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1. Úvod  
 
 
 
Vstupní předpoklady 

 

Problematika střední doby bronzové v jižních Čechách patří k opomíjeným a dosud 

uspokojivě nezpracovaným obdobím pravěku jižních Čech. Od syntetické práce B. Dubského, 

ve které autor shrnul dosavadní poznatky k období mohylové kultury, vytvořil seznam 

jihočeských mohyl a analyzoval nálezový fond (Dubský 1949) a od ucelenějšího zpracování 

střední doby bronzové, které podává v příslušné kapitole Pravěkých dějinách Čech A. Beneš 

(Beneš 1978, 385-389), nenalezneme až doposud žádné celkové zpracování střední doby 

bronzové v jižních Čechách. K této problematice se vztahuje jen několik studií či soupisů 

(Kytlicová 1964, Beneš – Kytlicová 1991; Chvojka 2002, týž 2003, týž 2004, Chvojka - 

Michálek 2003; Fröhlich – Michálek 1978, Michálek – Fröhlich 1979, Beneš – Michálek – 

Zavřel 1999 ). Vzhledem k absenci prací zaměřených na problematiku období střední doby 

bronzové v jižních Čechách a vzhledem k nárůstu množství hmotných pramenů od posledního 

syntetického zpracování A. Benešem v Pravěkých dějinách Čech (Beneš 1978) vyvstává 

možnost či již nutnost některé doposud nezodpovězené otázky zodpovědět, případně na 

základě nových poznatků starší závěry revidovat a formulovat nové otázky. Proto jsem si 

vybrala téma diplomové práce vztahující se k jižním Čechám v době bronzové. Téma 

diplomové práce Doklady sociálních a myšlenkových struktur v rámci jihočeské střední době 

bronzové, které volně navazuje na moji bakalářskou práci Dolní Pootaví ve střední době 

bronzové, by tak mohlo přispět rozšíření poznatků o střední době bronzové v jižních Čechách.  

 

 

Metoda práce 
 

Při zpracovávání tématu jsem se v první řadě seznámila s dosavadními výsledky studia 

dané problematiky na základě dostupné literatury a shromáždila jsem další dokumentaci a jiné 

prameny potřebné ke studiu. Dále jsem přistoupila ke zpracování dostupných nálezových 

fondů ze sledovaného území uložených především ve sbírkách z Národního muzea v Praze, 

Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Prácheňského muzea v Písku, Městského muzea 
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v Týně nad Vltavou, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Městského muzea v Bechyni. 

Studovanou oblast jsem následně prostorově a časově vymezila (viz příslušné pasáže). 

Shromážděný nálezový fond jsem podrobila pramenné kritice a podle stanovených kritérií 

rozdělila do dvou základních kategorií – na depoty a nálezy z mohyl, u kterých jsem se 

pokusila rekonstruovat nálezové celky. Ze studovaného poměrně bohatého fondu, který 

obsahuje jak keramiku, tak artefakty z bronzu a jiných materiálů, jsem pro provedení 

typologicko-chronologického rozboru vybrala na bronzovou industrii a dále na artefakty 

z jantaru a zlata. Jejich rozbor se stane východiskem k datování celků a k případnému 

rozpracování chronologických horizontů. V další fázi jsem se zaměřila na otázku, jakou 

výpověď mohou poskytnout  nálezy z jihočeských mohyl a depotů k sociální a myšlenkové 

struktuře. Na základě shromážděných informací jsem se pokusila identifikovat doklady 

sociálních struktur společnosti, prvků sociální organizace, etnografické jevy, a také jevy, které 

lze interpretovat jako doklady náboženského myšlení a jednání. Dosažená zjištění jsem se 

pokusila zasadit do kontextu středoevropské doby bronzové a celkově interpretovat. 

Nedílnou součástí práce je zpracování kresebné dokumentace nálezů,  soupis lokalit a 

mapy. 

 

 

2. Vývoj studia střední doby bronzové v jižních Čechách 
 

 Mohyly tvoří charakteristickou součást krajiny jižních Čech, a tak vždy přitahovaly 

pozornost jak archeologů, tak obyvatel, v jejichž blízkosti se nacházely. Mezi prvními, kdo se 

začali zajímat o archeologické nálezy z jižních Čech, byl písecký krajský hejtman František 

Karel Miltner (1797-1874) a Dr. Julius Grégr (1831-1896). Prozkoumávání mohyl bylo 

zajímavé, a tak již před polovinou 19. století došlo k narušení mohyly u Purkarce, u Nového 

Vojířova, u Křtěnova nebo v  Chlumu u Sepekova. Provádění prvních archeologických 

výzkumů v jižních Čechách je spojeno především s Františkem Stulíkem a Janem Karlem 

Hrašem. František Stulík (1818-1890) spolu s Janem Karlem Hrašem (1840-1907) provedli 

v roce 1866 výzkum rozsáhlého pohřebiště u obce Plav u Českých Budějovic. Stulík pak na 

konci téhož roku uspořádal ze získaných nálezů první archeologickou výstavu v Čechách. 

Badatelská práce J. K. Hrašeho byla zaměřena především na průzkum povodí říčky Smutné na 

Bechyňsku. Výzkumy, které prováděl, byly systematicky vedené a pravidelně publikované. 

Mimo jiného v roce 1863 publikoval první plánek mohylového pohřebiště a i mapu těchto 
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pohřebišť (Hraše 1871-1873). Prozkoumal například mohyly na Chlumu u Sepekova, u 

Zběšic a Hanova (Beneš 1975, 89; Chvojka – v přípravě).  

 Období, ve kterém byl získán nejrozsáhlejší archeologický materiál, trvalo přibližně 

od 70. let 19. století do počátku první světové války. Mezi nejvýznačnější osobnosti patří Jan 

Nepomuk Woldřich (1834-1906), který od roku 1874 soustavně zkoumal jihočeská mohylová 

pohřebiště a hradiště (Chvojka - v přípravě). Za svůj život objevil, prozkoumal a publikoval 

výsledky z desítek lokalit. K nejvýznamnějším patří jeho pět studií Beiträge zur Urgeschichte 

Böhmens (Woldřich 1883-1893). Činnost dalšího význačného badatele Jindřicha Richlého1 

(1839-1907) je především spojena s jeho obsáhlou a vůbec první monografií o době bronzové 

v Čechách (Richlý 1894). 

 Velkou zásluhu o poznání pravěkého vývoje jižních Čech má nepochybně Josef 

Ladislav Píč (1847-1911). Mezi lety 1888 až 1910 zde prozkoumal téměř 140 mohyl (např. 

Plav u Českých Budějovic, Řepeč, Sepekov). Výsledky svých výzkumů pak zhodnotil ve 

svém díle Starožitnosti země České (Píč 1900, Chvojka – v přípravě). V tomto období také 

vznikly základy sbírky střední doby bronzové Národního muzea v Praze, schwarzenberské 

sbírky na zámku Ohradě u Hluboké nad Vltavou a rovněž regionální muzea, například v Písku 

a Táboře, začala uchovávat tyto nálezy. Samostatné výkopy mohyl zahájilo i Městské 

muzeum v Českých Budějovicích. Zvýšený zájem o mohyly s sebou přinášel řadu negativ. 

V některých oblastech se stával prodej nálezů z mohyl  výhodnou výdělečnou činností (Beneš, 

1975, 89; Chvojka 2006).  

 Mezi osobnosti, které přispěly v menším rozsahu k výzkumu mohylové kultury doby 

bronzové, mimo jiné patří arch. A.  Barvitius, P. Bruner, F. Faktor, P. Hoffmeister, M. Kolář, 

V. Landa, A. Lindner, A. Č. Ludikar, M. Lüssner, J. Máchal, T. Porod, J. Smolík, J. E. Vocel 

a další (Beneš, 1975, 89; Chvojka 2006).  

Od dvacátých letech 20. století se setkáváme významnou jihočeského archeologa 

Bedřicha Dubského (1880-1957), jehož archeologická činnost měla zásadní význam pro 

poznání pravěku až raného středověku jižních Čech. Pro střední dobu bronzovou na Písecku 

přinesl cenné poznatky například výzkum mohyl na Hřebíčku u Písku. Stěžejním dílem B. 

Dubského je syntéza Pravěk jižních Čech (Dubský 1949). Za zmínku stojí badatelská činnost 

Augusta Sedláčka (1843-1926) a Augusta Krejčího (1856-1925), kteří provedli v letech 1923-

1924 první archeologický výzkum Hradiště u Písku, dále působení Františka Lískovce (1877-

1953), Karla Brdlika (1874-1948), Leonharda Franze (1895-1974), Ignáce Wodiczky (1888-

                                                 
1 Někteří autoři píší Rychlý (např. Chvojka  – v přípravě). 
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1968) a amatérské výzkumy prováděné v letech 1920-1922 na Vltavotýnsku vrchním 

strážmistrem Josefem Burianem (Chvojka - v přípravě).  

V roce 1930 byl zahájen archeologický výzkum mohylového pohřebiště u Křtěnova, 

který provedla expedice Harvardské univerzity vedená prof. V. Jaroslavem Fewkesem a na 

který navázal v letech 1940-1941 výzkum vedený Bedřichem Svobodou a Ladislavem 

Hájkem z Národního muzea v Praze (Chvojka – v přípravě). Poté na téměř dvacet let zájem o 

mohyly upadl.  

Do dějin bádání se kuriózním způsobem zapsal také Josef Mádl (1883-1964), jeden 

z nejaktivnějších zpravodajů Státního archeologického ústavu v Praze. Do hlášení totiž uváděl 

fiktivní údaje, což platí především o tzv. Hebíkově sbírce, kterou si na těchto údajích vytvořil. 

Revize Mádlem uváděných lokalit pak na léta zaměstnala jihočeské archeology, kteří nakonec 

většinu jím ohlášených lokalit jednoznačně vyloučili (viz např. Beneš 1975, 90, Fröhlich – 

Kovář 1998, tíž 2002, Chvojka – v přípravě). 

V roce 1957 začal v Jihočeském muzeu působit Antonín Beneš (1934). V 60. letech 

vede A. Beneš jako člen plzeňské expozitury ArÚ ČSAV výzkumy ve Vrcovicích, Písku-

Řeřichově cihelně, Dobešicích, atd. (Chvojka – v přípravě). 

Od 60. let postupně nastupují do jihočeských muzeí další profesionální archeologové, 

kteří výrazně přispěli k rozšíření poznání mohylové kultury doby bronzové v jižních Čechách. 

Po teoretické stránce se jihočeskou mohylovou kulturou doby bronzové zabýval po J. 

L Píčovi J. Eisner. Ten ve své studii podrobně analyzoval veškerý do té doby známý nálezový 

fond (Eisner 1922-1923). V roce 1937 zasadil J. Böhm jihočeské mohylové nálezy do rámce 

širších vývojových souvislostí a pokusil se o jejich vnitřní periodizaci (Böhm 1937). Díky 

jeho teoriím se poznání vývoje doby bronzové v jižních Čechách značně posunulo. L. Hájek 

v r. 1954 oddělil od mohylové kultury střední doby bronzové starší nálezy a vyčlenil tak 

jihočeskou skupinu únětické kultury starší doby bronzové (Hájek 1954). Od syntetické práce 

B. Dubského, ve které autor shrnul dosavadní poznatky k období mohylové kultury, vytvořil 

seznam jihočeských mohyl a analyzoval nálezový fond (Dubský 1949) a od ucelenějšího 

zpracování střední doby bronzové, které podává v příslušné kapitole Pravěkých dějinách Čech 

A. Beneš (Beneš 1978, 385-389) nenalezneme až doposud žádné celkové zpracování střední 

doby bronzové v jižních Čechách.  

