmář – Kohoutek – Langová 1995; Langová 2001;  

von Nikolai 2014, 318 

 

Všemina 2 (okr. Zlín) 

Po odevzdání depotu Všemina 1 byla lokalita odborně prozkoumána J. Langovou  

a J. Kohoutkem. Ti objevili na lokalitě dalších 13 železných předmětů a menší depot nástrojů. 

Depot obsahoval dlouhou kosu s odlomeným hrotem, radlici s tulejí, 2 objímky kosy  

a drobnou skobu. 

Literatura: Langová 1989; Čižmář – Kohoutek – Langová 1995; Langová 2001;  

von Nikolai 2014, 317 
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6.1.3 Laténské depoty železných předmětů na Slovensku 

Bešeňov (okr. Nové Zámky) 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byl při výzkumu sídliště s pozdně laténským 

osídlením u Bešeňova objeven depot železných předmětů z doby laténské. Hromadný nález  

se skládal z kosy, srpu, hrotu kopí, dvou dlát (jednoho vyrobeného z kopí s ulomeným 

hrotem), dvou seker (jedné s okem) a háku s okem. Tento soubor je datován do pozdní doby 

laténské. 

Literatura: Točík 1951; Paulík 1970, 46-48; Kurz 1995, 131; Schönfelder 2006, 124 

 

Bratislava (okr. Bratislava) 

V roce 1952 byla při úpravě Gotvaldova námestí (dnes Námestí Slobody) objevena baterie 

hrnčířských pecí z doby laténské. V jedné z těchto pecí byl objeven hromadný nález 

železných předmětů. Depot byl složen z motyky, sekery, dláta a předmětu interpretovaného 

jako průbojník s tulejí. Nedaleko pece byla rovněž nalezena velká široká radlice, avšak její 

spojitost s depotem je nejistá a pravděpodobně k němu nepatří. Depot je datován do stupně 

LT D1-2. 

Literatura: Kraskovská 1962; Paulík 1970, 48; Kurz 1995, 133 

 

Dolná Súča (okr. Trenčín) 

V roce 2006 byl někde na vrchu Krasín na katastru obce Dolná Súča amatérem učiněn nález 

depotu dvou seker a radlice. Tento depot je uložen v soukromé sbírce. 

Literatura: Pieta 2008, 307 

 

Folkušová (okr. Martin) 

Při výzkumu púchovského hradiště Červený grúň byl objeven malý depot z doby laténské 

složený z tří srpů takřka shodných rozměrů. Předměty byly uloženy vedle sebe na okraji 

terasy pod hradištěm v hloubce zhruba 30 cm. Hromadný nález lze jen rámcově datovat  

do mladší až pozdní doby laténské. 

Literatura: Pieta 2008, 194; Pieta 2014 
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Gajary (okr. Malacky) 

Při stavbě hráze u řeky Moravy bylo v roce 1944 nalezeno několik železných předmětů, které 

pravděpodobně pocházejí z minimálně jednoho depotu. Jde o dvě kosy, srp, udidlo 

s postranními kroužky a osm seker, z nichž dvě jsou do sebe navzájem zasunuty tulejemi. 

Sekery pocházejí vysoce pravděpodobně z doby laténské, avšak zbylé předměty mohou  

být i mladší, jak upozornil již J. Eisner a vzhledem k tomu, že není jisté, zda tyto předměty 

někdy tvořily uzavřený nálezový celek, je datace tohoto souboru problematická. 

Literatura: Paulík 1970, 48-52; Kurz 1995, 144; Schönfelder 2006, 124 

 

Kúty (okr. Malacky) 

Při stavbě hráze u řeky Moravy bylo v roce 1944 za neznámých nálezových okolností 

objeveno několik železných nálezů, jež pravděpodobně pocházejí z hromadného nálezu. 

Jednalo se o dvě sekery s čtverhrannou a jednu sekeru s kruhovou tulejí, širokou radlici  

a nůžky. Případný depot lze rámcově datovat do mladší až pozdní doby laténské. 

Literatura: Paulík 1970, 52; Kurz 1995, 155 

 

Liptovská Mara - Havránok (okr. Liptovský Mikuláš) 

Roku 1992 byl při výzkumu na hradišti Púchovské kultury Havránok u nádrže Liptovská 

Mara objeven depot zhruba 30 železných předmětů z doby laténské. Hromadný nález  

byl uložen v malé jámě o rozměrech zhruba 55x60 cm, jež byla částečně narušená 

středověkým příkopem. Depot se skládal ze čtyř úzkých radlic, tří srpů, tří kos  

a tří objímek kos, nože na letninu, dláta, sekery s tulejí, dvou nožů, rožně a devíti hřebů  

a skob a dvou klíčů. Tento soubor je datován do stupňů LT C2-D1. 

Literatura: Pieta 1993; Kurz 1995, 158; Pieta 2000; Schönfelder 2006, 125;  

von Nikolai 2014, 315-316 

 

Plavecké Podhradie 1 (okr. Malacky) 

Při výzkumu akropole oppida Pohanská byl v roce 1968 objeven depot železných předmětů, 

jenž sestával ze tří seker, výhňové lopatky, dláta, úzké radlice, kosy, klíče, zákolníku a dvou 

jiných součástí vozu, neúplné pochvy meče, poloviny nůžek, nože a dvou zlomků kování. 

Hromadný nález se nacházel v hloubce 45 cm na hromádce o rozměrech zhruba 60 x 55 cm. 
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Pochva meče s esovitou svorkou ústí, stejně jako poměrně krátká doba existence doby oppida 

datuje tento hromadný nález do stupně LT C2. 

Literatura: Paulík 1970; Paulík 1976; Kurz 1995, 173; Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – 

Tomčíková 2005; Schönfelder 2006, 125;  Pieta 2008, 198, 200-201 

 

Plavecké Podhradie 2 (okr. Malacky) 

Ve stejném roce byl odkryt druhý menší depot asi 40 m JZ od depotu 1. Předměty byly 

uloženy v řadě u úpatí skály v blízkosti brány do areálu. Depot se skládal ze dvou seker, dvou 

kruhových držadel kotle a kovadliny. Dataci tohoto souboru lze odvodit pouze z krátkého 

trvání Pohanské na stupeň LT C2. 

Literatura: Paulík 1970; Paulík 1976; Kurz 1995, 173; Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – 

Tomčíková 2005; Schönfelder 2006, 125; Pieta 2008, 198; von Nikolai 2014, 316 

 

Plavecké Podhradie 3 (okr. Malacky) 

V roce 1969 byl zhruba 20 m SZ od depotu 1 odkryt třetí depot, jenž obsahoval šest železných 

polotovarů v podobě tyčí. Stejně jako v předchozím případě, i dataci tohoto hromadného 

nálezu lze odhadnout pouze z krátkého trvání Pohanské na stupeň LT C2. 

Literatura: Paulík 1976; Kurz 1995, 173; Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – Tomčíková 

2005; Pieta 2008, 198 

 

Plavecké Podhradie 4 (okr. Malacky) 

V roce 1989 objevil amatér za pomoci detektoru kovů přibližně 60 m Z od depotu 1 čtvrtý 

depot železných předmětů z Pohanské sestávající z celkem 34 artefaktů. Tento soubor  

se podařilo získat zaměstnancům Slovenského národného muzea spolu s informací o jeho 

původní lokalizaci, po čemž následovala rozsáhlá sondáž místa nálezu. V souboru  

se kromě zemědělského nářadí (kos, radlice), sekery a kování dřevěných nádob  

a kol nacházela rovněž jednoramenná váha, železná pouta se zámkem a kamenné závaží. 

Stejně jako jiné hromadné nálezy z Pohanské je i tento datován do stupně LT C2. 

Literatura: Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – Tomčíková 2005; Pieta 2008, 198;  

von Nikolai 2014, 316 
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Plavecké Podhradie 5 (okr. Malacky) 

V roce 1996 nalezl amatér na akropoli Pohanské další, již pátý depot železných předmětů. 

V depotu se nacházelo 30 předmětů, mezi nimi dva náboje kola, kruhové držadlo, kování kola 

či vědra, pět seker, dvě tyčovité hřivny, nůž, kramle, kleště, krátká kosa a další předměty. 

Tento depot je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – Tomčíková 2005; Pieta 2008, 198 

 

Plavecké Podhradie 6 (okr. Malacky) 

V roce 2001 byl v tělese valu na severní straně akropole nalezen zatím největší hromadný 

nález z Pohanské, obsahující více než 100 předmětů. Depot byl uložen na hromadě  

a překryt velkými plochými kameny. Soubor je tvořen zejména zemědělským  

a řemeslnickým nářadím, avšak nacházejí se v něm i klíče a součásti vozů, koňských postrojů 

a vah. Hromadný nález je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – Tomčíková 2005; Pieta 2008, 198 

 

Plavecké Podhradie 7 (okr. Malacky) 

Roku 2002 byl na Pohanské na neznámém místě amatérem objeven malý depot složený 

z kladiva, teslice a kovadliny. Složení hromadného nálezu neposkytuje k přesnějšímu 

datování dostatečné opory a tak jej lze odhadnout pouze z krátkého trvání oppida Pohanská  

na stupeň LT C2. 

Literatura: Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – Tomčíková 2005; Pieta 2008, 198 

 

Plavecké Podhradie 8 (okr. Malacky) 

V roce 2003 došlo k objevu již osmého depotu na Pohanské, který se údajně nacházel někde  

u vnějšího valu oppida. Mělo se v něm nacházet 26 předmětů, které jsou uloženy v neznámé 

soukromé sbírce. Skládal se zřejmě ze čtyř až pěti seker s uzavřenou tulejí, dvou širokých 

radlic a dvou úzkých s dvojitou tulejí, krojidla, čtyř kos, srpu a dalších čtyř až pěti drobných 

předmětů a zlomků. Z tohoto depotu byla zdokumentovány pouze jedna široká a jedna úzká 

radlice. Soubor je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Tomčíková – Paulík 2004; Paulík – Tomčíková 2005; Pieta 2008, 198 
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Plavecké Podhradie 9 (okr. Malacky) 

V roce 2005 dostal Archeologický ústav SAV k dispozici ke zdokumentování pět předmětů 

pocházejících z depotu nalezeného na Pohanské. V tomto souboru se nacházely dvě malé 

kovadliny a jedna velká vážící 5 kg a dvě masivní kladiva. Je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Paulík – Tomčíková 2005; Pieta 2008, 198 

 

Plavecké Podhradie 10 (okr. Malacky) 

V roce 2007 byl na Pohanské nalezen již desátý depot železných předmětů12. Byl objeven 

amatéry nedaleko zřícenin kláštera. Nacházely se v něm čtyři široké a čtyři úzké radlice,  

12 seker, nejméně dvě krojidla, tři vrtáky, kladivo, kleště, dva náboje kola, zákolník  

a tři neidentifikované předměty. Depot je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Pieta 2008, 198 

 

Plavecké Podhradie 11 (okr. Malacky) 

V září 2007 byl na neznámém místě na Pohanské objeven amatéry další hromadný nález 

železných předmětů z doby laténské. Měly se v něm nacházet tři velké a dvě malé sekery, 

teslice, pět velkých srpů, široká radlice, ataše dřevěné nádoby s hákovitým ukončením, 

zákolník, omegovitá bočnice udidla, páková uzda a část pout. Zdokumentovány byly pouze 

bočnice udidla, uzda a pouta, jež přesnější dataci neumožňují, avšak lze usuzovat na dataci  

do stupně LT C2 na základě jiných datovaných nálezů z Pohanské. 

Literatura: Pieta 2008, 203 

 

Plavecké Podhradie 12 (okr. Malacky) 

V roce 2009 se do Slovenského národného múzea dostala a byla zdokumentována dvojice 

depotů nalezených amatérem na Pohanské v roce 2006. První z těchto hromadných nálezů byl 

nalezen na jižním okraji akropole a skládal se z kladiva, čtyř seker s tulejí, malého dláta  

a průbojníku. Podrobnosti uložení nejsou známy. Depot je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Čambal 2009 

                                                 
12 Celkově však šlo o jedenáctý depot z Pohanské. Desátý depot, nalezený v roce 2005, obsahoval soubor asi 

šedesáti šperků z bronzu a skla a nacházel se v tělese vnitřního z dvojice obvodových valů. (Pieta 2008, 198, 

205). 
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Plavecké Podhradie 13 (okr. Malacky) 

Druhý z depotů nalezených v roce 2006 byl uložen nedaleko prvního na jihozápadním okraji 

akropole Pohanské. Byl složen z dláta, kosy a objímky kosy. Stejně jako v případě prvního 

depotu z roku 2006 u něj nejsou známy bližší nálezové okolnosti a je shodně datován  

do stupně LT C2, jako ostatní depoty z této lokality.  

Literatura: Čambal 2009 

 

Poniky – Ponicka Huta (okr. Zvolen) 

V roce 2006 byl na hradišti objeven depot, jenž byl uložen na podloží v hloubce 40 cm. 

Hromadný nález obsahoval kosu, dvě radlice, tři sekery a velký nůž, jež byly uloženy těsně  

na sobě. Nůž, jenž náleží typu Dürrnberg datuje depot do stupně LT C1. 

Literatura: Pieta 2008, 203 

 

Rajecké Teplice (okr. Žilina) 

Někdy před rokem 1986 došlo na sídlišti púchovské kultury v Rajeckých Teplicích – Skale 

k nálezu malého depotu složeného ze dvou úzkých radlic, srpu, sekery a železné naběračky, 

jež je importem z římského prostředí. 

Literatura: Pieta 1986, Abb. 8; Pieta 1996, 193, Abb. 8;  Pieta 2008, 308 

 

Rakša (okr. Turčianské Teplice) 

V říjnu 1980 nalezl buldozerista soubor železných předmětů při terénních úpravách 

v kamenolomu na úpatí vrchu Hrádok, na němž se nachází hradiště púchovské kultury. 

Z většího množství předmětů, vyzvedl pouze srp a lžícovitý vrták. Předpokládaný depot je 

datován do pozdní doby laténské, avšak může pocházet i z doby římské. 

Literatura: Pieta 1981; Pieta 2000 

 

Slatina nad Bebravou (okr. Bánovce nad Bebravou) 

Na hradišti Udrina byl v roce 2006 nalezen depot šesti železných lékařských nástrojů (dlátko, 

spirálovitý vrták, hrot, speciální nože), uložených těsně vedle sebe. Analogie k těmto nálezům 

jsou známé z oppidálního prostředí (Stradonice) a mohly by tedy pocházet z doby laténské,  

ač dataci do doby římské rovněž nelze vyloučit. 

Literatura: Pieta 2008, 203 
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Stará Lehota (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

Na Holém vrchu v katastru obce Stará Lehota byl amatérem objeven depot skládající  

se ze závěsu kotle, dvou obručí a ataše vědra. Celý soubor je uložen v soukromé sbírce. 

Literatura: Pieta 2008, 308 

 

Trenčianské Bohuslavice (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

Na oppidu Malovecké byl amatérem nalezen drobný depot oštěpu, nože a tulejovitého 

předmětu. 

Literatura: Pieta 2008, 204 

 

Veľký Kolačín (okr. Ilava) 

Na vrchu Markovice u obce Veľký Kolačín byl amatérem objeven depot skládající  

se ze tří dlát. Celý soubor je uložen v soukromé sbírce. 

Literatura: Pieta 2008, 308 

 

Zemianské Podhradie (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

V roce 1987 byl při průzkumu v poloze Pod Martákovou skálou nalezen malý depot složený 

ze tří předmětů. V tomto drobném souboru se nacházela sekera s tulejí, dláto s tulejí  

a nůž s trnem. Předměty byly položeny na sebe v hloubce 15-25 cm pod skalním výchozem.  

Literatura: Veliačik 2010 
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6.1.4 Laténské depoty železných předmětů v Rakousku 

Falkenstein (Bez. Mistelbach) 

Roku 1994 byl při archeologickém výzkumu hradu Falkenstein nalezen depot laténských 

železných předmětů. Depot byl uložen v nepravidelné přírodní trhlině ve skále  

o rozměrech 1,2x1 m v hloubce asi 20 cm v jižní části hradního areálu. Skládal  

se ze sekery s tulejí, tří nožů, dvou tesařských svorek a dvou železných fragmentů. V trhlině 

byly rovněž objeveny dva přesleny, jeden okraj hrnce z tuhové keramiky  

a tři fragmenty mazanice. Depot je datován do stupně LT C2. 

Literatura: Urban 2000; Urban 2006, 92-94 

 

Hainbach (Bez. Salzburg-Umgebung) 

V roce 1894 byl při klučení lesa u samoty Hainbach, jež se dnes nachází na katastru obce 

Nußdorf am Haunsberg, objeven hromadný nález železných předmětů složený ze tří kos, 

objímky kosy, krojidla, úzké radlice a sekery s tulejí. Depot bývá datován do stupně LT D, 

avšak někteří badatelé jej na základě přítomnosti dlouhé kosy datují až do doby římské. 