K této problematice se dále vztahuje jen několik prací. Zásadní je článek O. Kytlicové 

z r. 1964 vymezující horizont depotů Plzeň-Jíkalka, který i téměř po 40 letech patří 

k základním zdrojům pro poznání tohoto přechodného období v jižních Čechách (Kytlicová 

1964). Významná je rovněž studie O. Kytlicové a A. Beneše o náramcích z depotu 
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z Temešváru, jejichž rozborem byly získány hlubší znalosti o sklonku střední doby bronzové 

v jižních Čechách (Beneš - Kytlicová 1991). Nepostradatelné zůstávají i práce E. Čujanové-

Jílkové, zaměřené na mohylovou kulturu v západních Čechách, přestože se problematiky 

jihočeské oblasti dotýkají spíše okrajově (Čujanová-Jílková 1977, táž 1981). V nejnovějších 

publikacích a článcích však nalezneme spíše kratší rozbory či shrnutí této problematiky 

(Chvojka 2002, týž 2003, týž 2004, Chvojka - Michálek 2003). Soupisy archeologických 

nemovitých památek okresů Písek, Strakonice a České Budějovice (Fröhlich – Michálek 

1978, Michálek – Fröhlich 1979, Beneš – Michálek – Zavřel 1999), i když vyčerpávajícím 

způsobem zpracované, poskytují pouze přehled archeologických lokalit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vymezení studované oblasti 

 

Studovaná oblast je vymezena na základě doloženého a předpokládaného osídlení 

střední doby bronzové jižních Čech. Použila jsem k němu zpracování rozsahu osídlení starší  

doby bronzové, zejména podle práce J. Havliceho (Havlice 2000) a osídlení mladší a pozdní 

doby bronzové podle O. Chvojky (Chvojka 2001, týž 2003; 2006). Vymezený region tak 

neodpovídá současnému administrativnímu uspořádání Jihočeského kraje. 

 

 
Prostorové vymezení 
 

Oblast jihočeského regionu tvoří víceméně uzavřený celek. Z geomorfologického 

hlediska je studovaná oblast jasně ohraničeny zejména na jihu a východě, kde přirozenou 

hranici tvoří horské masívy Šumavy, Novohradských hor a Českomoravské vrchoviny. Méně 

výrazné je však z orografického hlediska vymezení regionu na severu a severozápadě, kde se 

rozkládá Středočeská pahorkatina. Přirozenou hranici jihočeského regionu zde tak vytvářejí 
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jednak jižní výběžky Brd a jednak povodí několika toků. Vlastní jižní Čechy pak zahrnují 

několik geomorfologických celků: centrální oblasti zaujímají obě jihočeské pánve – 

Českobudějovická a Třeboňská, oddělené od sebe Lišovským prahem; v jižních částech 

regionu se nachází Šumavské a Novohradské podhůří, dělené každé do několika podcelků 

(např. Bavorovská pahorkatina nebo vrchoviny Prácheňská, Prachatická a Krumlovská); na 

severu je pak vyčleněno několik podcelků Středočeské pahorkatiny (např. Mehelník, 

Táborská či Zvíkovská plošina, pahorkatina Blatenská, Krásnohorská, Horažďovická aj.) 

(Švec – Nekovář – Vojtěch 1967a, 24-40; Chábera a kol. 1985, 9-36; Chvojka 2006, 21). 

Z hydrogeologického hlediska je region jižních Čech vymezen povodím řeky Vltavy. 

Vltava tak s řadou přítoků tvoří přirozenou osu regionu, na kterou se téměř pravidelně vázalo 

pravěké osídlení (Švec – Nekovář – Vojtěch 1967a, 34; Chvojka 2001; Havlice 2000). Z 

pravostranných vltavských přítoků jsou nejdůležitější řeky Malše (s přítoky Černou, Stropnicí 

aj.) a Lužnice (s přítoky Nežárkou, Smutnou aj.). Nejdůležitějším levostranným přítokem 

Vltavy je Otava (s přítoky Volyňkou, Blanicí či Lomnicí). Rozsáhlá rašeliniště v oblasti 

Třeboňské pánve byla zřejmě hlavním důvodem absence osídlení v této oblasti, a to nejen v 

období doby bronzové (Chvojka 2001).  

Po stránce geologické tvoří jižní Čechy součást Českého masívu, jehož nejstarší a 

nejpevnější část představuje oblast moldanubika, do něhož patří celá jižní část Čech (Svoboda 

a kol. 1964, 11-21). Vedle moldanubika se pak zde uplatňuje středočeský pluton a mladé 

pokryvné jednotky (Švec – Nekovář – Vojtěch 1967a, 8). Podle odkryté geologické mapy 

(Kodym a kol. 1967) tvoří většinu jihočeského území cordieritické a perlové ruly, méně pak 

granulity a granulitové ruly, biotitické pararuly aj. Téměř celá plocha obou jihočeských pánví 

je pokryta sladkovodními sedimenty. Z četných nerostných surovin, jejichž ložiska se 

nacházejí v jižních Čechách, jsou především pro období pravěku důležité zlato a tuha. Zlato 

se v jižních Čechách vyskytuje jednak ve formě primárních hlubinných ložisek a jednak 

v podobě sekundárních říčních náplav. Pro pravěk můžeme předpokládat využití zlata 

z říčních náplav, zejména v povodí Otavy, Blanice, Volyňky, Skalice, Lomnice aj. (Kudrnáč 

1971; týž 1976; týž 1982). Tuha se nachází v řadě ložisek po celých jižních Čechách a na 

mnoha místech je dodnes (resp. donedávna byla) těžena (Oswald 1959, 35-39; Chvojka 1999).  

Pedologické poměry v jižních Čechách jsou poměrně jednotné. Nejrozšířenější jsou zde 

hnědé půdy, převážně je zastoupena hnědá půda kyselá, v Šumavském a Novohradském 

podhůří a na Českomoravské vrchovině se uplatňují hnědé půdy silně kyselé, v pásech podél 

hlavních vodních toků je hnědá půda typická, která je z těchto druhů nejúrodnější (Chvojka 

2006, 19). V obou jihočeských pánvích dominují pseudogleje. Z dalších druhů půd se v 
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jižních Čechách vyskytují illimerizované půdy (Bechyňsko, Táborsko), nivní půdy (centrální 

část Českobudějovické pánve), rašeliništní půdy (Šumava, Třeboňská pánev), rendziny 

(ostrůvky na Strakonicku a Českokrumlovsku) a v horských oblastech podzoly (Tomášek 

1995; Chvojka 2006). 

Po stránce klimatické mají obě jihočeské pánve, oblast při soutoku Vltavy s Lužnicí a 

dolní tok Blanice po soutok s Otavou, nejvyšší průměrné roční teploty (7,5 °C) (Švec – 

Nekovář – Vojtěch 1967b, 6; Chábera a kol. 1985, 125-126). Velmi příznivé teplotní poměry 

jsou rovněž v Pootaví, chladnější počasí je na Táborsku, v Šumavském a Novohradském 

podhůří a v západní části Českomoravské vrchoviny. Klimaticky nejméně vhodné podmínky 

(roční průměr pod +3 °C) mají jihočeská pohoří (Atlas podnebí ČSR 1958, mapa I-5).  

Roční množství srážek v jižních Čechách kolísá mezi 480 a 1440 mm srážek. Nejsušší 

oblastí jižních Čech je Písecko, Strakonicko a okolí Milevska (do 550 mm srážek ročně), 

naopak nejvlhčí je Šumava (přes 1000 mm; Atlas podnebí ČSR 1958, mapa III-13; Švec – 

Nekovář – Vojtěch 1967b, 13; Chábera a kol. 1985, 142). 

Z hlediska vegetačních poměrů pak náleží naprostá většina jihočeských sídelních 

mikroregionů do pásu acidofilních doubrav (Mikyška a kol. 1968, 72-73). Úzké oblasti 

zejména v údolích hlavních vodních toků spadají do vegetačního pásma dubo-habrových hájů, 

tj. převážně smíšených listnatých lesů (Mikyška a kol. 1968, 72-73). 

 

 

Časové vymezení 
  

Práce je zaměřena na nálezový fond střední doby bronzové časově vymezený stupni B 

B–B C podle Reineckovy periodizace a dále rozšířený o horizonty B A2/B1 až B C2/D1. 

V datování nálezů se budu opírat především o studie V. Mouchy (Moucha 2005), O. Chvojky 

(Chvojka 2001; týž 2002; týž 2006) a studie v rámci edice Prähistorische Bronzefunde. 

4. Analýza fondu 
 

Shromážděný nálezový fond představuje koncentraci množství dat a údajů, které lze 

v zásadě rozdělit do dvou základních kategorii – na nálezy z mohyl a depoty. Pro depoty 

(hromadné nálezy) bylo signifikantním kritériem jejich záměrné uložení, které prokazatelně 

nemá funerální charakter (není součástí hrobové výbavy) a není residuem in situ zaniklých 

výrobních nebo sídlištních areálů  - míst (Salaš 2005, 14-15; Harding 2004, 352-353). 

Kritériem pro zařazení do kategorie nález z mohyl byl jeho prokazatelný funerální charakter 
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v hrobovém kontextu. Obě tyto kategorie jsem podrobila pramenné kritice, ve které jsem se 

primárně zaměřila na samotné nálezové okolnosti. Při práci jsem se opírala o dostupnou 

literaturu a prameny. Cenné poznatky poskytly zejména inventární knihy muzeí, ve kterých 

jsou uvedeny některé dosud málo známé informace vztahující se k nálezovému kontextu. 

V souvislost s hrobovými nálezy jsem se pokusila rekonstruovat nálezové celky (viz tab. I. v 

příloze). Tyto rekonstruované hrobové celky a depoty budu dále analyzovat a interpretovat. 

Na tomto místě je nutné upozornit, že v důsledku vesměs nepříznivých nálezových okolností 

a nedostačující či zcela chybějící dokumentace nálezových situací jsme jen málokdy 

spolehlivě obeznámeni s úplnou původní skladbou hrobových komponent a depotů, a proto je 

třeba tento fakt při práci zohledňovat. 

 

Komentář k tabulce I (viz příloha) – tabulka rekonstruovaných nálezových celků 

z jihočeských mohyl: 

- název lokality s římskou číslovku, která se shoduje s označením v katalogu 

lokalit 

- číslo mohyly (pokud je známo) lomené rokem výzkumu či nálezu, 

- způsob získání nálezu – neznámé, darem, výzkumem (v tomto případě je 

vždy uvedeno jméno autora výzkum) 

- druh pohřbu (žárový, kostrový, neurčený) 

- získaný artefakt 

- uložení nálezů v muzeu a inventární číslo (NM – Národní muzeum v Praze, 

JČM – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, PM – Prácheňské 

muzeum v Písku, M Týn – Městské muzeum v Týně nad Vltavou, MČK – 

Regionální muzeum v Českém Krumlově, MBe  - Městské muzeum 

v Bechyni) 

 

Komentář k tabulce II (viz příloha) – tabulka depotů z jižních Čech: 

- název lokality s římskou číslovku, která se shoduje s označením v katalogu 

lokalit 

- rok a způsob získání nálezu 

- získaný artefakt 

- uložení nálezů v muzeu a inventární číslo (NM – Národní muzeum v Praze, 

JČM – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, PM – Prácheňské 

muzeum v Písku, M Týn – Městské muzeum v Týně nad Vltavou, MČK – 
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Regionální muzeum v Českém Krumlově, MBe  - Městské muzeum 

v Bechyni, MM – Milevské muzeum v Milevsku). 

 

U třech souborů nálezů z lokalit Čakov I., Nový Dvůr I. a Zbonín I. není vzhledem 

k nejasným nálezovým okolnostem jednotná interpretace, zda jde o artefakty pocházející 

z mohyly nebo z depotu (k tomu viz např. Fröhlich 1997, 105-106, 226-228; Sklenář 1992, 

158; Michálek 1977; Chvojka 2006, 33, 63, 97). Pro potřeby práce jsem je zařadila mezi 

nálezy z mohyl. Opodstatněnost řazení do této kategorie ujasní až další studium. 

 

 

 

Typologicko-chronologická analýza vybraných komponentů 
mohylových celků a depotů 

 

 Jihočeský nálezový fond je velmi bohatý a pestrý, obsahuje jak keramiku, tak artefakty 

z bronzu a jiných materiálů. Pro účel chronologicko-typologické analýzy zaměřím pozornost 

především na bronzovou industrii a dále na artefakty z jantaru a zlata.  

V obou kategoriích – v depotech a hrobových nálezech nalezneme prakticky všechny 

typologické třídy a druhy bronzové industrie. Většina z nich byla typologicko-chronologicky 

zpracována v edici Prähistorische Bronzefunde, proto není třeba se jimi až natolik detailně 

zabývat. Takový rozbor by rovněž přesáhl kapacitní možnosti v rámci diplomové práce. 

Pozornost bude věnována především těm artefaktům, které jsou chronologicky a kulturně 

signifikantní, což bude směrodatné pro datování především hrobových celků. Současně budu 

sledovat zastoupení jednotlivých typů artefaktů v hrobových celcích a depotech. 

 

 

Sekerky 

 

1) Sekerky s postranními lištami 

Sekerka s úzkými postranními lištami pochází z depotu z Křtěnova II. Sekerku ze 

Křtěnova II zařazuje B. Sicherl mezi sekerky s lištami skupiny VII, kterou datuje do časné 

střední doby bronzové (Sicherl 2004, 293, Taf. 7: 6). Tato forma má nejbližší analogie 

v sekerkách typu Unterbimbach, varianta Nehren (Kibbert 1980, 178-185, Taf. 31) a typu 
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Mägerkingen, varianta Wels (Mayer 1977, 107-109). Jejich rozšíření je v oblasti Fulda-Werra, 

Horní Falce, západních Čech, Švábské Alby a Bodanského jezera (Kibbert 1980, 184; Mayer 

1977, 109). 

2) Sekerka s laloky 

Exemplář sekerky z mohyly 1/1929 z Opalic I pochází z mohyly 1 v Podražnici, 

kterou B. Sicherl řadí mezi sekerky s lištami skupiny VII typu 3 (Sicherl 2004, 121, Taf. 7:11) 

a datuje ji do stupně B B2 s možným výskytem  až do stupně H A1 (Sicherl 2004, 120-122).  

3) Sekerky se schůdkem 

Ze sledovaného jihočeského regionu pochází dva nálezy sekerek se schůdkem, a to 

z mohyly v Tálíně I a z depotu v Jamném I. Tento typ B. Sicherl zařazuje do skupiny VII a 

datuje do stupně B B1 (Sicherl 2004, 111, 301). Oblast rozšíření tohoto typu sekerek je 

v Čechách, na Moravě a středním Německu (Sicherl 2004, 118). 

Tento druh sekerky, kterou J. Říhovský řadí do skupiny IX. (Říhovský 1992, 129-141) 

se objevuje do konce střední doby bronzové jako součást depotů horizontů Plzeň-Jíkalka 

(Kytlicová 1964, 548) a přetrvávají až do období popelnicových polí (Salaš 2005, 33). V 

jižních Čechách známe tento typ sekerek z depotů ze Zvíkovského Podhradí I, ze Zbonína II, 

Smrkovic I a z mohyly 11/1893 z Kostelce I. Mimo jižní Čechy se tyto sekerky vyskytují 

v např. v Milínově (Čujanová-Jílková 1970, 54B:16, 17) a na Moravě jako součást depotů 

Hulín a Blučina (Salaš 2005, 33). Za hlavní oblast rozšíření sekerek tohoto typu se považuje 

střední Podunají, oblast karpatské mohylové a česko-falcké mohylové kultury (Říhovský 

1992, 141). Kadlub na odlévání těchto sekerek pochází z Bošovic I, který má analogii ve 

Skalce u Velimi (Kytlicová 1964, 547; Blažek – Ernée – Smejtek 1998, Taf. 30-31; Hrala – 

Šumberová – Vávra 2000, 223 – Fig. VII.1). 

4) Sekerky s rovným lištovitým schůdkem 

Z jižních Čech pochází nálezy tzv. severoněmeckých pracovních sekerek typu Ilsmoor 

a Kappeln, jejichž oblast rozšíření je především v severním Německu, Dánsku a Švédsku  

v mladší a pozdní fázi střední doby bronzové (Kibbert 1980, 199, 212-213, Taf. 33). Nálezy 

těchto tzv. severoněmeckých pracovních sekerek jsou rovněž známy ze středního Německa, 

dále z Polska a Čech (Kibbert 1980, 199, 213; Novotná 1970, 44-45). V jihočeském regionu 

jsou tyto sekerky doloženy výhradně z depotů ze Zbonína II datovaných do horizontu B 

C2/D1. Depot sekerek tohoto typu pochází např. z Neuklosteru, Stadt Buxtehude, Ldkr. Stade 

(Leben–Glauben-Sterben 1996, 381). 
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Sekeromlaty a mlaty 

 

1) Sekeromlat s hřebenovitým týlem 

Sekeromlaty s hřebenovitým týlem křtěnovského typu (sekeromlaty typu A) jsou 

doloženy především z oblasti středního Podunají, Čech, z oblasti Crişana ležící na pomezí 

východního Maďarska a Rumunska. Nejvýchodnější doklad pochází z východní Haliče, 

nejzápadnější z horních Frank, nejjižnější z Dalmácie. Na severu zasahuje oblast rozšíření od 

Slezska po Meklenbursko – Dolní Pomořansko. Oblast rozšíření je tak větší než u 

sekeromlatu typu C nebo typu B. Produkce sekeromlatu typu A byla rozšířena v horním 

středním Podunají (Sicherl 2004, 50, 81; Novotná 1970, 54-59). Podle konstrukce 

sekeromlatů typu A mohly jen stěží obstát v boji (Sicherl 2004, 50). Objevují se nejčastěji 

v hrobech a téměř ne v depotech (Novotná 1970, 59). Z jižních Čech však pochází pouze 

z depotu - depot sekeromlatů křtěnovského typu z eponymní lokality Křtěnov II.  

2) Dvojramenný mlat 

Dvojramenné mlaty se vyskytují se především v horizontu Forró-Uriu-Kisapáti 

v oblasti Slovenska, Maďarska, Moravy, Slezska a Slovinska (Novotná 1970, 61-66). 

Nejčasnějším dokladem tohoto typu mlatu je jihočeský exemplář z mohyly 12 z Řepče I 

(Novotná 1970, 66). Ze západních Čech pochází podobný mlat z Libákovic u Řenče 

(Čujanová-Jílková 1970, 44). Sekeromlaty tohoto typu jsou na Moravě datovány do 

přechodného horizontu Blučina-Kopčany a do staršího horizontu popelnicových polí 

Drslavice (Stuchlík 1988, 314). Do stupně BD tak podle O. Chvojky náleží i řepečský 

exemplář (Chvojka 2006, 155). 

 

 

Dýky 

 

Dýky v depotech patří k nejméně početně zastoupeným typů artefaktů. Podle rozboru 

moravských depotů se dýky vyskytují v depotech datovaných do střední doby bronzové a do 

časného stupně popelnicových polí. V mladším kontextu se vyskytují ojediněle (Salaš 2005, 

67). Daleko běžnější jsou v hrobovém kontextu, odkud ze sledovaného regionu pochází 

celkem 25 dýk. 

Dýky s nýty v týlu, které jsou doložené ze sledovaného regionu, lze rozdělit podle 

počtu nýtů do tří skupin. Nejčastěji jsou zastoupeny dýky se dvěma nýty, a to z mohyly 
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v Černýšovicích I, mohyly ve Zběšicích I. Dýka se dvěma otvory pro nýt v týlu má analogie 

v dýce z mohyly 11 v Nezdicích, z mohyly 14 v Tajanově a z mohyly 9 v Žákavě (Sicherl 

2004, Taf. 9:1, 3, 4). Tento druh dýky není příliš chronologicky citlivým bývá dotován do 

stupňů B B2-B C (Sicherl 2004, 140-147; Salaš 2005, 66; Hänsel 1997, 82-83). 

Bronzová dýka s plasticky zesíleným středem těla a třemi otvory pro nýt z depotu 

z okolí Zvíkova náleží k pozdním formám vyvinuté mohylové kultur a horizontu depotů 

Plzeň-Jíkalka (Novák 1994, 130). S velkou pravděpodobností je tento exemplář identický 

s nálezem, který P. Novák uvádí nesprávně pod lokalitou Smetanova Lhota (Novák 1994, 130, 

Abb. 1:213). Tento exemplář má nejblíže k dýce z Dolného Petera (Vladár 1974, Taf. 12:B). 

Dýka s oválným týlem a čtyřmi otvory pro nýt patří k typickým nálezům střední doby 

bronzové (Furmánek 1973, 105-106). Tento typ dýky je v jižních Čechách doložen zejména 

v hrobovém kontextu, a to z mohyly 4/1888 z Hluboké nad Vltavou I, mohyly ze Skal I, a 

Radošovic I. Oblast rozšíření těchto dýk leží v západních a jižních Čechách, v Bavorsku, 

Horním Rakousku a na Moravě. Analogické dýky jsou v západních Čechách doloženy např. 

z Holýšova, Dolní Kamenice a Krchleb (Čujanová-Jílková 1970, Abb. 12:1, 3, 71: 10, 78:8; 

Beneš – Chvojka 2003, 40). Tento typ bývá řazen do starší fáze střední doby bronzové (Beneš 

– Chvojka 2003, 40). Analogická dýka z Pasek, která nemá jasné nálezové okolnosti, je podle 

P. Nováka řazena k typu Chramostek, který se vyskytuje ve starší a mladší fázi střední doby 

bronzové a jehož určitou koncentraci na území Čech a Moravy lze vysledovat v západních 

Čechách. (Novák 1994, 132, obr. 2:274). 

 

 

Meče 

 

Meče se obdobně jako dýky nacházejí v depotech střední doby bronzové sporadicky 

(Salaš 2005, 68). V hrobových nález jsou častější. Z oblasti jižních Čech pochází jeden nález 

meče z jasně doloženého kontextu. Jde o meč s jazykovitým řapem z hrobového kontextu 

z mohyly  Ratajích I, který je řazen k typu Asenkofen (Schauer 1971, 105-107). Tento typ je 

rozšířen v oblasti Bavorska, Rakouska, Čech a horní Itálie a je datován do stupně Asenkofen, 

tedy do pozdně mohylového období (Schauer 1971, 107). 

  

 

Nože  
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Nože na rozdíl od sekerek a srpů tvořily především součást hrobové výbavy (Jiráň 

2002, 4, 9, Říhovský 1972, 1, Salaš 2005, 44). V depotech v jihočeském regionu se vyskytly 

pouze jednou, a to v nálezu ze Zbonína II, pokud mezi depoty nebudeme počítat sporný 

soubor nálezů z Nového Dvora II. Jde o celky s nejasnými nálezovými okolnostmi nalezené 

ve druhé polovině 19. století.  