Literatura: Kurz 1995, 370; Moosleitner 1999, 503; Schönfelder 2006, 124; Urban 2006, 84 

 

Hainburg an der Donau (Bez. Bruck an der Leitha) 

V roce 1996 byl při výzkumu lokality Braunsberg nalezen depot. Tento hromadný nález 

obsahoval nůž, hrot kopí, špičku čepele meče, železný pásek, tři kování z dřevěné nádoby  

a neidentifikovaný puklicovitý předmět s křížovitým promáčknutím. Na základě přítomnosti 

nože s kroužkem na rukojeti je tento depot datován do stupňů LT C-D. 

Literatura: Urban 2000, Abb. 7; Urban 2006, 94 

 

Kaiserbrunn am Attersee (Bez. Salzburg-Umgebung) 

Někdy okolo roku 1900 byl v lomu u jižního břehu jezera Attersee nalezen depot železných 

předmětů. Hromadný nález se skládal z kosy dlouhé 87 cm, úzké a široké radlice, lžícovitého 

vrtáku, závěsu kotle, naběračky, klíče a tesařské svorky. Tento soubor může být datován  

do stupně LT D, avšak může pocházet i z doby římské. 

Literatura: Amberger 1927, 206 ; Kurz 1995, 126-127; Moosleitner 1999, 506; Schönfelder 

2006, 124; Urban 2006, 84 
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Linz 1 (Bez. Linz) 

Při výzkumu severní hradby oppida Gründberg u Lince byly v roce 1997 nalezeny čtyři 

depoty železných předmětů. První z těchto depotů se nacházel v tělese valu. Jeho váho byla 

zhruba 20 kg a obsahoval klíč, pět kování nábojů kol, pět kladiv, kovadlinu a čtyři železné 

fragmenty. Tento, stejně jako všechny ostatní depoty z oppida Gründberg byl do hradby 

patrně uložen v době jejího vybudování v pozdní době laténské ve stupni LT D1. 

Literatura: Urban – Ruprechtsberger 1997; Urban – Ruprechtsberger 1998;  

Ertel et al.  1998; Schönfelder 2006, 124; Urban 2006, 84-92; von Nikolai 2014, 312 

 

Linz 2 (Bez. Linz) 

Druhý depot z oppida Gründberg u Lince byl nalezen v tělese valu podobně jako první. 

Obsahoval zohýbané kování kola v několika fragmentech, dva meče s pochvou, rožeň, 

výhňovou lopatku, vidlici na maso, kladivo, sekeru a železný fragment a vážil zhruba  

10 kg. 

Literatura: Urban – Ruprechtsberger 1997; Urban – Ruprechtsberger 1998;  

Ertel et al. 1998; Schönfelder 2006, 124; Urban 2006, 84-92; von Nikolai 2014, 312 

 

Linz 3 (Bez. Linz) 

I třetí depot z oppida Gründberg byl uložen v tělese valu. Vážil 21,2 kg a skládal  

se ze zohýbaného kování kola, dvou závěsů kotle, dvou nábojů kol, sekery, kladiva, kleští, 

trojzubce, hrotu a klíče. 

Literatura: Urban – Ruprechtsberger 1997; Urban – Ruprechtsberger 1998;  

Ertel et al.  1998; Schönfelder 2006, 124; Urban 2006, 84-92; von Nikolai 2014, 312 

 

Linz 4 (Bez. Linz) 

Čtvrtý depot z oppida Gründberg byl nalezen v destrukci části hradby, v níž byl původně 

uložen a obsahoval dvě železné hřivny. 

Literatura: Urban – Ruprechtsberger 1997; Urban – Ruprechtsberger 1998;  

Ertel et al.  1998; Schönfelder 2006, 124; Urban 2006, 84-92; von Nikolai 2014, 312 
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Nikolausberg bei Golling (Bez. Hallein) 

V roce 1982 byl při systematické výzkumu na zhruba deset metrů vysoké skalnaté vyvýšenině 

poblíž Pass Lueg nalezen depot železných předmětů. V hloubce přibližně  

35 cm byly v přirozené skalní dutině o průměru zhruba 1 m uloženy kladivo a kovadlina. 

Zhruba 30 cm pod nimi se nacházela dvojice kleští, výhňová lopatka a kování. V blízkosti 

depotu byla rovněž nalezena kovářská struska, železný hák a průbojník. Jejich souvislost 

s depotem je však nejistá. Tento depot bývá datován již do stupně Lt B, avšak nelze  

ani vyloučit dataci do stupňů LT C-D.  

Literatura: Moosleitner – Urbanek 1991; Kurz 1995, 147; Moosleitner 1999, 500;  

Urban 2006, 83-84 

 

Schwarzenbach (Bez. Wiener Neustadt-Land) 

Na přelomu let 1987 a 1988 nalezl amatér detektorem železný depot z doby laténské  

na opevněné výšinné lokalitě Schwartzenbach. Původní nálezový kontext nebyl 

zdokumentován. Tento soubor se skládal ze sekery, kladiva, nože s kroužkem na rukojeti  

a hrotů kopí. 

Literatura: Adler 1989; Löcker et. al. 1992; Urban 2000, 198; Urban 2006, 94;  

von Nikolai 2014, 312 
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6.1.5 Laténské depoty železných předmětů v Polsku 

Pakoszówka 1 (woj. Podkarpacie) 

V roce 2015 nalezl amatér za pomoci detektoru kovů dva depoty železných předmětů z doby 

laténské nedaleko vesnice Pakoszówka. První depot byl nalezeny na svahu kopce v poměrně 

malé hloubce asi 15 cm na ploše zhruba 5x5 m. Tento hromadný nález  

se skládal z kosy, úzké radlice, nože typu Dürrnberg rozlámaného na pět fragmentů  

a tří seker s tulejí. Na základě přítomnosti nože typu Dürrnberg je tento depot datován  

do stupně LT C1. 

Literatura: Bochnak  – Kotowicz – Opielowska 2016 

 

Pakoszówka 2 (woj. Podkarpacie) 

Měsíc po nálezu prvního depotu byl ve vzdálenosti zhruba 175 m od depotu Pakoszówka 1 

nalezen druhý hromadný nález. Předměty se nacházely ve svahu na ploše zhruba 15x15 m. 

Soubor se skládal ze čtyř srpů, kosy, dvou dlát, udidla s postranicemi, udidla s omegovitými 

postranicemi, fragmentu udidla a kování. Stejně jako první i tento depot je datován do stupně 

LT C1. 

Literatura: Bochnak  – Kotowicz – Opielowska 2016 

 

Wyciąźe (woj. Kraków) 

V kontextu laténského sídliště u polské obce Wyciąźe byl nalezen depot železných předmětů 

složený ze tří seker, krátké kosy a dvou růžně velkých dlát. 

Literatura: Buratyński 1953; Woźniak 1970, 338-339; Rybová – Motyková 1983, 131; Kurz 

1995, 196; Schönfelder 2006, 124 
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6.1.6 Laténské depoty železných předmětů v Bavorsku 

Alerheim, Kr. Donau-Ries 

Za neznámých podmínek došlo u Wörnitzosheim v obci Alerheim k nálezu železných hřiven, 

z nichž se dochovaly dvě. 

Literatura: Kossina 1915, 123; Stein 1979, 227; Kurz 1995, 195 

 

Aubstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) 

V roce 1963 nalezl zemědělec asi kilometr jižně od vesnice Aubstadt železnou hřivnu 

v hloubce 26-35 cm. Následný průzkum odhalil, že na místě se nachází dalších  

22 železných hřiven, rozvlečených orbou. Hřivny měly dlouhé rozšířené konce, měřily  

41,5 – 63,6 cm a vážily 2,825 – 5,330 kg. 

Literatura: Kleemann 1966; Stein 1979, 226; Kurz 1995, 127 

 

Auhausen-Pfeifhof (Lkr. Donau-Ries) 

V roce 1836 byl při orbě odkryt malý depot složený ze sedmi železných hřiven. 

Literatura: Kossina 1915, 123; Reinecke 1926, Abb. 4, 8; Birkner 1936, Taf. 19; Kurz 1995, 

127 

 

Ay (Lkr. Neu-Ulm) 

V roce 1935 bylo z řeky Iller za neznámých okolností vyzvednuto dvanáct železných hřiven, 

z nichž dvě byly delší (78 a 85 cm) s dlouhými rozšířenými konci, ostatní byly kratší  

(27 až 47 cm) a měly nepravidelný tvar. Váha celého depotu činila 71,24 kg. 

Literatura: Pressmar 1938, 51, Abb. 36; Rädeker – Naumann 1961; Kurz 1995, 127 

 

Donaugebiet (Lkr. ?) 

V roce 1998 získalo Römisch-Germanische Zentralmuseum do svých sbírek laténský depot, 

jenž byl nabízen aukčním domem specializovaným na zbraně. Jde o soubor  

21 předmětů o váze ca. 22,8 kg. Jako naleziště bylo uvedeno pouze Donaugebiet13  

                                                 
13 Původ tohoto souboru v Bavorsku tak není jistý. Může pocházet rovněž z Bádenska-Würtenberska, nebo z 

Rakouska. 
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(tj. Podunají). Nálezové okolnosti nejsou známy. Tento hromadný nález se skládal z dvou 

kleští, dvou kladiv, naběračky, dvou širokých a jedné úzké radlice, krojidla, dvou kos, šesti 

seker (z nichž některé by mohly být i otkami), dvou dlát, lžícovitého vrtáku a čepele nástroje. 

V souvislosti s tímto depotem přichází v úvahu datace do pozdní doby laténské  

do stupně LT D. 

Literatura: Schönfelder 2006, 111-123 

 

Guntendorf (Lkr. Landshut) 

V roce 1962 byl JV od obce při regulaci potoka Abensbach nalezen depot železných předmětů 

z doby laténské, skládající se ze sekery s tulejí, sekáče a části náboje kola. V blízkosti měly 

být rovněž nalezeny fragmenty laténské keramiky. 

Literatura: Kurz 1995, 149; Schönfelder 2006, 124 

 

Kaisheim (Kr. Donau-Ries) 

V roce 1924 bylo v lese nalezeno 28 železných hřiven v hloubce 0,3 – 0,5 m. Hřivny bylo 

rozděleny do tři částí. Dvakrát po devíti a jednou po deseti kusech. 

Literatura: Reinecke 1925; Rädeker – Naumann 1961; Stein 1979, 226; Kurz 1995, 153 

 

Kelheim (Lkr. Kelheim) 

Při pracích na kanalizaci v ulici Mitterfeldstraße, západně od Kelheimu, byla v roce 1939 

nalezena pozdně laténská jáma, která kromě keramiky, zvířecích kostí a zlomků velké 

zásobnice obsahovala rovněž i depot železných předmětů. Původní poloha předmětů v jámě 

není známa. Tento hromadný nález se skládal ze dvou kamenických dlát, dláta, dvou nožů 

s otevřenými kroužky na rukojeti, pořízu a zlomku druhého, dvou klíčů  

a zlomku třetího, velkého a malého kladiva, dvou malých kroužků a zlomku železné, snad 

nauheimské, spony. Je-li spona skutečně nauheimská, datuje soubor do stupně LT D1. 

Literatura: Behaghel 1951; Kurz 1995, 153-154; Schönfelder 2006, 124 
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Manching (Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm) 

Při stavbě letiště u obce Manching v letech 1936-37 byl za nejasných okolností náhodně 

objeven depot poměrně velkého množství zbraní. Skládal se zejména z mečů, závěsů mečů, 

štítových puklic a hrotů kopí. 

Literatura: Krämer 1957, 42; Krämer 1958, 190; Krämer – Schubert 1970, 61; Sievers 

1989; Kurz 1995, 161-162 

 

Pullach (Kr. München) 

Při elektrifikačních pracích na počátku 20. století byla z Isaru vyzvednuta trojice železných 

hřiven. Jedna z nich byla mečovitá. 

Literatura: Weber 1909, 159; Reinecke 1925, 146; Wagner 1958, 74; Müller 1990, 163; 

Kurz 1995, 174-175 

 

Rödelsee (Lkr. Kitzingen) 

V roce 1986 byl při záchranném výzkumu na oppidu Schwanberg u obce Rödelsee nalezen 

depot železných předmětů. Nacházel se na SZ svahu oppida a skládal se z 51 mečovitých 

hřiven, které byly rozděleny do tří kumulací. Datován je do stupně LT D.  

Literatura: Peschel 1989/1990; von Nikolai 2014, 303 

 

Senden (Kr. Neu-Ulm) 

Při těžbě štěrku v poloze Ober Au došlo k nálezu části mečovité hřivny a meče  

se zvoncovitou záštitou. 

Literatura: Müller 1990, 163; Kurz 1995, 185 

 

Staffelstein (Lkr. Lichtenfels) 

Na oppidu Staffelberg byl v hloubce zhruba 75 cm nalezen depot železných předmětů složený 

z dlátka, široké sekery s tulejí, špičky čepele meče, hrotu kopí, botky kopí, různě velkých 

železných kroužků, objímky kosy, kování kola a kování. V souboru se měl nacházet i dlouhý 

špičatý kostěný nástroj. 

Literatura: Kurz 1995, 186; Schönfelder 2006, 124 
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Unterroth (Kr. Neu-Ulm) 

Při regulaci řeky Roth byl v roce 1900 objeven depot 28-30 železných hřiven. 

Literatura: Reinecke 1926, 126; Stein 1979, 227; Kurz 1995, 190 

 

Utting am Ammersee (Lkr. Landsberg am Lech) 

Při výkopu zavlažovacího kanálu u obce Achselschwang byl nalezen malý soubor dvou 

železných hřiven. 

Literatura: Weber 1909, 59; Stein 1979, 226; Kleemann 1981, 115; Kurz 1995, 124 

 

Wechingen (Kr. Donau-Ries) 

V roce 1923 byly nedaleko obce Wechingen na poli v hloubce asi 30 cm nalezeny čtyři vedle 

sebe ležící železné hřivny a kus železné strusky. 

Literatura: Reinecke 1926, 125; Stein 1979, 227; Kurz 1995, 194 

 

Ziertheim, Kr. Dillingen 

U vesnice Reistingen byl u hraničního kamene v hloubce 40 cm objeven malý depot  

tří bipyramidálních ingotů dlouhých 28 cm. 

Literatura: Stein 1979, 226; Kurz 1995, 175 
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6.1.7 Laténské depoty železných předmětů v Durynsku  

Eisenach (Stadtkreis) 

Při přestavbě hradu Wartburg ve 40. letech 19. století byl nalezen depot třinácti mečovitých 

hřiven typu Wartburg svázaných železným drátem, jež byly uloženy do jámy vytesané  

ve skále. Jejich délka se pohybovala mezi 79 a 97 cm a váha mezi 0,5 – 0,75 kg. 

Literatura: Müller 1990, 164; Kurz 1995, 141 

 

Heiligenstadt (Kr. Eichsfeld) 

Při těžbě slínu bylo okolo roku 1900 nalezeno deset mečovitých hřiven typu Wartburg 

dlouhých 81,5 – 97,8 cm a vážících 479 – 725 g. 

Literatura: Müller 1990, 162; Weierhausen, 207; Kurz 1995, 150 

 

Körner (Kr. Unstrut-Hainich-Kreis) 

Při stavbě železnice mezi městy Mühlhausen a Ebeleber byl nalezen železný depot z doby 

laténské uložený ve dvou keramických nádobách. U depotu měla být nalezena lidská lebka. 

V nádobách byl uložen meč se zohýbanou čepelí, zlomky pochvy meče, odlomená špička 

meče, hrot kopí, tulej pocházející z hrotu kopí, udidlo s kruhy, železný pás, naběračka, 

rameno vah, tesla, rukojeť kovové nádoby, nůž na letninu, zlomek kosy, radlice, sekera 

s okem, sekera s tulejí, vidlice na maso, pohrabáč, výhňová lopatka, rožeň, dláto, železný 

prut, dva závěsy kotle, hřeb, zákolník, železné kroužky a řada různých železných zlomků. 

Literatura: Goetze 1900; Kurz 1995, 154-155 

 

Römhild 1 (Lkr. Hildburghausen) 

V roce 1838 došlo na oppidu Steinsburg u obce Römhild k náhodnému nálezu depotu 

železných předmětů. Soubor se skládal ze štítové puklice a „množství dalších železných 

předmětů“ („Viele andere Eisengegenstände“) a byl uložen 1,5 m hluboko pod čedičovou sutí 

opevnění poblíž severní brány oppida. Tento depot je datován do stupně LT D. 