1) Nože typu Egelsheim 

 Z jihočeského regionu se vyskytly dva exempláře nože s rámcovou rukojetí typu 

Egelsheim, které pochází z nálezového celku z Nového Dvora I a mohyly ze Svatonic I. L. 

Jiráň řadí tyto nože k variantě B výše uvedeného typu, vyskytující se v mladší fázi mohylové 

kultury - B C. Původ tohoto typu je kladen do západních Čech a Horní Falce, odkud se rozšířil 

do jižního Bavorska, Meklenburska, středního Německa a Pomořanska, severních a středních 

Čechách, na Moravu, do horního a dolního Rakouska a do Karpatské kotliny. V Čechách jsou 

známy např. z Těšnic, Nezdic-Borov a Prosmyk (Jiráň 2002, 37-4O, Taf. 10:101, 103, 106, 

Taf. 32).  

2) Nože typu Brunn 

Nůž s plnou rukojetí typu Brunn pochází z nálezového celku z Nového Dvora I a z 

mohyly 10 z Opalic I. Obecně jsou nože typu Brunn datovány do mladší fáze mohylové 

kultury - B C. Za oblast původu se označují západní, jihozápadní Čechy a horní Falc, 

případně střední Franky (Jiráň 2002, 15-17, Taf.1:4, 4a, Taf. 29). 

3) Blíže nezařaditelné exempláře nožů 

Exemplář nože se dvěma otvory pro nýt a s čepelí zdobenou plastickou přesekávanou 

páskou z mohyly 1/1881 z Albrechtic nad Vltavou I dosud nemá v českém prostředí analogie. 

Z mohyly 1/1951 z Topělce I pochází bronzový nůž se žebrovitě zesíleným, mírně 

klenutým týlním obloukem čepele a rámovou rukojetí se závěsným kroužkem. Koncový 

kroužek však nebyl uzavřen a je tak oddělen od lišt vlastního držadla. Přes mírné odlišnosti 

však tento nůž nevybočuje svým charakterem z běžného středobronzového typologického 

schématu (Smejtek 2003, 227). 

 

 

 

 

Srpy 
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Srpy jsou obecně nejfrekventovanější třídou bronzové industrie v depotech. 

 1) Srpy s bočním trnem 

Srpy s trnem jsou zcela dominantní v depotech střední doby bronzové (Salaš 2005, 

49). Tato forma srpu se vyskytuje po celou střední dobu bronzovou do počátku období 

popelnicových polí a její výskyt zaujímá oblast téměř celé střední Evropy – Sedmihradsko, 

Horní Potisí, Karpatskou kotlinu, jižní a střední Německo (Říhovský 1989, 25-26). 

 Tato forma srpu je doložena především z depotů horizontu Plzeň-Jíkalka, a to ze 

Zbonína II, a Pražáku I. Zlomky srpů tohoto typu pochází ze Smrkovic I (Chvojka 2001, 77). 

Ve dvou případech byly srpy součástí hrobové výbavy, a to v mohyle/1923 a mohyle 3/1941 

v Hostech I.   

2) Srpy s žebrovaným řapem 
Forma srpu s řapem, pro kterou je charakteristické zalomení vnější obrysové linie na 

rozhraní neperforovaného řapu a čepele a nejméně tři řapová žebra, se objevuje v pozdně 

mohylových západočeských a jihočeských depotech horizontu Plzeň-Jíkalka (Říhovský 1989, 

51; Salaš 2005, 51; Chvojka 2006, 148). Na Moravě a v širší oblasti Karpatské kotliny je 

těžištěm výskytu tohoto typu starší až střední stupeň popelnicových polí (Salaš 2005, 51).  

V jihočeské oblasti je tento typ srpu součástí depotu z Pražáku I u Vodňan. 

V hrobových jihočeských nálezech zatím není doložen. Analogický nález pochází např. 

z lokality Neumarkt v Bavorsku (Hänsel 1997, 50-51, Abb. 22).  

 

Břitvy  

 
 Břitvy se daleko častěji vyskytují v hrobové výbavě než v depotech. Toto pravidlo 

platí i pro jihočeský region, kde z hrobových nálezů pochází 8 artefaktů, ale pouze 1 z depotu.  

 1) Břitva typu Gusen 

V nálezech z depotu z Varvažova I a z mohyly 1 Temešváru I, mohyly 3/1902 z Hostů 

II a z mohyly 1b/1899 ze Zběšic II se setkáváme s břitvou s rámcovou rukojetí zakončenou 

kroužkem označovanou za typ Gusen, který se objevuje v horizontu Göggenhofen a 

Asenkofen a je doložen v horizontu depotů Plzeň-Jíkalka (Jockenhövel 1971, 64-67). Tato 

forma je rozšířena hlavně v jižních a západních Čechách, dále ve středních Frankách a 

Burgenlandu (Jockenhövel 1971, 64-68, Taf. 6:58, 61, 62).  

 2) Břitva typu Kostelec 
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Břitva typu Kostelec je v jižních Čechách doložena výhradně z mohyl, a to z mohyly 

2/1882 z Kostelce I a z mohyly 18 v Řepči I (Jockenhövel 1971, 43-47, Taf. 1: 8, 1:14). Tento 

typ je datován do pozdního mohylového stupně a oblast jeho rozšíření je především v jižních 

a západních Čechách, horní Falci a dolním Bavorsku (Jockenhövel 1971, 47). 

 

 

Hroty kopí a oštěpů 

 

Vypovídací chronologická schopnost tohoto typu artefaktu je obvykle nižší než např. u 

dýk. Tento druh zbraně se začíná výrazněji uplatňovat a rozvíjet až na rozhraní střední a 

mladší doby bronzové, kdy se stává součástí některých bojovnických hrobových garnitur, 

mnohem častěji se ale nachází v inventáři depotů (Říhovský 1996, 1-2, Salaš 2005, 70). 

V presentovaných depotech jsou hroty kopí a oštěpů zastoupeny pouze v exemplářích, a to 

z depotu z Varvažova I. Rovněž dva nálezy kopí pochází z hrobových celků, a to z mohyly 

1/1894 z Pasek I. a mohyly 2 z  Písecké Smolče I. 

 

 

 

Šipky 

 

Bronzové šipky jsou ve střední době bronzové častěji součástí hrobových celků než 

depotů (Salaš 2005, 72, Říhovský 1996, 2), což potvrzuje i jediný nález šipky v jihočeském 

depotu ze Zvíkovského Podhradí oproti jejich výskytu ve 20 hrobech ze sledované oblasti. 

Jejich případná typologická klasifikace neodráží žádné podstatnější vývojové tendence, a tak 

je jejich chronologická výpověď nižší (Říhovský 1996, 2, Salaš 2005, 72). 

 

 

Dláta a šídla 

 

Dláta jsou v jihočeských depotech zastoupeny pouze v jednom depotu, a to 

z Albrechtic nad Vltavou III. Téměř všechny typologické druhy dlát jsou chronologicky málo 

citlivé (Salaš 2005, 47). 
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Identifikace šídel pouze na základě tvaru je obtížná. Spolehlivým a rozhodujícím 

rozlišovacím kritériem by mělo být správné určení pracovní části. Je možné, že některé 

drobné artefakty s kombinovaným tvarem konců, které jsou označovány za dlátka, mohly být 

i šídly, případně takovéto nástroje mohly střídavě plnit obě funkce (Salaš 2005, 48). Za šídla 

lze považovat štíhlé dvojhroté tvary (Kytlicová 1964, 238-239, Salaš 2005, 48). 

Nástroj někdy označovaný jako šídlo byl nalezen např. v  mohyle 2/1882 v Kostelci I, 

mohyle 4/1929 v Opalicích I tedy výhradně v hrobových celcích. 

 

Metalurgické nástroje – kladívka, kovadlinky, kadluby 

 

Metalurgické nástroje představují velmi zajímavou a podstatnou kategorii bronzové 

industrie, která je v jižních Čechách doložena výhradně v depotech.  

Z území Čech a Moravy, ani ze širšího středoevropského prostoru nejsou snad až na 

ojedinělé výjimky v karpatské oblasti známy žádné spolehlivé doklady o používání 

bronzových kladívek dříve než na rozhraní střední a mladší doby bronzové (Jockenhövel 

1982, Salaš 2005, 60). Podobně jako dlátka představují ryze účelový tvar, takže případné 

morfologické rozdíly a z nich odvozené typologické klasifikace nemají téměř žádný 

chronologický význam (Salaš 2005, 60). V jižních Čechách byla dvě kladívka součástí depotu 

z Albrechtic nad Vltavou (viz též Hrala-Hralová 1971, 9 obr. 2:3, 17 obr. 4:1, 20 obr. 6:1, 

Pleiner a kol. 1978, 390, obr. 109:2-3, 11). Kladívka se výjimečně vyskytla ve dvou 

moravských depotech střední doby bronzové depotech, a to z Hodonína a Hulína (Salaš 2005, 

60). 

Vzácným kovářským nástrojem nejen v depotech jsou kovadlinky. Lze to vysvětlovat 

tím, že funkci kladívek nebo kovadlinek mohly nahrazovat kamenné artefakty, nebo tím, že 

některá kladívka mohla zřejmě plnit funkci kovadlinek a naopak. Kromě toho mohly být jako 

příležitostné kovadlinky využívány i části měděných slitků, které byly pak přetaveny 

(Jockenhövel 1983, Salaš 2005, 60). Jako kovadlinka je klasifikován artefakt rovněž z 

depotu Albrechtice nad Vltavou III. Z typologicko-chronologického hlediska jsou kovadlinky 

málo citlivé (Salaš 2005, 61). 

Z depotu z Bošovic I pochází kadlub na odlévání sekerek s rovným lištovitým 

schůdkem, který má analogii ve Skalce u Velimi (Kytlicová 1964, 547). 

Depoty z Bošovic I a Albrechtic nad Vltavou III považuje Hansen za nejvýchodnější 

tohoto druhu (Hansen 1994, 130). Téměř ve všech depotech kovářské nástroje, nářadí a 
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kadluby jsou pouze součástí kombinovaných depotů, kde dominují zbraně, srpy, sekerky, 

náramky (Hansen 1994, 147), jen depoty z Bošovic I, Nové Vsi a Albrechtic nad Vltavou III 

porušují toto schéma. V těchto menších depotech převládají nástroje a nářadí, ostatní zbraně 

nebo šperky jsou v menšině. Zdá se, že to vypovídá o výrobním charakteru těchto depotů 

(Hansen 1994, 147). Pro spojení mezi depoty a kovodílnami není žádný doklad (Hansen 

1994, 148-149).  

 

 

Náramky 

 

Náramky patří k nejpočetněji typům artefaktů zastoupeným jak  v hrobových nálezech, 

tak depotech. 

1) Gracilní náramky s čočkovitým až rhombickým průřezem 

 Gracilní náramky čočkovitého až rhombického průřezu se objevují už od 

staromohylového období jako vedlejší forma náramků kruhového nebo oválného průřezu. 

Teprve později se stávají na nich nezávislými a začínají se štěpit na řadu lokálních typů, 

známých prakticky z celého průběhu doby bronzové (Beneš –Kytlicová 1991, 54-55). 