Literatura: Kümpel 1839, 103; Spehr 2005, 67; von Nikolai 2014, 304 
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Römhild 2 (Lkr. Hildburghausen) 

V letech 1844 nebo 1845 došlo na oppidu Steinsburg k dalšímu náhodnému nálezu depotu 

železných předmětů. Šlo o soubor jedné kosy, dvou hrotů kopí, jedné miniaturní sekery 

s tulejí a „mnoha dalších předmětů“ („Viele andere Gegenstände“). Tento soubor  

měl být uložen pod kamenným valem a je datován do stupně LT D. 

Literatura: Spehr 2005; von Nikolai 2014, 304 

 

Römhild 3 (Lkr. Hildburghausen) 

Roku 1880 byl na oppidu Steinsburg náhodně nalezen další depot. Šlo o soubor zhruba 

dvaceti předmětů, skládající se z „mnoha bronzů, několika železných seker s tulejí  

a dalších“ (Viele Bronzen, mehrere eiserne Tülenäxte u. a. m.“). Tento soubor  

měl být uložen za vnější stěnou hradby a pochází snad ze stupňů LT C-D. 

Literatura: Götze 1921, 44; von Nikolai 2014, 304 

 

Römhild 4 (Lkr. Hildburghausen) 

Někdy v 19. století byl na oppidu Steinsburg odkryt další depot železných předmětů. Tento 

soubor, datovaný do stupně LT D, se skládal ze štítové puklice, závěsu meče a sekery s tulejí 

a byl uložen v mělké zhruba 10-20 cm hluboké jámě vně východní části opevnění oppida.  

Literatura: von Nikolai 2014, 304 

 

Sättelstädt (Kr. Wartburgkreis) 

Někdy pře rokem 1963 došlo v obci Sättelstadt k nálezu malého depotu složeného z pěti 

různých předmětů. 

Literatura: Gauß 1963; Schönfelder 2006, 124 
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6.1.8 Laténské depoty železných předmětů v Sasku 

Leipzig-Wahren (Kreisfreie Stadt Leipzig) 

V roce 1914 byl při hloubení kanálu mezi řekami Weißen Elster a Großen Luppe vybagrován 

hromadný nález železných předmětů. Tento depot se skládal z poloviny železné hřivny, 

železné houby, železného nákrčníku a čtrnácti propojených kroužků. 

Literatura: Kossina 1919/20; Peschel 1979; Kurz 1995, 158 
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Obr. 33 Mapa depotů železných předmětů z mladší až pozdní doby laténské ve střední Evropě14. 1 Benátky nad 

Jizerou; 2-4 Bezdědovice 1-3; 5 Bohdalovice; 6 Karlovice – Čertova ruka; 7 Kolín; 8 Lipany;  

9 Soběsuky nad Ohří; 10 Stradonice; 11 Podolí; 12 Vlastec-Temešvár; 13-15 Buchlovice 1-3; 16 Dubicko; 17 

Chvalčov; 18 Loučka; 19-21 Provodov 1-3; 22 Přílepy; 23 Velké Opatovice; 24-25 Všemina 1-2;  

26 Beseňov; 27 Bratislava; 28 Dolná Súča; 29 Folkušová; 30 Gajary; 31 Kúty; 32 Liptovská Mara;  

33-45 Plavecké Podhradie 1-13; 46 Poniky; 47 Rajecké Teplice; 48 Rakša; 49 Slatina nad Bebravou;  

50 Stará Lehota; 51 Trenčianské Bohuslavice; 52 Veľký Kolačín; 53 Zemianské Podhradie; 54 Falkenstein; 55 

Hainbach, 56 Hainburg an der Donau; 57 Kaiserbrunn am Attersee; 58-61 Linz 1-4; 62 Nikolausberg;  

63 Schwartzenbach; 64-65 Pakoszówka 1-2; 66 Wyciąźe; 67 Allerheim; 68 Aubstadt; 69 Ay; 71 Guntendorf; 72 

Kaisheim; 73 Kelheim; 74 Manching; 75 Pullach; 76 Rödelsee; 77 Senden; 78 Staffelstein; 79 Unterroth; 80 

Utting am Ammersee; 81 Wechingen; 82 Ziertheim; 83 Eisenach; 84 Heiligenstadt; 85 Körner;  

85-89 Römhild 1-4; 90 Sättelstadt; 91 Leipzig-Wahren 

 

                                                 
14 Na mapě není zakreslena lokalita 70 Donaugebiet, neboť u ní není známé místo nálezu. 
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6.2 Statistické hodnocení dat 

Statistické testy byly provedeny s daty ze soupisu lokalit. Byl proveden základní popis  

dat, korelační analýza a clusterová analýza. Popis jednotlivých metod je představen 

v metodické části práce. Statistické procesy jsou vedeny v opensource software  

R-commander, který využívá programovacího jazyka R (https://www.r-project.org/). 

Soupis dat pro hodnocení následuje v tabulkách 1, 2 a 3. Jednotlivé proměnné 

znamenají: 

Zemědělství: depot obsahoval alespoň jeden zemědělský nástroj (srp, kosu, motyku, 

radlici, apod.) 

Dřevo: depot obsahoval alespoň jeden nástroj na opracování dřeva (sekeru, dláto, 

vrták, apod.) 

Kov: depot obsahoval alespoň jeden nástroj na opracování kovu (kladivo, kovadlinu, 

pilník, kleště, apod.) 

Domov: depot obsahoval alespoň jeden předmět z vybavení domácnosti (nůž, nůžky, 

apod.) 

Kotel: depot obsahoval kotel nebo jeho součásti 

Kůň: depot obsahoval alespoň jednu kovovou součást koňského postroje, zejména 

udidla 

Vůz: depot obsahoval alespoň jednu kovovou součást vozu 

Stavební: depot obsahoval alespoň jedno stavební kování (hřeb, skobu, apod.) 

Militaria: depot obsahoval alespoň jednu zbraň 

Hřivny: depot obsahoval alespoň jednu hřivnu 

Spona: depot obsahoval alespoň jednu sponu 

 

Pro statistické hodnocení byly ze souboru vyloučeny lokality Čertova ruka  

a Römhild 1-3 z důvodu neúplnosti údajů. U lokality Čertova ruka není jasné, zda všechny 

nalezené kovové předměty pocházejí z depotu a tudíž by mohly zkreslit výsledky. Lokality 

Römhild 1-3 jsou starými nálezy z devatenáctého století, u nichž dnes již není známo přesné 

kompletní složení. 

Byla dále vyloučena proměnná „Stavební“, protože nálezy z Čertovy ruky není možné 

s jistotou k této kategorii přiřadit, či je z ní vyloučit, výsledky by proto nebylo možné validně 

srovnávat s výsledky získanými z šetření zkoumaného souboru. 
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Lokalita Země Datace Zemědělství Dřevo Kov Domov Kotel Kůň Vůz Stavební Militaria Hřivny Spona 

Benátky nad Jizerou Čechy Lt D1 ne ano ne ne ano ne ne ne ano ne ne 

Bezdědovice 1 Čechy Lt D1 ano ano ano ano ne ne ne ano ne ne ne 

Bezdědovice 2 Čechy Lt C2-D1 ne ne ne ano ne ne ne ano ano ne ne 

Bezdědovice 3 Čechy Lt C2-D1 ne ne ne ano ne ne ne ano ne ne ne 

Bohdalovice Čechy Lt C2-D1 ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Čertova Ruka Čechy Lt ano ano ano ano ne ano ne ? ano ne ano 

Kolín Čechy Lt D1 ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne ne 

Lipany Čechy Lt C2-D1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Soběsuky nad Ohří Čechy Lt C2-D1 ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Stradonice Čechy Lt D1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Podolí Čechy Lt C2-D1 ne ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

Vlastec-Temešvár  Čechy Lt C2-D1 ano ano ne ano ne ne ne ano ano ne ne 

Buchlovice 1 Morava Lt D1 ano ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne 

Buchlovice 2 Morava Lt D1 ano ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

Buchlovice 3 Morava Lt D1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Dubicko Morava Lt ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Chvalčov Morava Lt ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Loučka Morava Lt D1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Provodov 1 Morava Lt D1 ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Provodov 2 Morava Lt D1 ano ano ano ano ano ne ne ano ano ne ne 

Provodov 3 Morava Lt D1 ano ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne 

Přílepy Morava Lt C2-D1 ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Velké Opatovice Morava Lt C2-D1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Všemina 1 Morava Lt ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Všemina 2 Morava Lt ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne 

Beseňov Slovensko Lt D ano ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

Bratislava Slovensko Lt D1-2 ano ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Dolná Súča Slovensko Lt ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Folkušová Slovensko Lt C2-D2 ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Gajary Slovensko Lt ano ano ne ne ne ano ne ne ne ne ne 

Tab. 2 Souhrn lokalit s nálezem depotů železných nástrojů ve střední Evropě 
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Lokalita Země Datace Zemědělství Dřevo Kov Domov Kotel Kůň Vůz Stavební Militaria Hřivny Spona 

Kúty Slovensko Lt C2-D2 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Liptovská Mara Slovensko Lt C2-D1 ano ano ne ano ne ne ne ano ne ne ne 

Plavecké Podhradie 1 Slovensko Lt C2 ano ano ne ano ne ne ano ne ano ne ne 

Plavecké Podhradie 2 Slovensko Lt C2 ne ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 3 Slovensko Lt C2 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Plavecké Podhradie 4 Slovensko Lt C2 ano ano ne ano ne ne ano ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 5 Slovensko Lt C2 ano ano ano ano ano ne ano ano ne ano ne 

Plavecké Podhradie 6 Slovensko Lt D1 ano ano ano ano ne ano ano ano ne ne ne 

Plavecké Podhradie 7 Slovensko Lt C2 ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 8 Slovensko Lt C2 ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 9 Slovensko Lt C2 ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 10 Slovensko Lt C2 ano ano ano ne ne ne ano ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 11 Slovensko Lt C2 ano ano ne ano ne ano ano ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 12 Slovensko Lt C2 ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Plavecké Podhradie 13 Slovensko Lt C2 ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Poniky Slovensko Lt C1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Rajecké Teplice Slovensko Lt ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Rakša Slovensko Lt D ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Slatina nad Bebravou Slovensko Lt C2-D2 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Stará Lehota Slovensko Lt ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne 

Trenčianské Bohuslavice Slovensko Lt ne ne ne ano ne ne ne ne ano ne ne 

Veľký Kolačín Slovensko Lt ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Zemianské Podhradie  Slovensko Lt ne ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Falkenstein Rakousko Lt C2 ne ano ne ano ne ne ne ano ne ne ne 

Hainbach Rakousko Lt D ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Hainburg an der Donau Rakousko Lt C-D ne ne ne ano ne ne ne ne ano ne ne 

Kaiserbrunn am Attersee Rakousko Lt D ano ano ne ano ano ne ne ano ne ne ne 

Linz 1 Rakousko Lt D1 ne ne ano ano ne ne ano ne ne ne ne 

Linz 2 Rakousko Lt D1 ne ano ano ano ne ne ano ne ano ne ne 

Linz 3 Rakousko Lt D1 ne ano ano ano ano ne ano ne ne ne ne 

Tab. 3 Souhrn lokalit s nálezem depotů železných nástrojů ve střední Evropě 
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Lokalita Země Datace Zemědělství Dřevo Kov Domov Kotel Kůň Vůz Stavební Militaria Hřivny Spona 

Linz 4 Rakousko Lt D1 ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Nikolausberg Rakousko Lt C-D ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Schwarzenbach Rakousko Lt ne ano ano ano ne ne ne ne ano ne ne 

Pakoszówka 1 Polsko Lt C1 ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne 

Pakoszówka 2 Polsko Lt C1 ano ano ne ne ne ano ne ne ne ne ne 

Wyciąźe Polsko Lt ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Allerheim Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Aubstadt Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Ay Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Donaugebiet Bavorsko? Lt D ano ano ano ano ne ne ne ne ne ne ne 

Guntendorf Bavorsko Lt ne ano ne ano ne ne ano ne ne ne ne 

Kaisheim Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Kelheim Bavorsko Lt D1 ne ano ano ano ne ne ne ne ne ne ano 

Manching Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

Pullach Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Rödelsee Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Senden Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne 

Staffelstein Bavorsko Lt ano ano ne ne ne ne ano ne ano ne ne 

Unterroth Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Utting am Ammersee Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Wechingen Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Ziertheim Bavorsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Eisenach Durynsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Heiligenstadt Durynsko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Körner Durynsko Lt ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne 

Römhild 1 Durynsko Lt D ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

Römhild 2 Durynsko Lt D ano ano ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

Römhild 3 Durynsko Lt C-D? ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne 

Römhild 4 Durynsko Lt D ne ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne 

Sättelstadt Durynsko Lt ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Leipzig-Wahren Sasko Lt ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

Tab. 4 Souhrn lokalit s nálezem depotů železných nástrojů ve střední Evropě 
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Popis souboru 

Následuje základní popis souboru. Počet zkoumaných lokalit je 87. Jednotlivé hodnoty 

souboru jsou uvedeny v tabulkách 1,2 a 3. Absolutní hodnoty četnosti proměnných  

u jednotlivých období jsou uvedeny v tabulce 4. 

Datace Lt Lt-C-D Lt C1 Lt C2 
Lt C2-

D1 

Lt C2-

D2 
Lt D Lt D1 Lt D1-2 

Domov 6 1 2 6 8 1 2 10 0 

Dřevo 13 1 3 12 7 1 7 13 1 

Hřivny 15 0 0 2 0 0 0 1 0 

Kotel 2 0 0 2 0 0 1 5 0 

Kov 3 1 0 6 1 0 1 8 1 

Kůň 2 0 1 2 1 0 0 3 0 

Militaria 6 1 0 1 4 0 4 5 0 

Spona 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Vůz 3 0 0 5 0 0 0 4 0 

Zemědělství 10 0 3 7 7 2 6 11 1 

Tab. 5 Absolutní hodnoty četnosti dané proměnné u jednotlivých periodických celků 

 

Korelační analýza 

Korelace byly sledovány pomocí testu korelace v kontingenční tabulce. K hodnocení 

koeficientů je využito následující stupnice (Tab. 5). 

Hodnota Interpretace 

0,01 – 0,09  žádná až mírná závislost proměnných 

0,10 – 0,29 nízká až střední závislost proměnných 

0,30 – 0,49 střední až významná závislost proměnných 

0,50 – 0,69 významná až silná závislost proměnných 

0,70 – 0,89 silná závislost proměnných 

0,90 – 1 téměř dokonalá až dokonalá závislost proměnných 

Tab. 6 Stupnice a hodnot a z nich interpretované míry závislosti 

 

V tabulce 6 následuje kompletní observace proměnných Spearmanovým korelačním 

koeficientem, v tabulce 7 pak p-value.  

Hodnocení probíhá na hladině významnosti 5 %. Za platné jsou tedy považovány  

ty hodnoty, u nichž p-value nepřevyšuje 0,05. Korelační koeficient nabývá hodnot  

+1 až -1. 

Statistický test zkoumá korelace výskytu předmětů v jednotlivých depotech. 

Nevyvozuje žádné kauzality, slouží k určení obvyklých vztahů výskytu artefaktů v depotech. 

Identifikované vztahy proměnných jsou dále popsány ve vyhodnocení analýzy a diskutovány 

v syntéze dat k ověření hypotézy 2. 
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Tab. 7 Vzájemné závislosti jednotlivých kategorií předmětů nalézaných v depotech železných předmětů 

 

 

Párová P-value Domov Dřevo Hřivny Kotel Kov Kůň Militaria Spona Vůz Zemědělství 

Domov  0.0016 0.0043 0.1794 0.0710 0.1817 0.1397 0.2249 0.0008 0.0902 

Dřevo 0.0016  <.0001 0.0631 0.0539 0.1382 0.3796 0.4488 0.0278 <.0001 

Hřivny 0.0043 <.0001  0.9550 0.1504 0.5538 0.2652 0.6124 0.7149 <.0001 

Kotel 0.1794 0.0631 0.9550  0.0045 0.2134 0.1116 0.7208 0.1168 0.5829 

Kov 0.0710 0.0539 0.1504 0.0045  0.0743 0.6429 0.0761 0.0025 0.6700 

Kůň 0.1817 0.1382 0.5538 0.2134 0.2598  0.5720 0.7524 0.0418 0.0038 

Militaria 0.1397 0.3796 0.2652 0.1116 0.6429 0.7555  0.6124 0.2492 0.4934 

Spona 0.2249 0.4488 0.6124 0.7208 0.0832 0.7524 0.6174  0.6916 0.3034 

Vůz 0.0008 0.0278 0.7149 0.1168 0.0036 0.0418 0.2276 0.6916  0.2698 

Zemědělství 0.0902 <.0001 <.0001 0.5829 0.5334 0.0038 0.5522 0.3034 0.2698  

 

Tab. 8 p-value pro tabulku 6 

Korelační koeficient Domov Dřevo Hřivny Kotel Kov Kůň Militaria Spona Vůz Zemědělství 

Domov 1.0000 0.3341 -0.3033 0.1453 0.1946 0.1445 0.1596 0.1314 0.3516 0.1828 

Dřevo 0.3341 1.0000 -0.5519 0.2001 0.2074 0.1602 0.0954 0.0823 0.2360 0.5510 

Hřivny -0.3033 -0.5519 1.0000 -0.0061 -0.1555 -0.0643 -0.1208 -0.0551 -0.0397 -0.4151 

Kotel 0.1453 0.2001 -0.0061 1.0000 0.3020 0.1347 0.1718 -0.0389 0.1694 0.0597 

Kov 0.1946 0.2074 -0.1555 0.3020 1.0000 0.1923 0.0434 0.1912 0.3196 -0.0463 

Kůň 0.1445 0.1602 -0.0643 0.1347 0.1923 1.0000 0.0339 -0.0343 0.2188 0.3074 

Militaria 0.1596 0.0954 -0.1208 0.1718 0.0434 0.0339 1.0000 -0.0551 0.1249 -0.0744 

Spona 0.1314 0.0823 -0.0551 -0.0389 0.1912 -0.0343 -0.0551 1.0000 -0.0431 -0.1116 

Vůz 0.3516 0.2360 -0.0397 0.1694 0.3196 0.2188 0.1249 -0.0431 1.0000 0.1196 

Zemědělství 0.1828 0.5510 -0.4151 0.0597 -0.0463 0.3074 -0.0744 -0.1116 0.1196 1.0000 
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Clusterová analýza 

V software R Commander byla provedena clusterová analýza. Jejím výsledkem  

je dendrogram, jenž je zobrazen na Obr. 34. Identifikované clustery jsou označeny písmeny  

a čísly a popsány ve vyhodnocení analýzy a diskutovány v syntéze dat k ověření hypotézy 2. 

 

Obr. 34 Dendrogram clusterové analýzy 
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6.3 Vyhodnocení analýz 

V následující části jsou diskutovány výsledky provedených analýz. 

6.3.1 Korelační analýza 

Byla prokázána střední až významnou závislost mezi proměnnými Domov a Dřevo.  

Toto odpovídá celkovým údajům sledovaných depotů ve střední Evropě (kompletní přehled  

je uveden v tabulkách 1,2 a 3). Ve 30 ze sledovaných depotů se společně vyskytuje vybavení 

domova a nástroje na opracování dřeva. 

Střední až významnou závislost mají rovněž proměnná Domov s proměnnou Vůz. 

Vybavení domu se spolu s kovovými součástmi vozu vyskytly společně pouze v deseti 

depotech, avšak součásti vozů se ze všech zkoumaných nacházely celkem ve dvanácti 

depotech. 

Významnou až silnou závislost projevily proměnné Dřevo a Zemědělství. Nástroje  

na opracování dřeva jsou spolu s zemědělskými nástroji dvě nejzastoupenější kategorie 

předmětů ukládaných do depotů. Společně se tyto kategorie vyskytly v 41 depotech, tedy 

téměř v polovině analyzovaných hromadných nálezů. Zároveň se jedná o poměrně časté 

nálezy i v sídlištních situacích. 

Proměnná Kov vykazuje střední až významnou závislost s proměnnou Vůz. Nástroje 

na opracování kovu se spolu se součástmi vozu nacházely v sedmi depotech, z nichž tři byly 

nalezeny na oppidu Gründberg u Lince (Urban – Ruprechtsberger 1997)  

a tři na oppidu Pohanská u Plaveckého Podhradie (depoty 5, 6 a 1015; Tomčíková – Paulík 

2004, Pieta 2008, 198). 

Významnou až silnou nepřímou závislost mají proměnné Dřevo a Hřivny. Nástroje  

na opracování dřeva se s hřivnami nacházely společně pouze ve dvou depotech.  

Proměnná Hřivny rovněž vykazují střední až významnou nepřímou závislost  

s proměnnou Zemědělství. Hřivny a zemědělské nástroje se společně nacházely rovněž pouze 

ve dvou depotech. 

6.3.2 Clusterová analýza 

Výsledkem clusterové analýzy je clusterový dendrogram (Obr. 34), na jehož základě byly 

definovány čtyři clustery. 

                                                 
15 Celkově jde o jedenáctý depot z Pohanské, desátý depot byl složen ze šperků a do této práce nebyl zahrnut. 
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Clustery A1 a A2 charakterizují depoty jež obsahují nástroje na opracování dřeva. Nástroje  

na opracování dřeva (nejčastěji sekery) jsou součástí 58 depotů a tvoří zdaleka nejčastější 

kategorii předmětů v depotech železných předmětů. 

Cluster A1 tvoří 25 depotů. Obsahují nástroje na opracování dřeva a zároveň nikdy 

neobsahují součásti koňského postroje a hřivny. V clusteru A1 se nacházeli např. lokality 

Kelheim (Kurz 1995, 153-154), nebo Plavecké Podhradie 2 (Paulík 1970). 

Z lokalit  clusteru A1 bylo šest datováno do stupně LT C2, dvě do stupňů  

LT C2-D2, čtyři do stupně LT D, čtyři do stupně LT D1 a devět obecně do doby laténské. 

Deset z nich bylo ze Slovenska, čtyři z Moravy, tři z Čech, tři z Rakouska, dvě z Bavorska, 

dvě z Durynska a jedna z Polska. 

Cluster A2 tvoří 30 depotů. Vyznačují se tím, že kromě nástrojů na opracování dřeva 

je takřka ve všech případech tvoří i zemědělské nástroje a zároveň takřka nikdy neobsahují 

hřivny. Z lokalit clusteru A2 lze jmenovat např. Bezdědovice 1 (Michálek 1999), Kolín 

(Rybová – Motyková 1983), nebo Plavecké Podhradie 1 (Paulík 1970). 

Z chronologického hlediska jsou tři lokality datovány do stupně LT C1, šest  

do stupně LT C2, čtyři do stupňů LT C2-D1, dvě do stupně LT D, devět do stupně LT D1, 

jedna do stupňů LT C2-D2 a čtyři obecně do doby laténské. Geograficky pochází dvanáct 

lokalit ze Slovenska, pět z Čech, pět z Moravy, tři z Rakouska, dvě z Polska, jedna 

z Bavorska a jedna z Durynska. V tomto clusteru je rovněž lokalita Donaugebiet,  

u níž není známa původní poloha (Schönfelder 2006). 

Clustery B1 a B2 charakterizují depoty, které neobsahují nástroje na opracování dřeva. 

Cluster B1 obsahuje celkem 16 depotů, jež obsahují výhradně hřivny. Jedinými výjimkami 

jsou lokality Senden, kde byl kromě hřiven nalezen i meč (Kurz 1995, 185)  

a Leipzig-Wahren, který rovněž obsahoval železnou houbu (Kurz 1995, 158). Mezi lokality 

tohoto clusteru patří např. Plavecké Podhradie 3 (Paulík 1976), nebo Linz 4  

(Urban – Ruprechtsberger 1997).  

Soubory v tomto clusteru jsou ve čtrnácti případech datovány pouze obecně  

do doby laténské, jedna je datována do stupně LT C2 a jedna do stupně LT D1. Jedenáct 

lokalit je z Bavorska, dvě z Durynska a po jedné z Rakouska, Slovenska a Saska. K lokalitám 

tohoto clusteru patří lokality Linz 4 (Urban 2006, 84-92), či Rödelsee  

(von Nikolai 2014, 303). 
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Cluster B1 je tvořen depoty, jež v rámci depotů železných předmětů ukládaných v době 

laténské představují zjevně oddělitelnou kategorii. Ve většině případu jsou hřivny jedinou 

složku depotů, v nichž jsou uloženy a jen zřídka jsou ukládány do smíšených depotů s jinými 

předměty. Celkem byly ve střední Evropě hřivny nalezeny v 18 depotech z doby laténské, 

z nichž 14 obsahovalo pouze hřivny. Většina těchto depotů (11) pochází  

z Bavorska. Zdá se tedy, že se rovněž jedná o teritoriálně omezený jev.  

Cluster B2 obsahuje 16 depotů. Ty kromě nástrojů na opracování dřeva rovněž nikdy 

neobsahují hřivny. Představiteli této skupiny jsou např. Plavecké Podhradie 9 (Paulík – 

Tomčíková 2005), nebo Bezdědovice 2 a 3 (Fröhlich – Michálek – Jiřík 2011, 129-130). 

Jedna lokalita je datovaná do stupně LT C2, dvě do stupňů LT C-D, čtyři do stupňů 

LT C2-D1, dvě do stupně LT D1, dvě do stupňů LT C2-D2 a pět obecně do doby laténské. 

Pět lokalit pochází ze Slovenska, čtyři z Moravy, tři z Čech, tři z Rakouska a jedna 

z Bavorska. 

Kromě výše zmíněných vztahů nelze žádné jiné ve vzniklých clusterech pozorovat.  

To je patrně způsobeno širokou variační šíří složení depotů železných předmětů ukládaných 

v době laténské. Ze šestnácti lokalit v clusteru B1, pochází celých jedenáct z Bavorska, 

zároveň je jedenáct lokalit datováno stejně, avšak jde o obecnou dataci do doby laténské. Ta 

je dána problematickým datováním železných hřiven, které nejsou chronologicky citlivým 

předmětem.  

Regionální trendy v preferovaných místech ukládání depotů jsou popsány blíže 

v kapitole 7.2. 
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7 Syntéza a interpretace 

V kapitole 3 byly formulovány čtyři hypotézy práce, ty jsou řešeny v následující části. 

7.1 Hypotéza 1 

Hypotéza 1 navrhuje, že lokalita Čertova ruka sloužila v době laténské k profánním účelům  

i přes to, že předchozí badatelé představili řadu jiných interpretací. Lokalita byla označována 

za kultovní místo (Vokolek – Prostředník 1995, 7), sídlo elity či shromaždiště (Waldhauser 

1996, 31), nebo bylo konstatováno, že u Čertovy ruky a podobných lokalit v Českém ráji  

i jinde nelze rozhodnout mezi funkcemi obytnými (třeba i dočasnými), strážními, nebo 

rituálními (Venclová 2008, 38). Kvůli přítomnosti domnělého valu (který je patrně 

pozůstatkem úvozu) byla rovněž někdy označována za možné hradiště (Čtverák et. al 2003, 

121-122). 

V tabulce 9 jsou uvedeny předpokládané i jiné interpretace. Z posuzování bylo 

vynecháno shromaždiště, neboť není jasné, jak by se archeologicky projevilo. Tabulka 

představuje jednotlivé posuzované účely využívání lokalit v době laténské a dále ukazatele, 

podle kterých je možné na účel lokality usuzovat. K jednotlivých ukazatelům je vždy 

uvedeno, zda jsou na lokalitě Čertova ruka přítomny a zda nasvědčují pro dané využití 

lokality, či nikoliv. Interpretace lokality jakožto místa uložení depotu je v této části 

vynechána, neboť je jí věnována pozornost v kapitole 7.2. 

Teorii sídliště nasvědčují nálezy keramiky, jež bývá považována za běžný sídlištní 

odpad a tvoří nejčastější nálezy na sídlištích.  

Na tuto teorii mohou rovněž poukazovat nálezy zlomků mazanice, které ale nejsou 

spolehlivě datovány a také mazanice v laténských vrstvách může pocházet ze starších 

narušených situací.  

Teorii neodporují ani nálezy kovových předmětů. Ty bývají na sídlištích mladší  

a pozdní doby laténské nalézány poměrně běžně (Venclová 2008, 104), avšak jen zřídka 

v takovém množstvím jako na Čertově ruce. Na sídlištích lze objevit některé železné nástroje. 

Nejčastěji jde o sekery, motyky, nože, či srpy. Většinu kovových nálezů ze sídlišť však tvoří 

různé hřeby, skoby a jiná stavební kování (Venclová 2008, Obr. 30). V kontextu Čertovy ruky 

je nutno konstatovat, že takovýchto předmětů na ní bylo nalezeno  

jen několik, avšak nebyly zahrnuty do souboru zpracovaného touto prací, kvůli nejistotě 
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v datování vzhledem k tomu, že pocházejí z druhotně uložených situací. Většina nálezů 

z lokality se pravděpodobně nacházela v suťových vrstvách a byly přemístěny  

ze své původní polohy. Na lokalitě se ve středověku nacházela tvrz, také z ní by řada 

takovýchto kování mohla pocházet. 

Celkově velké množství kovových, především železných, nástrojů na lokalitě sídliště 

neobvyklé. Je však nutno připomenout, že u některých z nalezených kovových předmětů není 

jejich datace do doby laténské jistá a mohou pocházet z mladších období. Toto se možná týká 

některých militarií, neboť z doby stěhování národů pochází z lokality pozoruhodný soubor 

kovových artefaktů složený mimo jiné i právě z militarií (Jiřík 2008, 164-173). 

Dalším častým kovovým nálezem na sídlištích jsou ztracené drobné předměty, jako 

například spony, nebo různé drobné ozdoby. Několik takových předmětů bylo na lokalitě 

nalezeno. Jde o pozdní variantu železné spony typu Kostrzewski B, jíž lze datovat  

do stupně LT D1a (Gebhard 1991, 86). Dále byl nalezen bronzový kroužek s devíti nálitky, 

které bývají v kontextech doby laténské nejčastěji datovány do stupně LT D1 (John – 

Houfková 2014, 183), avšak mohou pocházet i z doby římské nebo z doby stěhování národů 

(Mangel – Jílek 2011, 84-85). Nalezen byl rovněž bronzový drátěný náramek, jenž je snad 

variantou drátěného náramku s obtočenými konci, vyskytujících se ve stupních LT C1 – D 

(Venclová 2007, 108). 

Z lokality pochází dvojice úlomků skleněných náramků a několik skleněných korálků. 

I ty se na sídlištích vyskytují, avšak rovněž mohly být na lokalitu přineseny v pozdějších 

obdobích a některé z nich mohou být i mladší. 

Kromě movitých nálezů bylo na lokalitě během výzkumu V. Vokolka  

a J. Prostředníka v roce 1994 identifikováno i několik objektů a vrstev datovaných do doby 

laténské. Všechny byly objeveny v průběhu druhé etapy výzkumu v sondě 2 u Opomenuté. 

Šlo o trojici vzájemně se narušujících jam a dále kumulaci mazanice interpretovanou jako 

destrukci pece.  

Stratigraficky nejmladším z objektů byl objekt 1. Šlo o oválnou jámu o rozměrech 64 

x 50 cm, zachycenou v hloubce 26 cm. Zachovaná hloubka objektu byla 18 cm  

a nepocházely z něj žádné nálezy.  
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 Sídliště Depot Sídlo elity - dvorec Hradiště Výrobní areál 
Pohřebiště 

(kobylské) 
Kultovní areál 

N
á

le
z
y

 

Keramika, mazanice, 

pravděpodobně spona, 

ozdoby z bronzu a možná i 

některé jiné kovové nálezy 

(pravděpodobně však ne 

všechny), skleněné nálezy 

Železné nástroje 

a militaria 

Keramika, mazanice, 

pravděpodobně spona, 

ozdoby z bronzu a 

možná i některé jiné 

kovové nálezy 

(pravděpodobně však ne 

všechny), skleněné 

nálezy 

Keramika, mazanice, 

pravděpodobně spona, 

ozdoby z bronzu a možná i 

některé jiné kovové nálezy 

(pravděpodobně však ne 

všechny), skleněné nálezy 

Chybí nálezy 

dokládající 

výrobní aktivity 

Chybí „kobylské“ 

artefakty, chybí 

spálené lidské 

kosti 

Případný/é votivní 

depot/y 

O
b

je
k

ty
 

Jámy, pec 

Předměty se 

pravděpodobně 

nacházejí 

v druhotné 

poloze, případný 

objekt spojený 

s depotem nebyl 

identifikován 

Chybí opevnění Chybí opevnění Jámy, pec 
Chybí žárové 

hroby 

Není jisté, jaké 

objekty lze 

identifikovat jako 

součást kultovního 

areálu 

P
ro

st
o

ro
v
á

 d
is

p
o

zi
ce

 

Neobvyklá pro sídlení, 

nicméně jej umožňuje, jak 

dokládají nálezy 

zahloubených chat lužické 

kultury 

Neodporuje 

depotu 
Nevhodná pro dvorec Možné na horním plateau 

Neobvyklá, 

avšak patrně by 

přítomnost 

výrobního 

areálu 

umožňovala 

Odlišná od 

známých 

pohřebišť 

kobylské skupiny 

Výrazné 

geomorfologické 

útvary, jako je 

Čertova ruka, 

bývají považovány 

za možná kultovní 

místa 

Tab. 9 Diskutované možné interpretace funkce lokality Čertova ruka 
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Objekt 1 narušoval objekt 2, což byla patrně nepravidelná kruhová jáma, částečně odkrytá  

jen v šířce 163 cm. Její dno bylo zachyceno o 28 cm hlouběji. Pocházejí z ní nálezy 

laténských a slezskoplatěnických keramických fragmentů (Vokolek – Prostředník 1995, 4).  