V Čechách a v Karpatské kotlině se s nimi setkáváme již od staršího mohylového stupně, na 

Moravě jsou součástí až mlado- a pozdně mohylových celků (Salaš 2005, 80). Průřez 

jihočeských náramků s oblými nebo hráněnými stranami se pohybuje od čočkovitého 

k trojúhelníkovitému nebo méně častěji k čtyřúhelníkovitému – Temešvár II, Paseky II, Hosty 

I. Způsob zdobení nese prvky jak domácích výzdobných motivů, tak vlivy ze sousedních 

mohylových regionů (Beneš – Kytlicová 1991, 55). Ornament hráněných náramků složený 

z protáhlých krokvic s prohnutými stranami je lokální dekor, omezený pouze na jižní Čechy – 

Zvíkovské Podhradí I, Zbonín I, Zbonín II, Hořice na Šumavě I. Oproti tomu dekor složený 

z krokvic s rovnými a krátkými stranami má delší tradici a širší okruh rozšíření. V jižních 

Čechách je reprezentují nálezy z Pasek II, Čakova I, Hostů I, Zbonína I, Zbonína II a jiných. 

V hornodunajské oblasti se takto zdobené náramky objevují již v lochhamském horizontu a 

udržují se zde do mladomohylového období, kdy pronikají nejen do jižních Čech, ale i do 

středního Podunají. Pro západomohylovou oblast jsou charakteristické zejména ostře hráněné, 

zdobené i nezdobené náramky, které se v českých nálezech objevují vzácně (Temešvár II). 

Představitelem západního typu je náramek s přesekávanými ostrými hranami typu Rainrod, 

který se v jižních Čechách objevuje jen ojediněle. Hlavní oblast rozšíření v oblasti 
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východního Hesenska a Thüringenu (Görner 2002, 203). Jeho nález v Hostech by tak mohl 

představovat import (Beneš – Kytlicová 1991, 89). Hráněné náramky zdobené podélnými pásy 

trojúhelníků se v jižních Čechách vyskytují řídce – Hosty I, II, Zbonín II. Gracilní hráněné 

náramky s výzdobou dvojice hrotitých oválů, které jsou příznačné pro střední Podunají, se 

v jihočeském regionu objevily jen ojediněle – Paseky II, Hořice na Šumavě I a dále na západ 

už nepronikly (Beneš – Kytlicová 1991, 89).  

2) Náramky s trojúhelníkovitým průřezem zdobené krokvicemi s krátkými, rovnými 

stranami 

  Tato forma náramku se objevuje od lochhamského horizontu v horním Podunají, 

později i v západních Čechách - Plzeň-Jíkalka, Nová Huť a středomoravských depotech - 

Hradisko, Hulín (Beneš – Kytlicová 1991, 89, Salaš 2005, 79). Představují ji jihočeské 

exempláře z Temešváru II, Zvíkovského Podhradí I, Čakova I a Řepče I. 

3) Masivní náramky kruhového průřezu, zdobené obrvenými svazky rýh a 

šrafovanými trojúhelníky 

První výrazný nástup masivních tyčinkovitých náramků kruhového profilu lze v širší 

středoevropské oblasti zaznamenat na počátku střední doby bronzové (Beneš – Kytlicová 

1991, 70, Salaš 2005, 90) Z Čech jsou doloženy ve staromohylových hrobových nálezech, 

především ze západočeských pohřebišť Nová Hospoda, Chodouň (Čujanová-Jílková 1970, 

Abb. 12:C 12; 88:1-2, 18-19), ale také z depotů, např. Klapý (Zápotocký 1963, 432). 

V mladším a pozdním mohylovém stupni se stávají charakteristickou formou, a to zejména 

v Karpatské kotlině v horizontech Forró a Ópályi (Mozsolics 1973, 54, Beneš – Kytlicová 

1991, 71, Salaš 2005, 90). Poměrně výrazně se tato forma prosadila na území jižních Čech, 

kde je zastoupena v depotu z Temešváru II, nálezech z Pasek I, Křenovic a Nemějic I (Beneš 

– Kytlicová 1991, 71). Z moravského prostředí jsou doloženy dva náramky z depotu z Přítluk 

2 (Salaš 2005, 90). 

4) Masivní náramky trojúhelníkového průřezu s pečetítkovými konci a s výzdobou ze 

šrafovaných trojúhelníků a skupinami rýh 

 Tento typ náramků se vyskytl pouze v Temešváru II. Je výjimečný kombinací 

formálních výzdobných prvků různých současných typů. Jejich vyšší hmotnost je již spíše 

charakteristická pro počátek popelnicových polí, než pro mohylové prostředí. O. Kytlicová a 

A. Beneš nachází jejich nejbližší analogii v depotu z Pětipes a v náramku z Rýdče (Beneš – 

Kytlicová 1991, 89-90). 

5) Manžetovité náramky  
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V jižních Čechách se v menší míře než v západních Čechách vyskytují manžetovité 

ploché náramky s koncovými spirálami. Doloženy jsou i ve dvou depotech, a to z lokalit 

Zvíkovské Podhradí I a Písek I, kde jde o žebrované náramky s vějířovitým ukončením. 

6) Ploché náramky se složitým rytým vzorem 

 Pro tento druh náramku je charakteristická základní výzdoba v podobě půlobloučku, 

svazku rýh, rýžkami vymezené hrotité elipsy, která se objevuje v mnoha variantách. S tímto 

typem se setkáváme ve stupni BB a BC (Čujanová-Jílková 1964, 35). Tento druh náramku 

objevil v nálezovém celku v Novém Dvoře I.  

7) Ploché podélně žebrované náramky 

 Tato výrazná mohylová forma náramku, která se udržuje až do stupně HA (Chvojka 

2001, 74), pochází rovněž z depotu náramků v Písku I. 

8) Ploché náramky s dvěma spirálovitými růžicemi na koncích 

 Tato forma náramku je typickou složkou mohylových kultur a vyskytuje se spíše 

v mladší fázi střední doby bronzové. Širší a ploší náramky s dvojicemi koncových spirál jsou 

obecně považovány za znak mladomohylového stupně C. Velice často tvoří výbavu mužských 

kostrových hrobů, ale vyskytnou se i v ženských kostrových hrobech - Vrhaveč, Šťáhlavy-

Hájek, Všekary-Hustá Leč - (Čujanová-Jílková 1970, táž 1975, táž 1977). Do počátku stupně 

BD přežívají jen ojediněle (Čujanová-Jílková 1964, 35, Beneš 1959, 18, Chvojka 2001, 74). 

V jihočeském regionu byly takovéto náramky nalezeny ve Zvíkovském Podhradí I a v Novém 

Dvoře I, v Hořicích na Šumavě I, zlomek náramku pochází také ze Smrkovic I . 

9) Tordované tyčinkovité náramky 

S formou tordovaného tyčinkovitého náramku se setkáme od střední fáze střední doby 

bronzové po mladší dobu bronzovou. Oblast rozšíření tohoto typu je poměrně široká, zaujímá 

jižní Německo, Bavorsko, Čechy, Rakousko, Švýcarsko a východní Francii (Pászthory 1985, 

107-110). V jižních Čechách jsou tyto náramky doloženy pouze v hrobovém kontextu, a to 

např. na lokalitě Dobronice.  

 

 

Jehlice 

 
1) Jehlice s pečetítkovou hlavicí a lineárně zdobeným krčkem 

 Tento typ jehlic je charakteristický pro střední dobu bronzovou a v této podobě dožívá 

do počátku stupně BD. Je rozšířen v jižních a západních Čechách, na střední a jižní Moravě, 

na jižním Slovensku, v Maďarsku, v severním Rakousku, jižním Německu, ve Švýcarsku a ve 
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východní Francii (Říhovský 1979, 59-64, Taf.11:223-226). Jehlice tohoto typu byly jak 

součástí jihočeských depotů, tak hrobových celků např. Zvíkovské Podhradí I a Zbonín II.  

2) Jehlice s pečetítkovou hlavicí a vývalky na krčku - typ Göggenhofen 

 Tyto jehlice jsou typickým středobronzovým tvarem, který se vyskytuje do stupně BD 

a je rozšířen v jižních a západních Čechách, na střední a jižní Moravě, na jižním Slovensku, 

v Maďarsku, v severním Rakousku, jižním Německu, ve Švýcarsku a ve východní Francii 

(Říhovský 1979, 59-64, Taf. 13-16). Ve sledovaném regionu pochází nálezy těchto jehlic jak 

z depotů, tak i z hrobů jako např. z Malých Nepodřic I, Bošovic I.  

3) Jehlice s vývalkovitou (vroubkovanou) hlavicí 

Tato jehlice je tvar vyskytující se od B C2, hojněji je pak zastoupena v přechodném 

horizontu Plzeň-Jíkalka, kam lze v jižních Čechách zařadit např. jehlice z depotů z Varvažova 

I, Zvíkovského Podhradí I nebo z hrobových celků např. v Čakově I, Újezdu I a Sepekově I. 

Zlomky horních částí těchto jehlic pocházejí z mohyl v Řepči I. V regionu se však objevují i 

v celém starším úseku mladší doby bronzové (Chvojka 2006, 125). 

4) Jehlice typu Deinsdorf, varianta s lehce rytou výzdobou 

 Tato forma jehlice s lehce rytou výzdobou je příznačná především pro mladší 

mohylový až časně popelnicový stupeň s koncentracemi v oblasti střední, severní a jižní 

Moravy a dolního Rakouska. Je rozšířena do oblasti mohylové kultury Čechách, dále v Sasku, 

na Slovensku a v Polsku (Říhovský 1979, 74-84, Taf. 20, 21). V jižních Čechách byl tento typ 

jehlice součástí celku z Pasek II. Exempláře z mohyly 26/1897 v Řepči I řadí O. Chvojka 

vzhledem k vývalkům na jejich krčkách již do stupně BD (Chvojka 2006, 126). 

5) Jehlice s terčovitou hlavicí 

 Jehlice s terčovitou hlavicí se objevuje v depotech z Varvažova I a z Albrechtic nad 

Vltavou II a v hrobových nálezech z Řepče I a z ojedinělého nálezu ze Semic. Jde o typickou 

mohylovou formu rozšířenou v českofalcké mohylové kultuře, datovanou do střední až 

začátku mladší doby bronzové (Říhovský 1979, 66-68, Taf. 16:297). Ze západních Čech 

pochází tento typ např. z lokality mohyla 39 Sedlec-Hůrka, mohyla 38 Milínov-Javor, mohyla 

65 Sváreč-Žákava (Šaldová 1988, tab. XXXVIII, tab. XLVIII, tab. LXVI). 

6) Jehlice s terčovitou hlavicí a středovým trnem 

 Tyto tvary jsou všeobecně považovány za charakteristické pro mladší až pozdní 

mohylový stupeň, tj. B C2 až B C2/D1 z oblastí rozšíření v severovýchodních Čechách, na 

severní a střední Moravě, západním a severním Slovensku, ve východním Německu a 

západním Polsku (Říhovský 1979, 41-42). V jižních Čechách byla tato forma jehlice součástí 

depotu z Hořic na Šumavě I, v hrobových celcích zatím není doložena. V moravských 
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depotech má tento typ poměrně výraznější zastoupení, a to v depotech např. Hulín a Přerov-

Předmostí (Salaš 2005, 105). 

 7) Jehlice typu Hammer 

 Pro jehlici typu Hammer je především charakteristická dlouhá vývalkovitě členěná a 

zátkovitě či cylindrovitě ukončená hlavice. Tento typ je rozšířen především v oblasti Čech a 

Bavorska (Říhovský 1979, 64-66, Taf. 16) a je běžně řazen do mladší fáze mohylové kultury a 

 horizontu Plzeň-Jíkalka (Kytlicová 1964, 518). Z jižních Čech pochází jehlice typu Hammer 

převážně z depotů např. z Malých Nepodřic I, Hořic na Šumavě I, Varvažova I. V západních 

Čechách je tato forma doložena na pohřebišti ve Všekarech a Nové Huti-Dýšině. 