Objekt 2 byl částečně narušen objektem 3, jenž byl tudíž mladší. Byl to patrně velký 

členitý objekt, který byl zachycen jen částečně a zkoumán v délce 204 cm a šířce  

45-54 cm. Uprostřed jižní stěny se nacházela jedna a na dně objektu, v hloubce zhruba  

0,5 m, další dvě jamky (Vokolek – Prostředník 1995, 4-5).  

Posledními identifikovanými objekty, datovánými do doby laténské byly  

dvě kumulace mazanice interpretované jako destrukce pece. Ty se nacházely  

pod zahloubenými objekty v hloubce 64-68 cm. Měly rozměry 62x73 cm a 83x80 cm.  

Obě kumulace zabíhaly do J stěny sondy. Na povrchu V části pece byl nalezen laténský 

korálek v hloubce 56 cm (Vokolek – Prostředník 1995, 5). 

Běžná laténská sídliště byla zakládána především v nepříliš exponovaných polohách 

v rovině, mírném svahu či na návrších. Důležitá byla rovněž blízkost vodního zdroje. 

Zejména šlo o vodní toky (Venclová 2008, 23), ale jsou známy i studně  

např. ze Závisti (Čižmář 1989, 67). Zároveň bývala sídliště zakládána v dosahu 

obdělávatelných půd (Venclová 2008, 33). Mezi ty však v době laténské patří v některých 

případech i méně kvalitní půdy, např. hnědé půdy na Rakovnicku, Říčansku či Prácheňsku 

(Venclová 2008, 23) 

Z tohoto pohledu se Čertova ruka zdá být pro laténské sídliště nestandardní. Nicméně 

jsou známa i sídliště zakládaná v exponovaných polohách, příkladem může  

být lokalita Sedlo u Albrechtic, kde je doloženo mlado až pozdně laténské osídlení 

v nadmořské výšce 900 m. n. m. na pozdně halštatském hradišti (Kotýnek 2016, 29-30, 

s odkazy na starší literaturu).  

Půdní pokryv lokality a okolí je tvořen horninnými půdami středních podzolů krytých 

borovými doubravami. Takové půdy jsou poměrně lehce zúrodnitelné a schopné  

si svojí úrodnost bez větších zásahů dlouhodobě udržet. Tento půdní typ je ideální  

pro pastvinářství (Válek 1964, s. 54, mapová příloha č. 1).  

V oblasti Hruboskalska vyvěrá hned několik pramenů. Pramenniště se nachází 

například u Malého amfiteátru na jihovýchodním okraji masivu Čertovy ruky  

(Benešová et. al. 1999, 59). 

Využitelnost lokality k sídlení dokládá její poměrně intenzivní osídlení lužickou  

a slezskoplatěnickou kulturou v mladší a pozdní době bronzové, to je doložené kromě 

movitých nálezů i objevem několika zahloubených chat (Vokolek – Prostředník 1995, 5-6). 
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Byla posuzována také teorie užití lokality jako sídla elity. V době laténské jsou za sídla elity 

pokládány dvorce a hradiště, avšak nelze vyloučit přítomnost elity i na rovinných  

či nehrazených výšinných sídlišětích. Kromě běžných sídlištních nálezů se na takových 

lokalitách mohou nacházet importované předměty, případně luxusní předměty (například 

bronzová zrcadla). Takové nálezy však z lokality nepocházejí. To ale může být způsobeno  

i aktivitou hledačů s detektory na lokalitě. Předměty z barevných, nebo dokonce drahých 

kovů, by patrně byly jejich primárním cílem. Na přítomnost elity však může poukazovat 

přítomnost malované keramiky, skleněných předmětů a obecně bohatost nálezového 

inventáře. 

 Z pohledu prostorové dispozice je přítomnost dvorce na Čertově ruce vysoce 

nepravděpodobná. Dvorce bývaly budovány zpravidla na mírných návrších  

(Venclová 2008, 35), členitá skalnatá lokalita by pro ně patrně nebyla vhodná. Nelze však ani 

vyloučit existenci dvorce na Čertově ruce v nestandardní poloze, ač takový dosud nemá 

analogie. 

 Naopak hradiště byla budována na exponovaných vyvýšených polohách  

(Venclová 2008, 38). Takovému účelu by mohlo dobře posloužit horní plateau, kde by však 

mohlo vzniknout pouze hradiště velmi malých rozměrů.  

Dvorce a hradiště jsou ohrazeny či opevněny (Venclová 2000, Venclová 2008, 38). 

V případě Čertovy ruky však žádné ohrazení ani opevnění dosud prokázáno nebylo.  

Bylo-li by jádrem osídlení a případného dvorce, či hradiště horní plateau je potřeba 

konstatovat, že to by po většině svého obvodu nevyžadovalo nijak masivní opevnění, neboť 

jej tvoří strmé skalní stěny místy vysoké až 90 m. Po takovém ohrazení  

by se nemusely v důsledku eroze zachovat žádné archeologicky identifikovatelné stopy. 

 Do hodnocení byla rovněž zahrnuta interpretace lokality jakožto výrobního areálu. 

Takové areály bývaly zpravidla součástí sídlišť (Venclová 2008, 53), takže teorie odpovídá 

předpokladu, že na lokalitě bylo sídliště. Vodítkem pro tuto teorii může být nález pece v roce 

1994. Avšak vzhledem k velmi špatnému stavu zachování pece nelze s jistotou určit, k čemu 

sloužila. Nálezy pocházející z lokality nenasvědčují, že by se mělo jednat  

o výrobní areál. Nelze to však zcela vyloučit. Pro potvrzení, či vyvrácení teorie výrobního 

areálu v tuto chvíli není dostatek dokladů. 

 Pro úplnost byla posuzována i možnost, že se na lokalitě nacházelo pohřebiště 

náležející kobylské skupině. Kobylská skupina je název, daný svébytnému uskupení  
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tří pohřebišť (Kobyly, Jestřebí a Chocnějovice), které se nachází v severních Čechách  

a je datováno do LT D1. Jde o jediná pohřebiště z tohoto období z Čech. Projevují  

se kombinací nelaténských a laténských hrobových přídavků, například typických pásových 

zápon a przeworské a laténské keramiky (Venclová 2008, 135-138). Na lokalitě však žádné 

předměty odkazující k této skupině nalezeny nebyly. Z lokality pochází minimálně jeden 

žárový hrob, ale jde o hrob slezskoplatěnický (Turek 1947, 8). 

 Poslední posuzovanou interpretací je označení Čertovy ruky za kultovní areál. Téma 

kultovních okresků a areálů bylo v minulosti velmi diskutovaným a zájem o něj stále trvá. 

Rituální role byla například přisuzována čtyřúhelníkovým valovým ohrazením 

(Viereckchanzen), podle současných poznatků však tyto areály zastávaly větší množství 

funkcí, především funkci rezidenční (Pauli 1991, 129; Müller 1993, 180; Venclová 1993, 

2000).  

Je vysoce pravděpodobné, že rituální aktivity byly silně propojeny s profánními. 

Rituální prostory by pak byly součástmi obytných areálů. Rovněž je možné, že rituální areály 

byly umisťovány mimo obytné areály, avšak nebyly nijak uměle označovány (Venclová 2008, 

92). Takové areály jsou předpokládány u výrazných geomorfologických dominant (Venclová 

2008, 93). V minulosti byla dokonce vyslovena teorie, že celá oblast Českého ráje byla 

sakrální zónou (Waldhauser – Lutovský 1998). 

 Na základě předložených argumentů lze tvrdit, že nejpravděpodobnější interpretací 

funkce lokality je sídliště. Naopak bylo poukázáno na to, že pro interpretaci lokality jakožto 

sídla elity a výrobního areálu není dostatek důkazů, avšak nelze tyto interpretace ani vyloučit. 

Interpretaci lokality jakožto pohřebiště kobylské skupiny lze vyloučit, neboť na lokalitě 

nebyly nalezeny žádné artefakty, jež by bylo možno s touto regionální skupinou spojit.  

Poslední předloženou interpretací bylo označení Čertovy ruky za kultovní areál. 

Prokázání či vyvrácení této teorie je velmi problematické vzhledem k nedostatečným 

poznatkům o podobě takových areálů v době laténské v Čechách. Byl-li na lokalitě uložen 

depot a byl-li votivní, lze ji považovat za kultovní areál, avšak zda byl případný depot uložen 

s úmyslem jej vyzvednou či ne, nelze stanovit. 
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7.2 Hypotéza 2 

Hypotéza 2 navrhuje, že železné předměty na lokalitě mohou pocházet z depotu.  

K této teorii vede přítomnost velkého množství kovových, zejména železných nástrojů, 

nalezených na lokalitě, které mohou být datovány do doby laténské. Takových předmětů  

je na lokalitě celkem 33. Z toho dva jsou z bronzu, či jiného barevného kovu (kroužek 

s nálitky a drátěný náramek) a zbylé jsou vyrobeny ze železa. Železné artefakty lze rozdělit  

na šatová spinadla, nástroje, součásti koňského postroje osobní/toaletní předměty  

a militaria. Vzhledem k velkému množství železných předmětů lze předpokládat, že pokud  

se na lokalitě nacházel depot, šlo patrně o depot železných předmětů. 

Šatová spinadla jsou v souboru zastoupena pouze jedním exemplářem, kterým  

je pozdní varianta spony typu Kostrzewski B. Spony jako takové ve většině případů nejsou 

součástí depotů železných předmětů. Jedinou výjimkou zdokumentovanou  

ve středoevropském prostoru je depot z oppida Kelheim (Kurz 1995, 153-154). 

Nástrojů, nebo jejich částí bylo na lokalitě do doby laténské datováno patnáct.  

Jde o dvě sekery, dvě radlice, dvě motyky, dva vrtáky, dva srpy, kosu, nůž, nůžky, kleště  

a kladívko. Všechny jmenované předměty jsou známy z nálezů depotů. 

Součásti koňského postroje zastupuje v souboru jedno celé a čtyři části udidel 

s postranními kruhy. Stejně jako nástroje, i udidla se často vyskytují v depotech. Je však 

nutno uvést, že jejich datace do doby laténské není jistá. Jde o druh udidla, který není 

chronologicky citlivý a mohou být i mladší (Michálek 1999, 43). 

Osobní či toaletní nástroje jsou v souboru zastoupeny pouze jediným předmětem, jímž 

je drobná železná pinzeta. Ta prozatím není známa z žádného depotu  

ve středoevropském prostoru a lze tedy uvažovat o tom, že jde spíše o ztracený předmět, 

neboť nálezy pinzet jsou ve středoevropském prostoru dosud známy jen ze sídlišť  

(Jacobi 1974, 95). Rovněž nelze vyloučit její mladší dataci, vzhledem k tomu, že z lokality 

jsou známy nálezy i z doby římské a doby stěhování národů. 

Zbraní bylo identifikováno sedm až devět. Sedm z nich (čtyři hroty oštěpů a kopí, dvě 

špičky čepelí mečů a hrot šípu) je jistě militarii. Poslední dva předměty jsou v této práci 

pojmenovány jako „předměty mečovitého tvaru“. Jak napovídá pojmenování,  

jde o předměty tvaru meče, které mají k pro meč krátké čepeli připojen trn pro obvyklý meč 

příliš dlouhý. Delší z nich měří 73,7 cm z čehož 28 cm tvoří trn. Kratší má ulomenou špičku  



                                                       Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

    

 117        

 

a měří 56 cm z čehož 25,8 cm tvoří trn. Čepel těchto předmětů je je v případě kratšího plochá 

a v případě delšího členěná žebrem. Čepele těchto předmětů mají dvě ostří, jak je obvyklé pro 

čepele mečů. K těmto předmětům byly dosud nalezeny pouze dvě analogie v depotu z 

Benátek nad Jizerou (Waldhauser 1990, 78-80). 

Vzhledem k tomu, že většina, nebo možná úplně všechny kovové předměty  

na lokalitě byly nalezeny v druhotných polohách ve splachových vrstvách a suťových 

kuželech, nelze s jistotou stanovit, zda byl případný depot na lokalitě jeden, nebo  

zda jich bylo více. Vzhledem k prostorové distribuci předmětů mohlo jít i o více než jeden 

depot, tato prostorová distribuce ale mohla být způsobena intenzivními erozními procesy,  

ke kterým na lokalitě dochází. Zároveň je nutno uvést, že ne všechny zde uvedené předměty 

musí pocházet z depotu a rovněž, že některé z nich mohou být mladší. 

Kleště 106 a hrot kopí  107 (Tab. XXVI) byly nalezeny spojeny korozí k sobě  

a lze tedy předpokládat, že byly společně i uloženy. Tyto dva předměty tedy mohou 

představovat drobný depot, nebo mohou pocházet z většího hromadného uložení.  

V bezprostřední vzájemné blízkosti byly rovněž při výzkumu v roce 1994 nalezeny 

hrot oštěpu 55 (Tab. XII), mečovitý předmět 58 (Tab. XXVII), spona 59 (Tab. XI)  

a drátěný náramek 60 (Vokolek – Prostředník 1995, 2). I v případě těchto předmětů  

lze tedy uvažovat o společném uložení, ač by šlo o složením velmi nestandardní depot.  

 

Tab. 10 Místa ukládání depotů železných předmětů v době laténské ve střední Evropě 

 

Depoty železných předmětů byly v době laténské ukládány na řadě různých typů lokalit,  

jak ukazuje tabulka 9. Je však patrné, že lze v ukládání depotů sledovat určité regionální 

trendy. Na Moravě, na Slovensku, v Rakousku a částečně i v Durynsku převládá ukládání 

depotů v areálech hradišť a oppid. V Bavorsku zase lehce převladá uložení depotů v blízkosti 

 Svahy, nebo 

vrcholy 

kopců 

Břehy vodních 

toků a ploch, 

uložení ve vodě 

Sídliště 
Hradišti či 

oppidum 

Mimo sídliště 

v nevýrazné 

poloze 

Za 

neznámých 

okolností 

Čechy 7 1 1 1 0 1 

Morava 2 0 0 10 1 0 

Slovensko 4 2 4 18 0 0 

Rakousko 2 1 0 6 1 0 

Polsko 2 0 1 0 0 0 

Bavorsko 0 6 0 4 3 3 

Durynsko 1 0 0 4 1 2 

Sasko 0 1 0 0 0 0 

Celkem 18 11 6 43 6 6 
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vodních toků, nebo přímo do nich, avšak i uložení depotů v areálech hradišť  

a oppid je zde běžné. V Čechách však převládá ukládání depotů železných předmětů  

na svazích či vrcholech kopců. Takto uložených depotů je zde více, než v jakékoliv jiné 

sledované oblasti. 

Z tohoto hlediska by tedy vysoký skalní útvar Čertovy ruky představoval pro území 

Čech typické místo uložení depotu. Na lokalitě se sice pravděpodobně nacházelo sídliště, 

avšak depoty ze sídlišť jsou rovněž známy, ač z Čech dosud pochází jen jeden a celkově nejde 

o tak častý jev, jako je například ukládání depotů na hradištích.  

V kapitole 6.2 byla provedena provedena clusterová analýza, jejímž výstupem  

je clusterový dendrogram na obr. 34. 

Soubor kovových nálezů z lokality Čertova ruka odpovídá svým složením nejblíže 

clusterům A1 a A2. Stejně jako depoty z clusterů A1 a A2 obsahuje nástroje na opracování 

dřeva. Navíc podobně jako ve většině depotů z clusteru A2 se v něm nachází zemědělské 

nástroje a vybavení domu a neobsahuje hřivny. Zároveň obsahuje udidla, jež náleží 

k součástem koňského postroje. Ty byly součástí jen osmi depotů ve středoevropském 

prostoru. Sedm z nich se nachází v clusteru A2. Svým složením jsou případnému depotu 

z lokality Čertova ruka nejpodobnější depoty z lokalit Kolín (Rybová – Motyková 1983), 

Körner (Kurz 1995, 154-155) nebo Bezdědovice 1 (Michálek 1999). 

Nálezy jsou rozptýleny na poměrně velké ploše (Obr. 35). Většina z nich se však 

nachází ve Velkém amfiteátru, který je tvořen poměrně prudkým svahem uzavřeným mezi 

skalami. Tento svah se patrně skládá především ze suťových vrstev a je tedy velice 

pravděpodobné, že k prostorové distribuci artefaktů, s níž se setkáváme na této lokalitě, došlo 

v důsledku erozních procesů. 

Soubor kovových nálezů z doby laténské z lokality Čertova ruka patrně skutečně 

pravděpodobně pochází z depotu. Většina předmětů v něm obsažených patří k těm, které jsou 

v depotech nalézány. Většina depotů v Čechách byla nalezena na kopcích,  

či výšinách, nebo na jejich svazích a ač to není až tak běžné, jsou známy i depoty  

ze sídlišť. Distibuci většiny artefaktů lze pravděpodobně vysvětlit erozními procesy, k nímž 

na lokalitě dochází dodnes.  Na základě předložených argumentů je tedy hypotéza, že kovové 

artefakty nalezené na lokalitě mohou pocházet z depotu, je pravdivá. 

Ke stanovení toho, zda šlo o jeden, nebo více depotů může vést případný budoucí 

výzkum, avšak v současnosti to nelze s jistotou určit.  
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Obr. 35 Prostorová ditribuce kovových artefaktů z doby laténské na lokalitě Čertova ruka 
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7.3 Hypotéza 3 

Hypotéza 3 navrhuje, že předměty mečovitého tvaru s dlouhými trny nejsou meči. V souboru 

jsou takové předměty zastoupeny dvěma exempláři. První z nich (předmět 58) byl objeven  

při výzkumu V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994. V NZ zprávě byl popsán jako „dlouhé 

železné kopí s břitem se špatně znatelnou středovou hranou, rovněž s dlouhým plným trnem“ 

(Vokolek – Prostředník 1995, 11). Předmět číslo 58 je 73,7 cm dlouhý předmět s  4 cm 

širokou a 45,7 cm dlouhou čepelí s žebrem. Trn má kruhový průřez o průměru 1,5 cm  

a je dlouhý 28 cm. 

Druhým exemplářem předmětů mečovitého tvaru z Čertovy ruky je předmět 110, který 

byl objeven při detektorovém průzkumu lokality v roce 2015. Jde o silně zkorodovaný 

olámaný předmět, jehož dochovaná délka činí 56 cm. Odhadovaná původní délka je 58 cm. 

Má plochou čepel s ulomenou špičkou dlouhou 30,2 cm a širokou 3,6 cm. Jeho trn  

má čtvercový průřez o rozměrech 1x1 cm a délce 25,8 cm. 

Analogické předměty však byly objeveny již v roce 1936 v Benátkách nad Jizerou. Šlo 

o dvojici takovýchto předmětů uložených v depotu. Interpretovány byly jako meče  

a datovány do LT D1 (Waldhauser 1990, 78-80). 

Takřka shodně vypadající předměty ze dvou různých, avšak shodně datovaných, 

lokalit, se tedy dočkaly dvou různých interpretací. 

V tabulce 10 jsou uvedeny čtyři známé exempláře tohoto předmětu, které  

jsou svými vlastnostmi porovnávány s meči a kopími stupňů LT C2-D. Pro porovnání  

jsou také uvedeny konkrétní nálezy mečů z lokality Vladař (Chytráček – Šmejda 2006,  

Abb. 14) a z lokality Manching, jež rovněž pocházejí z tohoto období (Sievers 2010,  

Taf. 8, 9; 41,47). Jsou-li čísla uvedena v závorce, jde o poškozený předmět a číslo  

v závorce je odhadem původního rozměru. Meče období LT C2-D jsou nepříliš 

frekventovaným nálezem a to zejména v porovnání s předchozím obdobím (LT B-C1). Toto 

je způsobeno zejména absencí funerálních památek. Kromě toho jsou jen zřídka nalezeny 

celé. Právě pro svou nezvyklou kompletnost byly pro komparaci zvoleny nálezy z těchto 

lokalit (Obr. 34). 

Při porovnání všech čtyř předmětů s kopími doby laténské je zjevné, že existují 

výrazné rozdíly. Ve všech porovnávaných rozměrech se liší. Nejvýraznějším rozdílem  

je však to, že kopí mají tulej, zatímco předměty mečovitého tvaru mají trny. Uchycení takto 

dlouhého předmětu do dlouhého ratiště pomocí trnu je diskutabilní a lze předpokládat,  

že se patrně nejedná o kopí. 
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Vlastnosti 
Předmět 

58 

Předmět 

110 

Benátky nad 

Jizerou 1 

Benátky nad 

Jizerou 2 
Meče Lt C2-D 

Meč 

Vladař 

Meč 

Manching 

1974/1114 

Meč 

Manching 

1961/4, 20 

Kopí 

Délka 73,7 56 (58) 67 64 (66) 70-90 58 (?) 90 91,3 9-45 

Délka čepele/listu 45,7 30,2 (32,2) 38,6 45,8 (47,8) 60-80 49 (?) 77 81,9 4-35 

Šířka čepele/listu 4 3,6 3,7 3,7 3-6 4 4,9 4,5  

Průřez čepele/listu s žebrem plochý s žebrem s žebrem s žebrem, ploché, 

2 žlábky 
s žebrem plochý s žebrem s žebrem 

Způsob uchycení 

rukojeti/násady 
trn trn trn trn Ve všech známých 

případech trn 
trn trn trn 

Ve všech 

známých 

případech 

tulej 

Délka trnu/tuleje 28 25,8 28,4 17,6 8-15 9 13 9,4 3-10 

Průřez trnu/tuleje 

kruhový 

průměr 1,5 

cm 

čtvercový 

1x1 cm 
kruhový kruhový 

převážně obdélný, 

někdy oválný či 

čtvercový 

obdélný 
obdélný 

1x0,5 cm 
obdélný kruhový, dutý 

Poměr délky čepele 

ku délce trnu 
1,6:1 1,2:1 1,35:1 2,7:1 5:1 – 10:1  5,9:1 8,7:1  

Tab. 11 Porovnání čtyř známých exemplářů předmětů mečovitého tvaru s dlouhými trny s meči a kopími doby laténské 
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Obr. 36 Předměty mečovitého tvaru a porovnávané meče. 1, 2 Čertova ruka; 3,4 Benátky nad Jizerou (Waldhauser 1996, 78); 

5 Záhořice-Vladař (Chytráček – Šmejda 2006, Abb. 14); 6,7 Manching (Sievers 2010, Taf. 8, 9; 41,47) 
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Při porovnávání těchto předmětů s meči je možné odhalit několik dalších rozdílů. Celkovou 

délkou se přibližují kratším mečům. Šířkou čepele, stejně jako jejím průřezem  

a přítomností trnů, mečům rovněž odpovídají. Nicméně, kratšími čepelemi a delšími trny  

se od mečů výrazně liší. Poměr délky čepele k délce trnu je v jejich případě výrazně jiný než 

v případě mečů. Rovněž průřez trnu, jenž je ve třech ze čtyř případů kruhový  

se mečům vymyká. Trn předmětu 58, jehož trn má průměr 1,5 cm, je i mohutnější, než trn 

běžného meče. 

 Na základě zde prokázaných rozdílů lze předpokládat, že hypotéza 3, jež navrhuje,  

že předměty mečovitého tvaru s dlouhými trny nejsou meči, platí. V případě těchto předmětů 

lze tedy uvažovat o tom, že jde o nestandardní zbraně či prefabrikáty. Nelze vyloučit variantu, 

že se mohlo jednat o dvouruční nástroj určený k sekání. V úvahu musí rovněž být vzata 

možnost, že se jedná dosud neznámý typ mečovité hřivny. Proti této interpretaci však mluví 

fakt, že tři ze čtyř těchto předmětů mají žebro a všechny mají patrné ostří a hrot. Známé typy 

mečovitých hřiven ostří, žebro ani hrot nemají. 
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7.4 Hypotéza 4 

Hypotéza 4 navrhuje, že výrazně obloukovitý srp souvisí s kosou, jež nepochází z laténského 

kulturního okruhu. V souboru je kosa zastoupena jediným exemplářem (předmět 93).  

Je poměrně krátká a bez ulomené špičky měří 25,6 cm. Má lehce prohnutý 3,3 cm široký břit, 

jehož hřbet je silný 0,3 cm. K násadě byla kromě trnu upevněna dvěma chlopněmi tvořícími 

neuzavřenou tulej namísto kroužku, jenž je v době laténské obvyklý. Takový tvar  

je v kovovém inventáři doby laténské neobvyklý. Druhým nástrojem v souboru, který  

má takové uchycení je předmět číslo 90. Jde o velmi prohnutý srp dlouhý 26,2 cm. Jeho čepel 

má šířku 1,8-2,7 cm a hřbet je silný 0,3 cm. 

Kosa shodné konstrukce byla objevena v depotu na lokalitě Pikule na východě Polska. 

Tento depot se skládal z více než 240 předmětů, především zbraní (Kokowski – Łuczkiewicz 

2002). Součástí depotu byla rovněž pásová zápona, jež náleží typu Werner C, ta datuje tento 

depot do stupně A2  przeworské kultury, který časově odpovídá stupni LT D1. Nálezy zápon 

tohoto typu jsou známy rovněž z Kobyl, Stradonic, nebo Hrazan (Droberjar 2006, 33). 

Kosa z lokality Pikule je dlouhá 29 cm, její čepel je široká 3,3 cm a její hřbet  

je silný 0,4 cm. 

Badatelé předpokládají, že depot z lokality Pikule nepatří przeworské kultuře, neboť 

v Polsku pro tento druh nálezu neexistuje analogie. Nález této kosy a jiných předmětů (mimo 

jiné i jastorfských) je pokládán za doklad kontaktu mezi jastorfskou kulturou a kulturou 

Poieneşti-Lukaševka (Bochnak 2006, 176-178, Obr. 10). 

Jiná taková kosa, či srp pochází z depotu púchovské kultury, který byl nalezen  

na lokalitě Rajecké Teplice na Slovensku. Depot obsahoval kromě této kosy či srpu dvojici 

úzkých radlic, sekeru s otevřenou tulejí a železnou naběračku importovanou z římského 

prostředí. Je datován do stupně LT D2 (Pieta 1986, Abb. 8; Pieta 1996, 193, Abb. 8;  

Pieta 2008, 308).  

Kosa z Rajeckých Teplic je dlouhá 24,1 cm a má úzkou čepel širokou 1,9 cm 

vzhledem k poměrně výraznému prohnutí nelze vyloučit možnost, že se jedná o srp. 

Představené  analogické předměty (Obr. 35) dokazují, že se v případě dvojice žacích 

nástrojů z Čertovy ruky nejedná o unikátní předměty. Jejich datace do pozdní doby laténské 

pak potvrzuje, že mohly být součástí případného depotu uloženého na lokalitě  

a jejich provenience pak nabízí variantu, že se může jednat o importy z nelaténské oblasti. 
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Obr. 37 Kosy a srpy s neobvyklým uchycením. 1-2 Čertova ruka, 3 Pikule (Kokowski – Łuczkiewicz 2002), 4 Rajecké Teplice (Pieta 1986, Abb. 8) 
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8 Závěr 

V úvodu práce byl vytyčen cíl, jímž bylo zpracování všech známých a dochovaných nálezů 

z doby laténské z lokality Čertova ruka, jejich interpretace a zároveň interpretace  

celé lokality v tomto období. 

Na základě rozboru nálezového souboru bylo stanoveno, že laténské nálezy z Čertovy 

ruky lze nejpravděpodobněji datovat do stupně LT D1. Tuto dataci podporují nálezy širokých 

radlic, pozdní varianty spony Kostrzewski B, bronzového kroužku s nálitky a skleněného 

náramku typu 16. Rozbor keramiky poukazuje na obecnější dataci do stupňů LT C2-D1  

a přesněji do stupně LT D1 lze datovat pouze jeden římsovitý okraj. Vypovídací hodnotra 

keramického souboru je však omezena rozsáhlo skartací, k níž došlo v minulosti. 

Na základě předpokladu, že železné nálezy z lokality mohou pocházet z depotu  

byl vypracován soupis depotů železných předmětů na území střední Evropy. 

Byly diskutovány možné interpretace funkce lokality a porovnávány s nálezovou 

situací a nálezovým souborem. Bylo zjištěno, že nejpravděpodobnější interpretací funkce 

lokality je sídliště. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že železné předměty na nalezené  

na lokalitě pocházejí z depotu. Naopak bylo doloženo, že pro interpretaci lokality jakožto 

sídla elity a výrobního areálu není dostatek důkazů, nicméně je nelze vyloučit. Přítomnost 

kobylského pohřebiště na lokalitě lze na základě dostupných důkazů vyloučit, žádné nálezy, 

jež by jí nasvědčovaly nalezeny nebyly. Interpretace lokality jakožto kultovního areálu nebyla 

ani potvrzena ani vyvrácena, vzhledem k nedostatečným poznatkům o podobě takových 

areálů v době laténské v Čechách. 

Lokality ze soupisu depotů železných předmětů ve střední Evropě byly podrobeny 

korelační a clusterové analýze.  

Byla provedena clusterová analýza. Na výsledném dendrogramu byly sledovány čtyři 

clustery. Bylo zjištěno, že soubor kovových nálezů z lokality Čertova ruka je svým složením 

nejpodobnější souborům z lokalit Kolín a Körner. Byly stanoveny předměty, které patrně 

součástí depotu nebyly - ozdoby z barevných kovů, spona a pinzeta. Byl učiněn závěr, že 

většina laténských kovových nálezů z lokality Čertova ruka pravděpodobně pochází z depotu. 

Rozbor nálezového souboru odhalil dvojici mečovitých předmětů neobvyklého tvaru  

a dále kosu a srp s uchycením v provedení, které je v inventáři české doby laténské 

neobvyklé. 

Mečovité předměty (předměty 58 a 110) byly porovnány s analogickými předměty 

z laténského depotu z Benátek na Jizerou (Waldhauser 1990, 78-80), s meči a kopími doby 
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laténské a s konkrétními nálezy mečů z lokalit Vladař (Chytráček – Šmejda 2006, Abb. 14) 

 a Manching (Sievers 2010, Taf. 8, 9; 41,47). Na základě porovnávaných znaků bylo dosaženo 

závěru, že se v jejich případě nejedná o kopí a zároveň se patrně rovněž nejedná o meče. 

Patrně se jedná o nestandardní zbraň, či prefabrikát.  

Nestandardní kosa a srp byly porovnány se dvěma analogickými exempláři. První 

z nich pochází z polské lokality Pikule (Bochnak 2006, 176-178, Obr. 10), z depotu uloženého 

v przeworské kulturní oblasti (avšak připisovaného jastorfské kultuře), druhá z púchovského 

depotu v Rajeckých Teplicích (Pieta 1986, Abb. 8). Byla formulována teorie, že se může 

jednat o importy. 

Přínosem práce je podrobný katalog laténských nálezů z lokality Čertova ruka, 

kresebná dokumentace laténských artefaktů z lokality a soupis depotů železných předmětů 

z doby laténské v oblasti střední Evropy. Všechny tyto výstupy jsou přínosem pro praxi 

dalších badatelů, neboť mohou posloužit jako zdroj dat pro budoucí výzkumy. 

Informační potenciál lokality dosud není vyčerpán. K dalšímu potvrzení platnosti 

interpretací představených v této práci může vést pouze případný budoucí komplexní  

a systematický průzkum lokality Čertova ruka. Je však možné se domnívat,  

že za současného stavu poznání v oblasti výzkumných metod není možné realizovat další 

šetření na lokalitě bez jejího významného poškození. 
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Příloha 1 Katalog laténských nálezů z lokality Čertova ruka 

V následující časti se nachází soupis laténských nálezů z lokality Čertova ruka. Každý 

artefakt je stručně popsán a doplněn o rozměry a odkaz na kresbu v příloze 2. U nálezů 

z detektorového průzkumu v roce 2015 je uvedena i hlouka, z níž byly předměty vyzvednuty. 

  

Sběr lázeňských hostů 1935 

1. 

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment ze silné stěny nádoby. Povrch drsný šedohnědý, zdobený křížícími  

se rýhami, pod nimi vodorovná rýha. Materiál plavený s příměsí písku. 

Rozměry: 7,6 x 4,8 cm 

Tab. I 

 

Výzkum V. Šimáka v roce 1935 

2.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z horní části nádoby se slabě naznačeným úzkým hrdlem. Povrch drsný, 

černý. V materiálu silná příměs písku a slídy. 

Rozměry: 4,5 x 2 cm 

Tab. I 

 

3.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z okraje mísy s dovnitř zataženým okrajem dotáčené na kruhu. Povrch 

hlazený, okrový. Materiál plavený. 