8)Jehlice s hlavicí stočenou v očko 

Jehlice s hlavicí stočenou v očko je jeden z mála chronologicky citlivých typů jehlic, 

které se vyskytují od starší doby bronzové až po stupeň HB (Čujanová-Jílková 1964, 33; 

Chvojka 2006, 124). Z jižních Čech pochází tento typ z mohyl např. ve Hvožďanech I a Řepči 

I. 

9) Jehlice s tordovaným krčkem a hlavicí stočenou v očko 

 Jeden exemplář této jehlice pochází z depotu z Varvažova I. Tento typ zaujímá dlouhý 

časový úsek – od starší doby bronzové po mladší dobu bronzovou a je rozšířen v západní, 

střední a severní Evropě a v egejské oblasti (Říhovský 1979, 143-145, Taf. 45:1057). 

10) Jehlice typu Henfenfeld-Weitgendorf 

Jehlice z Tálína I je formou podobná jehlici typu Henfenfeld-Weitgendorf, která je 

datována do pozdní mohylové fáze a je rozšířena v Mekelnbursku (Laux 1976, 86, Taf. 

33:471). Analogický exemplář pochází z lokality Barskamp, Stadt Bleckede, Ldkr. Lüneburg 

a je datovaný do severoněmecké starší doby bronzové (Leben-Glauben-Sterben 1996, 332). 

Jehlice typu Weitgendorf patří v jižních Čechách k nejrozšířenějším, a to zejména ve stupni 

BD (Chvojka 2006, 124). 

 

11) Jehlice s rovně formovanou hlavicí 

Z jižních Čech pochází exemplář jehlice s hlavicí typu Wetzleinsdorf I z mohyly 12 ze 

Křtěnova I. V jihočeských depotech není doložen. Tento typ je charakteristický pro starší 

mohylové období a oblast jeho rozšíření je především Švábská Alba, západní a jižní Čechy, 

jižní Morava a Dolní Rakousko (Innerhofer 2000, 38-42, Taf. 3: 6-12). 

12) Jehlice s oblou hlavicí a dírou v krčku 

 Tento samostatný a ojedinělý typ jehlice s dírou v krčku je doložen z mohyly 

v Ratajích I, kde byl součástí hrobového celku spolu s mečem typu Asenkofen (Innerhofer 
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2000, 111). F. Innerhofer tuto formu datuje do nejmladšího mohylového období (Innerhofer 

2000, 110-111). 

 

 

Prsteny 

 

 Prsteny jsou poměrně častou složkou mohylového hrobového inventáře (Benkovsky-

Pivovarová 1985, 67-70). Za prsteny lze považovat tvary jako prosté nebo podélně rýhované 

širší či užší plechové kroužky, buď uzavřené, nebo s konci přeloženými přes sebe, a také 

kroužky z kruhového spirálovitě stočeného drátku (Čujanová-Jílková 1964, 36). Není 

vyloučené ani nošení na prstech nohou, jak dokládají nálezy z kostrových hrobů karpatské 

mohylové kultury (Schumacher-Mätthaus 1985, 117-118). Prsteny se dvěma protilehlými 

růžicovými spirálkami jsou typické především pro kostrové hroby, ale objeví se i v žárových 

hrobech. Výskyt tohoto typu zaujímá dlouhý časový úsek, především jsou charakteristické pro 

mladší mohylové období (Čujanová-Jílková 1970, Benkovsky-Pivovarová 1985, 69). 

V jižních Čechách patří k nejčastějším formám prstenů v hrobových celcích, jak dokládají 

nálezy např. z Albrechtic nad Vltavou II, v Topělci I. V západních Čechách se objevil 

například v Hájku nebo ve Všekarech-Husté Leči. U některých prstenů zůstává však funkce 

sporná, protože mohly sloužit i jako vlasové ozdoby.  

 Na rozdíl od mlado- až pozdně mohylových depotů Hradisko 1, Hulín a Tučapy (Salaš 

2005, 101), ve kterých jsou prsteny častou součástí, se v jihočeských depotech neobjevila ani 

jedna forma prstenu. 

 

 

Kolečkovité závěsky 

 

Závěsky tvaru kolečka se závěsným kroužkem bývají složeny ze čtyř až osmi paprsků, 

které navazují na menší středové kolečko. E. Čujanová-Jílková je považuje spíše za mladší 

tvar vyskytující se od B C1 – C2 především v horním Podunají (Čujanová-Jílková 1964, 38, 

Wels-Weyrauch 1991, 57-58). Forma kolečkovitého závěsku se šesti paprsky navazující na 

menší středový kruh - typ schéma F (Wels-Weyrauch 1991, 57-58) - je v regionu doložena 

pouze ve dvou nálezech, a to z blíže neurčené mohyly z Albrechtic nad Vltavou I, II odkud se 

dochoval jen jeden exemplář. Kolečkovité závěsky se vyskytují vždy ve dvojicích. Jejich 
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nález v náspu mohyly 1 ve Vrhavči může podle Čujanové-Jílkové souviset s pohřebním ritem 

(Čujanová-Jílková 1977, 87). 

 

 

Srdcovité závěsky 

 

 Charakteristickým středobronzovým závěskem je srdcovitý závěsek (Čujanová-

Jílková 1964, 37-38, viz též Wels-Weyrauch 1991, 40). V jihočeském regionu lze rozeznat 3 

typy těchto závěsků. Forma otevřeného srdcovitého závěsku je doložena z mohyly z Údraže I. 

Její výskyt je kladen do stupně B B2 – B C1 s oblastí největší koncentrace v Potisí a středním 

Podunají. Typ Hörmannsdorf - uzavřený srdcovitý závěsek se střední příčkou a výběžky 

spojující příčku a spodní část srdcovitého oblouku pochází ze Zvíkovského Podhradí I. Typ 

Oberbernbach - otevřený závěsek se střední příčkou, na kterou ve spodní části srdcovitého 

oblouku kolmo navazuje druhá příčka; vyskytly se např. ve Zvíkovském Podhradí I, Hostech 

I, II a v Novém Dvoře I. Oba typy lze datovat do stupňů B C1 – C2 s koncentrací rozšíření 

především v oblasti Bavorska, menší výskyt je zaznamenán v oblasti středního Podunají a 

Potisí (Wels-Weyrauch 1991, 40-47).  

 

 

Závěsky se středovým trnem 

 

Závěsek se soustřednými žebérky a středovým trnem byl součástí depotu z Varvažova 

I. Tento typ je poměrně široce datován do stupňů B B2 – C2 s oblastí rozšíření od horního po 

střední Podunají  (Wels-Weyrauch 1991, 23-24). Podle O. Kytlicové jde o uherskou formu 

mohylových závěsků (Kytlicová 1964, 520). Závěsky se středovým trnem kombinované se 

spirálovitými trubičkami bývají součástí náhrdelníků např. z mohyly 30 ze Šťáhlav–Hájku 

(Šaldová 1988, tab. XIX). 

 

 

Pukličky a kornoutkovité závěsky 

 

 Většinu nálezů pukliček tvoří malé kloboučkovité pukličky s dvěma bočními otvory, 

charakteristické pro konec střední a počátek mladší doby bronzové a puklice s okrajem 
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vroubeným po obvodu jednou či více řadami vybíjených perliček a po stranách opatřenými 

dvěma otvory (Beneš 1959, 19-20, Chvojka 2001, 80) . Tyto pukličky jsou obvyklou součástí 

hrobových celků např. Hvožďany, ale byly i součástí depotu ze Smrkovic I a ze Zbonína I. 

Tyto 3 puklice se spolu s 12 plechovými kornoutkovými závěsky vyskytly v souboru nálezů 

ze Zbonína I. Pukličky a kornoutkovité závěsky s největší pravděpodobností sloužily jako 

ozdoby šatu. Podobné pukličky a závěsky byly nalezeny v západních Čechách, například 

v mohyle 47 v Černé Myti (Čujanová-Jílková 1964, 40). Rekonstrukce oděvu žen 

z Wardböhmen, Stadt Bergen, Ldkr. Celle dokládá nošení pukliček na pevné látce nebo kůži 

upevněné v oblasti hrudníku (Laux 1996a, 98-99). 

Puklice stylově podobné nalezeným ve Hvožďanech I pochází ze ženského hrobu 

z lokality Bleckmar, Stadt Bergen, Ldkr. Celle v Německu, kde byly datována do 

severoněmecké starší doby bronzové (Leben-Glauben –Sterben 1996, 288-289). 

Kornoutkovité závěsky jsou běžné v západočeských mohylových hrobech (Čujanová-

Jílková 1970, Abb. 8:2,4, 39:12, 99:3-6, 110:1-4). Na Moravě jsou trubicovitě stočené 

závěsky doloženy např. v hromadném nálezu v Hradisku I, datovaném do přelomu mezi 

střední a mladší dobu bronzovou (Salaš 2005, tab. 15:166-168). 

 

 

Předměty z jantaru 

 

Korále a korálky jsou všeobecně poměrně vzácným nálezem, které jsou řazeny spíše 

ke šperkům, u kterých byly pravděpodobně součástí náhrdelníků. Jantarové korálky, malé 

válcovité a kroužkovité korálky se nacházejí v ženských hrobech, ale objeví se i v bohatších 

mužských hrobech a nejsou chronologicky citlivou indicií (Čujanová-Jílková 1970, 90). Je 

třeba rovněž vzít v úvahu možnost, že některé artefakty vzhledem ke stavu zachování jantaru 

nemusely být při starších výzkumech identifikovány, případně se nemusely dochovat. 

Jantarové korálky jsou doloženy z pohřebiště ve Hvožďanech I, Kostelci I, Křtěnově I, 

Řepči I a z Albrechtic nad Vltavou II. 

 V depotu z Křenovic I pochází celkem 618 jantarových perel, jejich množství tak 

mohlo představovat poměrně velké bohatství. 

Předměty ze zlata 
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Nálezy ze zlata jsou v jižních Čechách méně četné než v západních Čechách. 

Předměty ze zlata pochází jak z depotů, tak z pohřebišť. Proužky zlaté folie byly součástí 

depotu z Křenovic I datovaného do B C2/D1. Nálezy horizontu hrobů se zlatými předměty 

v západních Čechách jsou interpretovány jako první větší středodunajský zásah do 

českofalckého prostředí v mladomohylovém období, např. pohřebiště v Zeleném (Čujanová-

Jílková 1975, 125, táž 1977, 108), k tomuto horizontu by mohl odpovídat nález náramku z 

pohřebiště v Sepekově I, Křtěnově I a záušnice z Dobronic I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mohyly 
 

Pohřbívání pod mohylami je charakteristické pro mohylové kultury střední doby 

bronzové. 

Při snaze dospět ke konkrétním poznatkům o konstrukci, druhu pohřbu a výbavě 

mohyly, narážíme v jihočeském regionu na jeden základní problém, a tím je nedostatečná 

nebo žádná dokumentace výzkumů většiny mohyl. Tento stav je způsoben především velkým 
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zájmem amatérských „hledačů pokladů“ a archeologů o mohyly v druhé polovině 19. století, 

kdy jejich horečnou aktivitou byla zasažena snad všechna větší mohylová pohřebiště. Do 

konce 19. století jich bylo prokopáno 119 z presentovaného souboru 148 nálezových celků. 

Jejich zprávy se většinou omezují pouze na přibližnou velikost samotné mohyly, případně 

doplněnou o konstatování, že došlo k nálezu kosterních pozůstatků, a popis nalezených 

artefaktů. Setkáme se však i s  podrobnějšími popisy výkopu mohyly, ze kterých je možné se 

dozvědět více o počtu pracovníků, či podmínkách doprovázejícími výzkum. Popis nálezové 

situace ale ve většině případů zůstává velmi omezen. O mnoho více poznatků neposkytnou 

ani výzkumy prováděné ve 20. století. Tyto determinanty tak předurčují možnosti výpovědi 

nálezů v hrobovém kontextu a jejich interpretace v širším kulturně historickém kontextu.  