Rozměry: 2,9 x 2,4 cm 

Tab. I 
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4.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z nepatrně rozevřeného okraje nádoby. Povrch černý, hlazený, vnitřek drsný, 

šedivý až hnědý. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 4 x 2,4 cm 

Tab. I 

 

5.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment ze stěny nádoby zdobené jemným svislým hřebenováním. Povrch šedočerný, 

vnitřek hlazený. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4,4 x 4,2 cm 

Tab. I 

 

6.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment ze  slabě dovnitř vklopeného okraje nádoby. Povrch drsný, okrový, vnitřek 

tmavě hnědý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4,4 x 2,5 cm 

Tab. I 

 

7.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z okraje misky se slabě dovnitř zataženým okrajem. Povrch hlazený, 

červenohnědý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4,6 x 2,9 cm 

Tab. I 
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8.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z horní části nádoby s odsazeným hrdlem. Hrdlo hlazené, tělo drsné, hnědé. 

Vnitřek hnědočerný. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,1 x 2,8 cm 

Tab. I 

 

9.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z rozevřeného, šikmo ven seříznutého okraje nádoby. Povrch hlazený, 

hnědočerný. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,7 x 2,1 cm 

Tab. II 

 

10.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z horní části velké nádoby. Okraj přehnutý, hrdlo šikmé. Povrch drsný, 

šedohnědý se zbytkem černého nátěru. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 9 x 6,7 cm 

Tab. II 

 

11.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z oblé stěny nádoby zdobené svislými nepravidelnými širokými rýhami. 

Povrch drsný, špinavě okrový. Vnitřek nerovně hlazený, šedohnědý. V materiálu příměs písku 

a kaménků.  

Rozměry: 10,2 x 6 cm 

Tab. II 
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Výzkum R. Turka v roce 1935 

12.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z okraje mísy se zataženým okrajem. Povrch hlazený, hnědý. Na vnitřní 

straně dvě vodorovné rýhy. Materiál plavený. 

Rozměry: 3,3 x 2,3 cm 

Tab. II 

 

13.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Fragment z horní části nádoby. Okraj šikmo vytažený. Povrch hlazený, hnědý.  

V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 4,5 x 3 cm 

Tab. II 

 

14.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z těla nádoby vyrobené na hrnčířském kruhu. Povrch zdobený horizontálními 

pásy červené a bílé malby. 

Rozměry: 2,5 x 2,3 cm 

Tab. III 

 

Výzkum R. Turka v roce 1936 

15.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z horní části lahvovité nádoby vyrobené na kruhu. Okraj zobákovitě 

prohnutý. Na hrdle pás červené malby. Zevnitř okraje rovněž pás červené malby. Povrch 

hlazený, červenohnědý. Materiál plavený s příměsí slídy. 

Rozměry: 2,9 x 2,3 cm 

Tab. III 
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16.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment ze široce rozevřeného a slabě zesíleného okraje drobné na kruhu vyrobené 

nádoby. Povrch černý, hlazený. Materiál plavený s příměsí písku. 

Rozměry: 2,4 x 1,6 cm 

Tab. III 

 

17.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment ze zaobleného spodku nádoby vyrobené na kruhu. Povrch hlazený, 

hnědočerný, vnitřek tmavě hnědý. Na vnitřní straně dna nepravidelné mělké soustředné 

žlábky. Materiál plavený s příměsí písku a grafitu. 

Rozměry: 5,7 x 5 cm 

Tab. III 

 

18.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment ze zaobleného spodku nádoby dotáčené na kruhu. Povrch hlazený, hnědý, 

vnitřek hnědočerný. Materiál plavený s příměsí písku. 

Rozměry: 4,6 x 4,3 cm 

Tab. III 

 

19.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z okraje mísy s lehce zataženým okrajem. Povrch hrubý, šedivě okrový.  

V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,3 x 2,2 cm 

Tab. III 
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20.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment ze široce rozevřeného okraje nádoby. Povrch silně hlazený až vyleštěný, 

černý. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 3,5 x 2,1 cm 

Tab. III 

 

21.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z horní části nádoby vyrobené na kruhu. Okraj rozevřený zesílený. Na těle 

pás červené malby. Povrch hlazený, šedočerný. 

Rozměry: 6,3 x 3,8 cm 

Tab. III 

 

22.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z rozevřeného okraje lahvovité, patrně dotáčené nádoby. Na hrdle 

vhlazovaný pás. Povrch hlazený, šedohnědý. 

Rozměry: 3 x 2,6 cm 

Tab. III 

 

23.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z rozevřeného a zesíleného okraje zdobeného dvěma žlábky. Povrch drsný, 

šedohnědý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,8 x 2,5 cm 

Tab. IV 
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24.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment ze slabě rozevřeného okraje nádoby nerovně hlazeného šedohnědého 

povrchu. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,5 x 2,6 cm 

Tab. IV 

 

25.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z přehnutého okraje nádoby. Povrch drsný, hnědý až hnědočervený. 

V materiálu silná příměs písku. 

Rozměry: 4 x 2,3 cm 

Tab. IV 

 

26.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment ze silné stěny nádoby. Povrch drsný, hnědý, vnitřek černý. V materiálu silná 

příměs písku. 

Rozměry: 6,3 x 6 cm 

Nekresleno 

 

27.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z těla nádoby vyrobené na hrnčířském kruhu. Povrch zdobený horizontálními 

pásy červené a bílé malby. 

Rozměry: 6,2 x 4,5 cm 

Tab. IV 
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28.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Fragment z rozevřeného slabě zesíleného okraje nádoby patrně vyrobené na kruhu. 

Povrch hlazený, červenohnědý. Materiál plavený. 

Rozměry: 3 x 2,3 cm 

Tab. IV 

 

29.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Fragment z horní části nádoby s okrajem zvednutým. Hrdlo nevyznačeno, tělo silně 

vyklenuto. Povrch drsný se stopami černé krusty, vnitřek šedohnědý. V materiálu příměs 

písku a slídy. 

Rozměry: 4,6 x 2,9 cm 

Tab. IV 

 

30.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Fragment z horní části hrncovité nádoby. Okraj slabě rozevřený. Na hrdle zbytky 

smolného nátěru. Povrch hrubý, hnědý. V materiálu silná příměs písku. 

Rozměry: 10,2 x 4,5 cm 

Tab. IV 

 

Skleněné nálezy z let 1935 – 1936 

31.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Zlomek skleněného náramku z fialového skla. Na líci esovitě prohýbané plastické 

žebro. 

Rozměry: šířka 1,9 cm 

Tab. XI 
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32.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Zlomek skleněného náramku z modrého skla. Povrch členěn pěti plastickými žebry. 

Zdobený dvěma pásy žluté a bílé vlnovky. 

Rozměry: šířka 1,6 cm 

Tab. XI 

 

33.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Korálek z tmavě modrého opakního skla. 

Rozměry: průměr 1 cm 

Tab. XI 

 

34.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Polovina vývalkovitého korálku z modrého opakního skla zdobeného žlutočervenými 

očky.  

Rozměry: průměr 1,4 cm 

Tab. XI 

 

35.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Korálek ze zeleného průsvitného skla. 

Rozměry: průměr 1,8 x 1,5 cm 

Tab. XI 

 

36.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Korálek tvaru nepravidelného komolého kužele ze zeleného průsvitného skla. 

Rozměry: vnější průměr podstavy 1,2 cm, vnitřní průměr podstavy 0,4 cm 

      vnější povrch vršku 0,7 cm, vnitřní průměr vršku 0,1 cm 

      výška 0,9 cm 

Tab. XI 



                                                       Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

   XI 

 

37.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Amorfní slitek tmavého opakního skla. 

Rozměry: 2,1 cm 

Nekresleno 

 

38.  

Lokalizace: Novákova pec 

Popis: Amorfní slitek tmavého opakního skla. 

Rozměry: 1,6 cm 

Nekresleno 

 

Sběry L. Jisla v roce 1943 

39.  

Lokalizace: průchod na V okraji skal (snad Křížová chodba, či První plateau) 

Popis: Fragment z vrchní části na kruhu vytáčené mísy. Okraj vodorovně seříznuty a z obou 

stran zesílený. Hrdlo měkce přechází v oblé tělo a je hlazeno s pozůstatky smolného nátěru. 

Tělo zdrsněné, šedohnědé. 

Rozměry: 11,2 x 5,3 cm 

Tab. V 

 

40.  

Lokalizace: Galerie (snad Velký amfiteátr) 

Popis: Fragment ze silné stěny nádoby. Povrch hrubý hřebenovaný, šedý. Vnitřek hlazený, 

černý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 6,1 x 2,9 cm 

Tab. V 
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41.  

Lokalizace: Galerie (snad Velký amfiteátr) 

Popis: Fragment z oblé stěny nádoby. Povrch hřebenovaný, okrový, vnitřek hlazený. V 

materiálu příměs písku. 

Rozměry: 9,5 x 9 cm 

Tab. V 

 

42.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z horní části zásobnice. Okraj vodorovně ven vytažený. Tělo silně vyklenuté, 

hrdlo nenaznačené. Povrch hlazený, černý. V materiálu silná příměs písku. 

Rozměry: 9,6 x 6 cm 

Tab. V 

 

Sběry L. Jisla v roce 1944 

43.  

Lokalizace: bez lokalizace 

Popis: Fragment ze stěny nádoby zdobené svislými rýhami provedenými dřívkem. Povrch 

drsný, šedý. V materiálu příměs písku a grafitu. 

Rozměry: 3 x 2,6 cm 

Tab. V 

 

Sběry L. Jisla v neznámém roce 

44.  

Lokalizace: Šourkova díra 

Popis: Fragment z horní části nádoby. Hrdlo prohnuté hlazené, ostře odsazené od těla. Tělo 

drsné, šedé, vnitřek hnědočerný. 

Rozměry: 4,8 x 4,2 cm 

Tab. V 
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Neznámá akce někdy před 1994 

45.  

Lokalizace: bez lokalizace 

Popis: Fragment z hrdla a výdutě nádoby vyrobené na kruhu. Hrdlo odsazené od výduti.  

Na hrdle oblé plastické žebro. Povrch hlazený, hnědý. 

Rozměry: 3,5 x 2,7 cm 

Tab. V 

 

Sběry M. Staré a J. Waldhausera v roce 1980 

46.  

Lokalizace: Domnělý val 

Popis: Ovalený okraj s žebrem na podhrdlí z nádoby vyrobené na kruhu. Povrch hlazený šedý. 

Materiál jemně plavený. 

Rozměry: 4 x 2,7 cm 

Tab. VI 

 

47.  

Lokalizace: „rovina těsně před skalami, JV“ Opomenutá? 

Popis: Okraj a plece hrnce s prohnutým hrdlem. Povrch těla hloubkově drsněný, tmavě šedý. 

Vnitřek hlazený. 

Rozměry: 4,8 x 5,2 cm 

Tab. VI 

 

Výzkum J. Kosiny a J. Waldhausera v roce 1989 

48.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Dva spojitelné zlomky mísy vyrobené na kruhu. Povrch hlazený, šedý. Vnitřek 

zdobený vhlazovanými liniemi a vhlazovanou vlnicí. Materiál jemně plavený. 

Rozměry: 6,3 x 3,1 cm 

Tab. VI 
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Výzkum V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994 

49.  

Lokalizace: Raptorka16 

Popis: Fragment z horní části nádoby vyrobené na kruhu. Okraj zvednutý. Povrch 

červenohnědý, hlazený. Materiál jemně plavený. 

Rozměry: 2,6 x 2 cm 

Tab. VI 

 

50.  

Lokalizace: Raptorka 

Popis: Fragment z mísy vyrobené na kruhu. Povrch hlazený, černý. Vnitřní strana zdobená 

vhlazovanou vlnicí. Materiál jemně plavený s příměsí písku.  

Rozměry: 3,7 x 2,6 

Tab. VI 

 

51.  

Lokalizace: Raptorka 

Popis: Zlomek z těla nádoby vyrobené na kruhu. Povrch hlazený, červenohnědý. 

Rozměry: 2,2 x 1,5 cm 

Nekreslen 

 

52.  

Lokalizace: Opomenutá17  

Popis: Čtyři drobné fragmenty z hrubých nádob (1 ze dna). 

Nekresleno 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 V NZ je poloha označena jako planinka pod Novákovou pecí. 

17 V NZ označena jako sonda u vchodu do Šourkovy díry. 
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53.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z horní části nádoby. Okraj vzhůru vytažený, tělo silně klenuté. Povrch 

drsný, hnědošedý, vnitřek černý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4,5 x 3 cm 

Tab. VI 

 

54.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze spodku nádoby. Povrch hrubý, okrový, vnitřek drsný, černý. V materiálu 

příměs písku a slídy. 

Rozměry: 5,6 x 5 cm 

Tab. VI 

 

55.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Drobný hrot železného oštěpu se slabě rozšířenou tulejkou. 

Rozměry: délka 7,9 cm, průměr tuleje 1,5 cm, šířka listu 2,7 cm, délka listu 4,7 cm 

Tab. XII 

 

56.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z okraje zásobnice vodorovně ven zesíleného a prohnutého hrdla. Povrch 

hlazený, hnědošedý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,9 x 3,6 cm 

Tab. VII 

 

57.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z okraje mísy s dovnitř zataženým okrajem. Povrch hlazený, hnědošedý. 

Vnitřek černý. 

Rozměry: 2,2 x 1,4 cm 

Tab. VII 
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58. 

Lokalizace: Opomenutá  

Popis: Předmět tvaru meče s dlouhou úzkou čepelí s žebrem a velmi dlouhým trnem.  

Rozměry: délka 73,7 cm, délka trnu 28 cm, průměr trnu 1,2 cm, šířka listu 4 cm 

Tab. XXVII 

 

59.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Železná spona spojené konstrukce s rámcovým zachycovačem. Vynutí snad 

trojnásobné, jehla zlomená. 

Rozměry: délka 5,1 cm 

Tab. XI 

 

60.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Oválný náramek z bronzového drátu s navlečenými drobnými kroužky. 

Rozměry: 4 x 3 cm, průměr kroužků 0,3 cm 

Tab. XI 

 

61.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Drobný fragment z nepatrně přehnutého okraje nádoby. Povrch hrubý, černý. 

Rozměry: 1,1 x 1 cm 

Tab. VII 

 

62.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z horní části nádoby. Okraj zvednutý, hrdlo plynule přechází v silně 

vyklenuté tělo. Povrch drsný, hnědošedý. V materiálu silná příměs písku a kaménků. 

Rozměry: 5,3 x 4,7 cm 

Tab. VII 
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63.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze stěny nádoby hrubého svisle a patrně i vodorovně zdrsněného hnědého 

povrchu, vnitřek šedý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4 x 3,9 cm 

Tab. VII 

 

64.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z horní části misky s dovnitř zataženým, šikmo seříznutým okrajem. Povrch 

hlazený, červenohnědý. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 3 x 2,6 cm 

Tab. VII 

 

65.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z okraje nádoby hrubého šedohnědého povrchu. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 2,5 x 1,4 cm 

Tab. VII 

 

66.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z široce rozevřeného okraje na kruhu vytáčené nádoby. Povrch vyhlazený, 

červenohnědý. 

Rozměry: 1,8 x 1,5 cm 

Tab. VIII 

 

67.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze stěny zásobnice. Povrch šedivě červenohnědý. Na vnitřní straně technické 

rýžky. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 7 x 5,3 cm 

Nekresleno 
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68.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z rozevřeného okraje nádoby zešikmeného hrdla. Povrch drsněný, 

červenohnědý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,3 x 3 cm 

Tab. VIII 

 

69.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z rozevřeného okraje nádoby cípovitě ven vytaženého. Povrch hlazený, 

hnědočerný. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 3,5 x 2,2 cm 

Tab. VIII 

 

70.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z nepatrně rozevřeného okraje nádoby. Povrch hrubý, červenohnědý.  

V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 2,7 x 1,5 cm 

Tab. VIII 

 

71.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze stěny nádoby s hrubým nepravidelným křížícím se rýhováním. Povrch 

šedohnědý, vnitřek černý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 2,6 x 2,3 cm 

Tab. VIII 

 

72.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Dva drobné fragmenty z nádoby vyrobené na kruhu. Povrch hlazený, hnědočerný. 

Rozměry: 1,9 x 0,8 cm, 1,6 x 1,2 cm 

Nekresleno 



                                                       Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

   XIX 

 

73.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z mísy s okrajem zvednutým. Povrch hlazený, žlutohnědý. Okraj natřený 

smolným nátěrem, vnitřek černý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4,7 x 3,3 cm 

Tab. VIII 

 

74.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze spodku nádoby. Povrch drsný, žlutohnědý, vnitřek hlazený. V materiálu 

silná příměs písku. 

Rozměry: 3,9 x 2,9 cm 

Tab. VIII 

 

75.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z oblé výdutě nádoby zdobené svazky svislých rýh provedených hřebenem. 