Podle Hardinga mají pohřby pod mohylami určité společné charakteristiky, nezávislé 

na období a oblasti (Harding 2004, 83-85):  

- podle počtu hrobů pod mohylami soudí, že v nich byla pohřbena pouze 

menšina populace. 

- samotná mohyla představuje konečnou fázi vytváření pohřebního místa, před 

tím bylo třeba postavit např. hrobovou komoru, kamenný věnec, žároviště atd., zároveň jsou 

to aktivity, které potřebují prostor a jsou trvalého nebo pomíjivého charakteru. 

- mohyly přitahovaly po staletí pozornost vykradačů a starožitníků. Mnoho jich 

je vykradeno nebo vybráno, a proto je obtížné prokázat kompletnost hrobů a jejich výbavy, 

což může platit i pro celé pohřebiště. 

- mohyly se navršovaly z hlíny, kamenů, v některých oblastech z rašeliny. 

- podmínky pro zachování jsou téměř ve všech oblastech stejné. Nálezy 

z organických materiálů jsou výjimečné. 

- postavené mohyly sloužily jako „magnet“ pro další pohřby a rituální aktivity. 

Mohyly pozdní doby bronzové a doby železné jsou často připojené k neolitickým nebo časně 

bronzovým mohylovým pohřebištím. 

- existovalo mnohem více mohyl, než je dnes známo. Zanikly především díky 

intenzivnímu zemědělství. 

- kruhové příkopy obvykle představují zbytky mohyl, ale mohly by sloužit jako 

linie vymezující pohřební a rituální ohrazení, jaké jsou např. doložena pro pozdní dobu 

bronzovou v Nizozemí nebo v severovýchodní Francii. 

- analýza mohylových pohřebišť je trvale ztěžována nekompletností nálezů.  
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Stavba mohyl 
 

Z rozborů mohylových staveb  na středobronzových pohřebištích v západních Čechách 

a v Německu vyplývá poznatek, který lze s určitou pravděpodobností aplikovat i pro 

jihočeské mohyly, že neexistují dvě mohyly, které by byly vybudovány stejným způsobem (k 

tomu např. Čujanová-Jílková 1981, Görner 2002, Sicherl 2004). Někteří badatelé 

předpokládají, že důvody k tomuto vysoce individuálnímu přístupu k budování mohyl leží 

v oblasti rituálních aktivit při pohřebních rituálech (např. Čujanová-Jílková 1977, 197). 

Konstrukce mohyly a její velikost se zřejmě podřizovala záměru pohřbít spálené či nespálené 

tělo (Čujanová-Jílková 1977, 197, Görner 2002, 131)). Rovněž nejsou doklady toho, že by se 

velikost mohyly rovnala sociálnímu postavení pohřbeného jedince (Čujanová-Jílková 1977, 

197). Ani velikost mohyl není závislá na výbavě pohřbené osoby (to platí i pro hroby se 

zbraněmi) (Sicherl 2004, 197). Závisí spíše na počtu pohřbů uložených během doby užívání 

pod mohylou.  

Při rozlišování typů konstrukce mohyl zůstává základní použití dvou druhů stavebního 

materiálu – hlíny a kamene. V zásadě lze rozlišit několik základních typů mohylových staveb 

- mohyla s hlinitým náspem bez použití kamene, mohyla s kamenným věncem, mohyla 

s centrálně umístěnou kamennou konstrukcí, překrytou hlinitým náspem.  

Otázkou zůstává odkud se  dopravovalo větší množství hlíny. Podle E. Čujanové-

Jílkové materiál především pro stavbu vysokých mohyl nemohl být brán přímo 

z bezprostředního okolí pohřebiště, aniž by došlo k výraznému porušení terénu (Nová 

Hospoda) (Čujanová - Hofman 1992, 32). Zatímco F. Laux předpokládá, že materiál na 

stavbu mohyly pochází z bezprostřední blízkosti mohyly nebo z určitého místa odběru (Laux 

1996, 175). 

 Lze zobecnit poznatek, že v západočeské i jihočeské mohylové oblasti je zastoupen na 

pohřebištích jak typ mohyly s hliněným pláštěm, typ mohyly s kamennými stavbami, 

s kamenným krytem, tak kombinace obou typů (Týn nad Vltavou I, Dobešice I, Podražnice-

Nová obora I). Přes variabilitu mohylových staveb je nelze tedy regionálně či kulturně 

odlišovat (Görner 2002, 131). 

Se stavbou mohyly souvisí výskyt zlomků keramiky buď položené na úrovni, nebo 

roztroušené v násypu mohyly, jak je bezpečně doloženo výzkumem mohyly v Dražíči (Jiřík – 

Rytíř 2004). Při posuzování tohoto jevu se nabízí dvě hlavní možnosti vysvětlení: dnešní 

fragmentární materiál se dostal do mohyly už v této zlomkovité podobě, nebo se 

fragmentárním stal vlivem postdepozičních procesů. Důležitým je i rozmístění zlomků 
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keramiky v prostoru mohyly – zda byly nalezeny v určitých koncentracích (např. u spálených 

kostí), nebo byly roztroušeny jednotlivě v celém prostoru násypu. Tyto okolnosti většinou 

autoři starších nálezových zpráv přesně nerozlišují, a tak by byly závěry vztahující se k této 

otázce v oblasti jižních Čech velmi spekulativní. Obvykle se stává, že zlomky nalezené ne 

jednom místě jsou považovány za rozhozené a naopak ojediněle nalezený větší střep je 

považován za zbytek celé nádoby, tím dochází ke zkreslení hrobového celku. Výskyt 

roztroušených zlomků keramiky, často starších, spolu s materiálem, který můžeme označit za 

sídlištní (mazanice, zlomky závaží, zvířecí kosti) tvořící nepravidelné popelovité vrstvy 

v násypu mohyly interpretuje E. Čujanová jako násyp druhotně přemístěný z původního místa 

uložení (Čujanová-Jílková 1954, 341). 

 Mohyly obsahující roztroušené zlomky keramiky v násypu a vyvstává otázka, proč se 

tam zlomky dostaly. Možnosti interpretace: 

1) rituální záležitost 

2) přemístěné druhotně v hlinitém násypu ze vzdálenějších starších sídlišť 

Výskyt zlomků keramiky v základech stavby mohyly považuje E. Čujanová-Jílková za 

rituální zvyk (Čujanová-Jílková 1977, 234). 

Výskyt sídlištního materiálu nebo pazourkových nástrojů v násypu mohyly se 

vysvětluje tím, že byl materiál přenesen z blízko položeného sídliště (Laux 1996, 176).  

Otázkou zůstává (a vzhledem ke stavu výzkumů i zatím zůstane), jak častý je výskyt 

zlomků keramiky v zásypu jihočeských mohyl. Přitom počet takovýchto mohyl např. v Plzni-

Nové Hospodě dosahuje 31% (Čujanová-Jílková 1954, 338).  

Mohyly bývají většinou stavěny pro jeden hrob, který bývá umístěn v různých 

polohách. Jedním z důvodů pro umístění pohřbu mimo střed může být obava z možného 

vyloupení. Umístění žárových hrobů v prostoru mohyly není pravidelné, bývá různé 

v orientaci ke světovým stranám i k výšce uložení (Plzeň-Nová Hospoda). Samotný pohřeb 

může být umístěn na podložce ze dřeva, nebo na vrstvě hlíny. Pravidelně je takovéto uložení 

doloženo na pohřebišti v Plzni-Nové Hospodě nebo z mohyl 2, 17, 18 ve Vrhavči.  V několika 

případech se objevilo uložení žárového pohřbu na okraji spáleného břevna (mohyla 52 Plzeň-

Nová Hospoda, mohyla 6 Vrhaveč). Doklady vícenásobného využití mohyly můžeme spojit 

jak s primárními mužskými tak ženskými pohřby, v jižních Čechách např. Dobešice I, 

Křtěnov I, v západních Čechách mohyla 21, 39, mohyla 17 Šťáhlavy (Čujanová-Jílková 

1970). Poměr mezi mužskými a ženskými pohřby v mohyle je nevyvážený (Čujanová-Jílková 

1981, 319). 
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Náročnost konstrukce mohyly 

 

Pro porovnání náročnosti stavby mohyly můžeme použít srovnání s experimentálním 

vybudováním mohyly s kamenným věncem z období popelnicových polí. Vybudování 

mohyly s průměrem 7 m a výškou 1 m (21,5 t hlíny, 4,5 t kamene), která byla o málo menší 

než průměrné středobronzové mohyly, vyžadovalo práci 5 lidí po dobu 26 hodin (Schulze-

Foster 1989, Čujanová – Hofman 1992). Určitou představu o náročnosti práce nám zpětně 

poskytne i dokumentace starých výkopů mohyl, např. kameny z věnce z mohyly 1 

v Čichticích I zvedali 2 muži, jeden kamenný blok kuželu z mohyly 7 rovněž v Čichticích I 

zvedali 3 muži (Woldřich, 1883, 13-14). Z různých odhadů však vyplývá, že průměrná 

mohyla mohla být postavena v relativně krátkém čase a teoreticky by počet osob potřebných 

k vybudování nepřesáhl okruh bližšího příbuzenstva.  

 

 

 

 

Pohřební rituály – zvyky 
 
 
Žárové a kostrové pohřby 

 

Pro střední dobu bronzovou především pro oblast mohylových kultur je 

charakteristické praktikování jak inhumace, tak kremace, a to zároveň na jednom pohřebišti.  

V jihočeské oblasti se setkáváme jak se žárovými, tak s kostrovými hroby. Vzhledem 

k tomu, že jde převážně o výzkumy prováděné v 19. století, odpovídají tomuto i zprávy 

výkopců, které poskytují pouze torzovité údaje. Při popisu výkopu mohyly se často objevují 

označení jako ,,žárová vrstva“, ,,uhlíková vrstva“, ,,propálená vrstva“. Nelze tak vždy 

s určitostí identifikovat, o jaký způsob pohřbu se jednalo, případně doložit souvislost 

s pohřebními rituály. Jistější poznatky pro možnou interpretaci poskytují novější výzkumy 

prováděné profesionálními archeology.  

Podle E. Čujanové-Jílkové neplatí tvrzení, že starší mohyly jsou kostrové a mladší 

žárové (mohyla 98 a 65 v Plzni-Nové Hospodě, Čujanová-Jílková 1954, 343). V mohylách 

nebyli pohřbíváni všichni členové společnosti.  
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Pohřební ritus, respektive ukládání žárových nebo kostrových pohřbů, a způsob 

ukládání milodarů do mohyly se jeví jako nejednotná a snad individuálně pojímaná záležitost, 

jejíž principy nám stále unikají. Ze sledovaného regionu, z počtu 148 mohylových celků 

výrazně převažuje žárový ritus – 65 nad pouze 10 kostrovými. V tomto případě je třeba 

zohlednit skutečnost, že kostrové hroby většinou asi nebyly rozpoznány, což je dáno 

především stavem kosterních pozůstatku v půdním prostředí. Přesto zůstává patrná dominance 

žárových pohřbů. Na pohřebišti Dolný Peter na jihovýchodním Slovensku bylo odkryto 50 

inhumací, 5 kremací a jeden hrob s inhumací i kremací (Dušek 1969). Mezi hrobovou 

výbavou obou typů pohřebních ritů nebyly žádné větší rozdíly, které by se vztahovaly ke 

zvolení jednoho nebo druhého způsobu pohřbu. Na pohřebiště v Pitten v Dolním Rakousku 

bylo prozkoumáno 221 hrobů, z toho 74 kostrových a 147 žárových (Benkovsky-Pivovarová 

1985). Z výsledků antropologických rozborů je patrná slabá tendence muže pohřbívat 

kostrově a ženy žárově, avšak počet hrobů byl příliš malý na statistickém závěry (Harding 

2004, 112). 