Povrch drsný, hnědočerný. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 5,8 x 4,3 cm 

Tab. VIII 

 

76.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z konického spodku nádoby s plasticky zvýrazněným dnem. Povrch hlazený, 

červenohnědý. Materiál jemně plavený. 

Rozměry: 4,2 x 2,8 cm 

Tab. IX 
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77.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze spodku situlovité nádoby, nad dnem pás dvou vodorovných rýh. Povrch 

hlazený, červenohnědý. 

Rozměry: 6,6 x 6,3 cm 

Tab. IX 

 

78.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z přehnutého okraje hrubší nádoby s naznačeným úzkým hrdlem a klenutým 

tělem. Povrch hrubý, hnědý, vnitřek šedohnědý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 5,1 x 3,5 cm 

Tab. IX 

 

79.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z vzhůru vytaženého a šikmo dovnitř zešikmeného okraje mísy. Povrch 

hlazený, hnědočerný.  

Rozměry: 2,6 x 2,3 cm 

Tab. IX 

 

80.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z rozevřeného okraje hrubší nádoby. Povrch drsný, hnědý, vnitřek 

šedohnědý. V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 2,9 x 2,2 cm 

Tab. IX 
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81.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z nádoby vyrobené na kruhu se žlábkem na lomu, na kterém jsou vhlazovány 

šikmé pásky. Povrch hlazený, černohnědý. Materiál plavený se slabou příměsí písku. 

Rozměry: 4 x 2,4 cm 

Tab. IX 

 

82.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z plochého dna nádoby. Povrch hlazený, černohnědý, vnitřek drsný. 

V materiálu příměs písku. 

Rozměry: 4,8 x 4,4 cm 

Tab. IX 

 

83.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: 19 střepů z těl hrubších nádob. 

Nekresleno 

 

84.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Drobný tmavomodrý prstencový korálek z opakního skla zdobený bílými žilkami  

ve vířivém motivu. 

Rozměry: vnější průměr 1,5 cm, vnitřní průměr 0,9 cm, výška 0,3 cm 

Tab. XI 

 

85.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Tři střepy ze stěny nádoby vyrobené na kruhu. Povrch hnědočerný. 

Nekresleno 
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86.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze stěny nádoby. Povrch drsný, hnědý s černými skvrnami. Vnitřek hlazený, 

šedočerný. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 3,9 x 2,6 cm 

Nekresleno 

 

87.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment ze slabě rozevřeného okraje hrncovité nádoby. Úzce prohnuté hrdlo ostře 

oddělené od těla. Povrch červenohnědý drsný, tělo hluboce zdrsněno, vnitřek šedohnědý. 

V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 4,8 x 4,3 cm 

Tab. X 

 

88.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z rozevřeného okraje velké nádoby. Tělo silně vyklenuté bez vyznačení 

hrdla. Povrch drsný, červenohnědý, vnitřek šedočerný. V materiálu příměs písku a slídy. 

Rozměry: 5,9 x 5,8 cm 

Tab. X 

 

89.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Fragment z kónického spodku a dna nádoby vyrobené na kruhu. Povrch hlazený, 

šedivě okrový. Vnitřek šedý s technickými rýhami. Materiál plavený s příměsí slídy. 

Rozměry: 5,9 x 4,7 cm 

Tab. X 
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Detektorový průzkum J. Prostředníka 2015 

90.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Velký srp s chlopněmi trnem a výrazně obloukovitým, na konci rozšířeným ostřím.  

Rozměry: délka 26,2 cm, šířka čepele 1,8-2,7 cm, síla hřbetu 0,3 cm, průměr tuleje 2,3 cm 

Hloubka: 53 cm 

Tab. XXVI 

 

91.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Velká železná sekera s neuzavřenou obdélnou tulejí a vějířovitým ostřím. 

Rozměry: délka 12,7 cm, šířka ostří 9,5 cm, průměr tuleje 4,3 x 3,4 cm 

Hloubka: 62 cm 

Tab. XV 

 

92.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Bronzový uzavřený kroužek opatřený po obvodu těla devíti trojicemi kuličkovitých 

nálitků. 

Rozměry: vnější průměr 4,6 x 4,5 cm, vnitřní průměr 3,3 cm, průměr nálitků 0,5 – 0,6 cm 

Hloubka: 47 cm 

Tab. XI 

 

93.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železná kosa s chlopněmi, odlomeným trnem a odlomenou špičkou. 

Rozměry: zachovaná délka 25,6 cm, šířka čepele 3,3 cm, síla hřbetu 0,3 cm, průměr tuleje 2,1 

cm 

Hloubka: 66 cm 

Tab. XXVI 
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94.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Odlomená hrotová část meče s plochou čepelí. 

Rozměry: dochovaná délka 20,2 cm, šířka čepele 4,5 cm 

Hloubka: 52 cm 

Tab. XIV 

 

95.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Odlomená hrotová část meče s plochou čepelí. 

Rozměry: dochovaná délka 20,4 cm, šířka čepele 3,4 cm,  

Hloubka: 49 cm 

Tab. XIV 

 

96.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Listovitý hrot železného kopí s tulejí kruhového průřezu. 

Rozměry: délka 25,8 cm, průměr tuleje 2 cm, max. šířka 4,5 cm 

Hloubka: 62 cm 

Tab. XIII 

 

97.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železné pérové nůžky s ulomenými špičkami obou nožů. Jedno z ramen zlomeno. 

Rozměry: dochovaná délka 18,4 cm, šířka nožů 1,8 cm 

Hloubka: 58 cm 

Tab. XXI 
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98.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Menší železná sekera s neuzavřenou obdélnou tulejí a mírně vějířovitým ostřím. 

Rozměry: délka 8,1 cm, šířka ostří 5,6 cm, průměr tuleje 3,7 x 2,3 cm 

Hloubka: 46 cm 

Tab. XVI 

 

99.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Odlomená kruhová neuzavřená tulej neznámého nástroje. 

Rozměry: dochovaná délka 6,9 cm, průměr tuleje 2,9 x 2,8 cm 

Hloubka: 49 cm 

Tab. XVI 

 

100.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Velký kruh železného udidla s tyčinkou. Kruh kosočtverečného průřezu, tyčinka 

obdélného. 

Rozměry: průměr kruhu 9,2 cm, průřez kruhu 0,6 x 0,6 cm, délka tyčinky 9,2 cm, průřez 

tyčinky 0,8 x 0,6 cm 

Hloubka: 48 cm 

Tab. XVII 

 

101.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Zlomek železného srpu s obloukovitě zesíleným hřbetem. Většina čepele odlomena. 

Rozměry: dochovaná délka 15,9 cm, šířka čepele 2,6 cm, síla hřbetu 0,4 cm 

Hloubka: 39 cm 

Tab. XXII 
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102.  

Lokalizace: Raptorka 

Popis: Železný lžícovitý vrták. Střed obdélného průřezu. 

Rozměry: délka 29,8 cm, průřez ve středu 1,5 x 1,8 cm 

Hloubka: 52 cm 

Tab. XXIV 

 

103.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železné udidlo s kruhy. Kruhy čtvercového průřezu, tyčinky obdélného. Jedna 

z tyčinek výrazně kratší než druhá. 

Rozměry: 1. kruh: průměr 5,5 cm, průřez 0,6 x 0,6 cm 

      1. tyčinka: délka 8,5 cm, průřez 0,8 x 0,6 cm  

          2. kruh: průměr 5,3 cm, průřez 0,6 x 0,6 cm 

      2. tyčinka: délka 5 cm, průřez 0,6 x 0,8 cm 

Hloubka: 56 cm 

Tab. XVIII 

 

104.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železný nůž s kroužkem na rukojeti a prohnutým týlem. Čepel olámaná s odlomenou 

hrotovou částí. 

Rozměry: dochovaná délka 16,5 cm, dochovaná délka čepele 8 cm, průměr kroužku 3 cm 

Hloubka: 42 cm 

Tab. XXII 

 

105.  

Lokalizace: Raptorka 

Popis: Železný kruh kosočtverečného průřezu s pozůstatkem uchycení tyčinky udidla. 

Rozměry: průměr 9,1 cm, průřez 0,6 x 0,6 cm 

Hloubka: 63 cm 

Tab. XVII 
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106.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Železná motyka či sekera s dlouhou neuzavřenou kruhovou tulejí a silně olámaným 

ostřím. V tuleji nalezeny pozůstatky dřeva. 

Rozměry: délka 11,2 cm, šířka ostří 5,1 cm, průměr tuleje 2,7 cm 

Hloubka: 48 cm 

Tab. XVI 

 

107.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Železné kleště s rameny čtvercového průřezu. Nalezeny společně s hrotem kopí 108. 

Rozměry: délka 33,8 cm, průřez ramen 1,2 x 1,2 cm 

Hloubka: 47 cm 

Tab. XXIII 

 

108.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Železný hrot kopí či oštěpu s ulomenou špičkou a s kruhovou tulejí. Nalezen společně 

s kleštěmi 107. 

Rozměry: dochovaná délka 18,5 cm, šířka listu 3 cm, průměr tuleje 1,3 cm 

Hloubka: 47 cm 

Tab. XXIII 

 

109.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Velká železná široká symetrická radlice. 

Rozměry: délka 19,8 cm, šířka 15,4 cm 

Hloubka: 38 cm 

Tab. XIX 
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110.  

Lokalizace: Horní plateau 

Popis: Předmět tvaru meče s dlouhou úzkou plochou čepelí a velmi dlouhým trnem 

čtvercového průřezu. Silně zkorodovaný, olámaný, zlomený přibližně ve dvou pětinách délky 

a s chybějící špičkou. 

Rozměry: dochovaná délka 56 cm, délka trnu 25,8 cm, průřez trnu 1x1 cm, šířka čepele  

3,6 cm 

Hloubka: 51 cm 

Tab. XXVII 

 

111.  

Lokalizace: Opomenutá 

Popis: Železný listovitý hrot šípu s tulejí. 

Rozměry: délka 7,8 cm, průměr tuleje 0,8 cm 

Hloubka: 50 cm 

Tab. XII 

 

112.  

Lokalizace: Malý amfiteátr 

Popis: Železná široká asymetrická radlice. Jedna z chlopní sloužících k upevnění odlomena. 

Rozměry: délka 13,8 cm, šířka 13,3 cm 

Hloubka: 61 cm 

Tab. XX 

 

113.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Listovitý hrot železného kopí či oštěpu s tulejí kruhového průřezu, v níž se stále 

nachází hřeb, jímž byl hrot upevněn k ratišti. 

Rozměry: délka 18,2 cm, délka listu 12,3 cm, šířka listu 3,2 cm, průměr tuleje 1,6 cm 

Hloubka: 28 cm 

Tab. XII 
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114.  

Lokalizace: Raptorka 

Popis: Železné tyčinky udidla kosočtverečného průřezu. 

Rozměry: 1. tyčinka: délka 8,8 cm, průřez 0,6 x 0,6 cm  

      2. tyčinka: délka 8,7 cm, průřez 0,6 x 0,6 cm 

Hloubka: 52 cm 

Tab. XVIII 

 

115.  

Lokalizace: Raptorka 

Popis: Drobné železné předmět s tulejí kruhového průřezu. Snad kladívko. 

Rozměry: délka 4,4 cm, průměr tuleje 1,2 cm 

Hloubka: 51 cm 

Tab. XXI 

 

116.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železná pinzeta. 

Rozměry: délka 7,2 cm 

Hloubka: 50 cm 

Tab. XXI 

 

117.  

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železná tyčinka obdélného průřezu z udidla. Jeden z háčků ulomen. 

Rozměry: dochovaná délka 7,4 cm, průřez tyčinky 0,6 x 0,8 

Hloubka: 41 cm 

Tab. XVII 
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118.   

Lokalizace: Velký amfiteátr 

Popis: Železný lžícovitý vrták. Střed obdélného průřezu. 

Rozměry: délka 26,6 cm, průřez ve středu 1,8 x 1,6 cm 

Hloubka: 40 cm 

Tab. XXV 
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Obr. I Plán lokality s vyznačením jednotlivých nálezů 



Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

XXXII 

 

Příloha 2 Tabulky 

V následující části je předložena kresebná a částečně i fotografická dokumentace laténských 

nálezů z lokality Čertova ruka. Číslování nálezů odpovídá číslování v katalogu. 
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Tab. I Fragmenty keramiky z Novákovy pece, 1 Sběr lázeňských hostů 1934, zbytek výzkum J. V. Šimáka 1935 
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Tab. II Fragmenty keramiky z výzkumu R. Turka v Novákově peci 9-11 (1935) a na Horním plateau 12 a 13 (1936) 
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Tab. III Fragmenty keramiky z průzkumu Šourkovy díry R. Turkem 1936 
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Tab. IV Fragmenty keramiky z průzkumu Šourkovy díry 23 – 25, 27 a Horního plateau 28, 29, 30 R. Turkem 1936 
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Tab. V Fragmenty keramiky z povrchových sběrů L. Jisla; 39 průchod na V okraji skal, 40 a 41 Galerie, 42 a 44 Šourkova díra,  

43 a 45 bez lokalizace; 39-42 1943, 43 1944, 45 neznámá akce neznámého autora v neznámém roce 
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Tab. VI Fragmenty keramiky 46 domnělý val, 47, 53 a 54  Opomenutá, 48 Horní plateau, 49 a 50 Raptorka; 46 a 47 sběr M. Staré a J. Waldhausera 1980, 48 výzkum  

J. Kosiny a J. Waldhausera 1989, 49, 50, 53 a 54 výzkum V. Vokolka a J. Prostředníka 1994 první etapa 
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Tab. VII Fragmenty keramiky z výzkumu V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994, druhá etapa sonda u Opomenuté 1 
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Tab. VIII Fragmenty keramiky z výzkumu V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994; 

66, 68-71 druhá etapa sonda u Opomenuté 1, 73-75 druhá etapa sonda u Opomenuté 2 
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Tab. IX Fragmenty keramiky z výzkumu V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994, druhá etapa sonda u Opomenuté 2 
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Tab.X Fragmenty keramiky z výzkumu V. Vokolka a J. Prostředníka v roce 1994, Opomenutá, sběr při zahazování 
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Tab. XI Drobné nálezy; 31-36 Novákova pec, 59, 60 a 84 Opomenutá, 92 Velký amfiteátr; 31-36 výzkumy J. V. Šimáka a R. Turka 1935, 59, 60 a 84 výzkum 

V. Vokolka a J. Prostředníka 1994 druhá etapa, 92 detektorový průzkum 2015; 31-36 a 84 sklo, 59 železo, 60 a 92 slitina mědi (bronz ?) 
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Tab. XII Hroty kopí, oštěpu a šípu; 55 a 111 Opomenutá, 113 Velký amfiteátr; 55 výzkum 

V. Vokolka a J. Prostředníka 1994 první etapa, 111 a 113 detektorový průzkum 2015 
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Tab. XIII Hrot kopí, Velký amfiteátr; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XIV Hroty čepelí mečů; Velký amfiteátr; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XV Sekera s tulejí; Velký amfiteátr; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XVI Sekery a motyky s tulejí; 98 a 99 Velký amfiteátr, 106 Horní plateau; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XVII Udidla a jejich zlomky; 100 a 117 Velký amfiteátr, 105 Raptorka; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XVIII Udidla a jejich zlomky; 103 Velký amfiteátr, 114 Raptorka; detektorový průzkum 2015 

 

 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LI    

         

 

 

Tab. XIX Radlice; Horní plateau; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XX Radlice; Malý amfiteátr; detektorový průzkum 2015 
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Tab. XXI Menší kovové nálezy; 97 a 116 Velký amfiteátr, 115 Raptorka; detektorový průzkum 2015 

 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LIV    

         

 

 

 

Tab. XXII Menší kovové nálezy; 101 a 104 Velký amfiteátr; detektorový průzkum 2015 

 

 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LV    

         

 

 

Tab. XXIII Kleště a hrot kopí nalezené přikorodované k sobě; Horní plateau; detektorový průzkum 2015 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LVI    

         

 

 

Tab. XXIV Lžícovitý vrták; Raptorka; detektorový průzkum 2015 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LVII    

         

 

Tab. XXV Lžícovitý vrták; Velký amfiteátr; detektorový průzkum 2015 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LVIII    

         

 

 

Tab. XXVI Kosa a srp; 90 Domnělý val, 93 Velký amfiteátr; detektorový průzkum 2015 



                                                                            Michal Kotýnek, Laténské nálezy z hradiště Karlovice – Čertova ruka 

 

        LIX    

         

 

 

 

Tab. XXVII Předměty mečovitého tvaru; 58 Opomenutá, 110 Horní plateau; 58 výzkum 

V. Vokolka a J. Prostředníka 1994 druhá etapa, sonda 1, 110 detektorový průzkum 2015 