 

1) Kostrové pohřby 

U kostrových pohřbů je obvyklá poloha kostry naznak s nohama buď rovně 

nataženýma nebo mírně pokrčenýma, jak je doloženo např. na pohřebišti  ve Vrhavči 

(Čujanová-Jílková 1977). Ruce, podle rozmístění náramků a prstenů, ležely buď podél těla 

(mohyla 1, severní hrob, mohyla 3, hrob 1 a 3) nebo byly složeny na hrudi (mohyla 1, jižní 

hrob). U všech kostrových hrobů byly nádoby přistavovány jednotně k nohám pohřbených. Za 

náznak oddělování jednotlivých hrobů v mohylovém prostoru je možné považovat buď nízké 

kamenné zídky (mohyla 9) nebo zuhelnatělá dřeva u koster (mohyla 1, mohyla 3) vždy ze 

severní strany po celé délce kostry (Čujanová-Jílková 1977, 84).  

Pro srovnání lze také uvést příklady lépe dochovaných situací ze severního Německa, 

kde mrtvý leží v natažené poloze na zádech a je vybaven zbraněmi a ozdobami. Obvykle je 

uložen v dřevěné stromové rakvi, jejíž délka se pohybuje přibližně od 1,8 m do 2,5 m a šířka 

kolem 1 m (Laux 1996, 178). Rakev se ve většině případů nezachová. V některých oblastech 

Dolního Saska může být rakev podepřena kameny. Rakev bývá často překryta kamenným 

závalem (Laux 1996, 178). Vedle užívání stromových rakví je doloženo používání rakví 

sestavených z planěk (Bonstorf, Gde. Hermannsburg, Ldk. Celle) (Laux 1996, 179).  

V mohyle 1/1867 a 3/1867 v Plavu I bylo zaznamenáno rozložení kosterních 

pozůstatků ve směru sever-jih (Hraše – Stulík 1868, 301-306). Orientace mrtvého není ani 

závislá na pohlaví zemřelého (Laux 1996, 180). V několika málo případech je doložena 
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kůlová jamka nebo vztyčený kámen u hlavy pohřbeného (Laux 1996, 181). Je těžké 

rozhodnou, zda má toto jednání nějaký kultovní nebo praktický účel. 

2) Žárové pohřby 

Spálené tělesné pozůstatky žárových hrobů byly ukládány obvyklým způsobem na 

hlinitou nebo jinak upravenou úroveň mohyly, a to bez výjimky (Čujanová-Jílková 1977, 85). 

Nikde nebylo zjištěno, že by spálené kosti ležely na nějaké podložce nebo nádobě. Také 

nebyly zjištěny nikde stopy po kremaci, což odpovídá poznatku, že se spalování na hranici 

konalo mimo prostor hrobů a mohyl. Do hrobu se ukládaly všechny zbylé spálené kosti, a 

některé byly snad i úmyslně drceny (Čujanová-Jílková 1977, 85). Ve Vrhavči rozložení 

spálených kostí zaujímá vždy větší prostor, většinou podélně orientovaný jako v Sepekově I a 

Řepči I (Píč 1900, 150-151). Již V. Čtrnáct vyslovil domněnku, že uspořádání milodarů a 

rozložení spálených kostí napodobuje polohu kostrových hrobů (Čtrnáct 1950, 375, 

Čujanová-Jílková 1977, 95).  

Žárový pohřeb bývá v severním Německu v počátcích nasypáván do menší stromové 

rakve, která je kolem obklopena kameny. Objevují se i spálené lidské kosti v kamenných 

závalech různé formy, které byly uschovány v jakémsi plátně nebo pytli (Laux 1996, 182). 

V mohyle /1929 Opalicích I ležely artefakty na zetlelém dřevě (Wodiczka 1929). Na dřevu 

byly rovněž nasypány spálené kosti v mohyle 2 ve Vrhavči (Čujanová-Jílková 1977). V 

mohyle 6 ve Vrhavči zbytky spálených kostí a nádoby ohraničovaly 2 rovnoběžné spálené 

trámy (Čujanová-Jílková 1977, obr. 10). Pro ukládání žárového pohřbu v pozdně mohylovém 

období je charakteristické rozložení spálených kostí na větší ploše, většinou podélně 

orientovaném (SV-JZ), místa pro uložení pohřbu jsou jen jakoby symbolicky vyznačena buď 

dřevěnými trámy, nebo nízko naskládanými menšími kameny v podobě ,,zídek‘‘ (Vrhaveč 

M3) nebo kombinací obou druhů (Vrhaveč mohyla 1, 2)(Čujanová- Jílková 1981, 319). E. 

Čujanová-Jílková se domnívá, že toto zjištění je dokladem pozdně mohylových reminiscencí 

na rozlohu kostrových hrobů (Čujanová-Jílková 1977, 95). Ritus nasypávání spálených kostí 

na zem se mění v milavečské kultuře na ukládání spálených kostí do nádob a jejich 

zahlubování do jamek (Čujanová-Jílková 1981, 319). 

Mohyly z přechodného středo-mladomohylového období ve Vrhavči byly bez výjimky 

žárové a jak prokázal antropologický rozbor, kosterní pozůstatky byly drceny. Všechny 

spálené pozůstatky byly opět nasypány na hlínu bez použití nějaké podložky, podkladu nebo 

nádoby (Čujanová-Jílková 1977, 93). 

S konstrukcí mohyly a s pohřebními praktikami mají pravděpodobně souvislost zbytky 

dubového dřeva, které se zachovaly v mohyle 7, 18, 2 v Podražnici. Zbytky dřeva byly 
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nalezeny v mohyle 1/1914 v Hostech I. V mohyle 8 také v Podražnici byly spálené zlomky 

kostí promísené s uhlíky ze spáleného dřeva z dubu (Čujanová-Jílková 1977). 

Výskyt bronzových šipek v hrobech patrně souvisí v některých případech 

s pohřebními rituály. V mohyle 6 ve Vrhavči  byly šipky patrně vstřeleny do prostoru 

žárového hrobu (Čtrnáct 1950, 374, Čujanová-Jílková 1977, 95). Podle Čujanové-Jílkové 

není v období stupně C téměř jediný mužský kostrový hrob se zbraněmi, kde by v pohřební 

výbavě chyběly bronzové šipky s tulejkou a křidélky. Tento jev se objevil i v mohyle 3 a 6 ve 

Vrhavči, kde jde sice o žárový, ale s největší pravděpodobností mužský hrob (Čujanová-

Jílková 1977, 95). 

Bronzové šipky jako pozůstatky pohřebního obřadu se objevují v západních Čechách 

v mladomohylových mužských kostrových hrobech se zlatými předměty a zbraněmi. 

Vzhledem k tomu, že se objevují v hrobové výbavě spolu s předměty převážně karpatského 

původu a kostrové pohřbívání bylo jak ve starším, tak v mladším období převážně 

charakteristické pro hroby ženy, může být podle Čujanové-Jílkové jejich výskyt spjat s cizím 

etnikem (Čujanová-Jílková 1977, 106, 109, 111).  

S pohřebními rituály souvisí kruhová či elipsovitá místa s černou vypálenou hlínou a 

vrstvou spáleného dřeva. Tato ohniště nebo žároviště mají pravděpodobně souvislost 

s ukládáním popela zesnulého do mohyly. Vzhledem k tomu, že jsou poměrně malá a je jich 

v jedné mohyle doloženo i několik např. 9 ohnišť v mohyle 5 v Plzni-Nové Hospodě 

(Čujanová-Jílková 1958, 341) nelze je považovat za pozůstatky pohřební hranice. Jako 

žároviště byly autory výzkumů interpretovány nálezové situace v mohyle 4 /1929 Opalicích I, 

mohyle 4 v Čichticích (Wodiczka 1929, Woldřich 1883, 14). Nabízí se určitá  spojitost 

s kultovními praktikami – jako např. na lokalitě Hamburg-Marmstorf (Laux 1996,185).  

Mohyly bez nálezů nebo jen s ohništi, místy se spálenými popelovitými vrstvami a 

žárovišti se spálenými kostmi nejsou na mohylových pohřebištích neobvyklým jevem. Jejich 

výskyt nebyl doposud uspokojivě vysvětlen. Jedním z možných vysvětlení mohou být 

nepříznivé lokální přírodní podmínky, hlavně půdní, které neumožnily zachování jak kostních 

pozůstatků, tak milodarů např. v mohyle 51, 67 v Plzni – Nové Hospodě (Čujanová-Jílková 

1958).  

Možnost, že mohyly se zlomkovitým nebo vůbec žádným inventářem byly vyloupeny, 

lze připustit jen v případech, kdy je stratigraficky doloženo porušení mohylové stavby po 

jejím dokončení. Vylupování středobronzových mohylových hrobů pravděpodobně nebylo 

vzácným jevem. Určitým dokladem snahy zabránit vykradení hrobu může být podle E. 

Čujanové-Jílkové nálezová situace v mohyle 35 v Plzni-Nové Hospodě, kdy tato mohyla měla 
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dvě kamenné konstrukce, z nichž jedna kryla prázdnou hrobovou komoru vytvořenou 

z několika vrstev velkých plochých balvanů a o půl metru dál ležící malý plochý kámen 

skrýval žárový pohřeb s milodarem zhruba 90 kusů bronzových poklic na opasku (Čujanová-

Jílková 1958, 338). 

 

Byly do hrobů dávány nádoby celé nebo ve střepech – shlucích? Možnosti: 

1) skutečný shluk střepů, který představuje původně celou nádobu, vlivem tlaku hlíny 

rozpadlou 

2) nacházejí se jak na původní úrovni, tak v náspu, mezi kameny 

3) na jednom místě v náspu se může vyskytnout více tzv. roztroušených zásypových 

zlomků z jedné nebo více nádob pohromadě 

Torzovitost může být způsobena vlivem postdepozičních procesů nebo může mít 

souvislost s pohřebním ritem. 

Exaktní zodpovězení otázky způsobů pohřbívání by vyžadovalo regionální a časové 

srovnání, pro které je zásadní antropologické nebo archeologické určení pohlaví a věku 

pohřbených. Antropologická určení pro zpracovávanou oblast nejsou k dispozici a 

archeologická určení naráží na metodické problémy.  

 

 

 

Relativní chronologie rekonstruovaných mohylových celků 
 

Rekonstruované mohylové celky jsem se pokusila relativně chronologicky zařadit. 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce III. 

 

Tabulka III – datace rekonstruovaných jihočeských mohylových celků: 

 

Lokalita mohyla Poh řeb Datace 
        
Dobešice II M/1963/JV Kostr B B1 
Hluboká nad Vltavou I M4/1935 N B B1 
Hluboká nad Vltavou II M2/1884 N B B1 
Křtěnov I M2/1882 N B B1-B B2 
Hvožďany I M6 žár B B2 
Hvožďany I M21 N B B2 
Kostelec I M11/1883 žár B B2 
Kostelec I M2/1882 žár B B2 
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Křtěnov I M1/1882 N B B2 
Nuzice I M N B B2 
Paseky I M1b/1894 žár B B2 
        
Albrechtice nad Vltavou II M3 žár B B2-B C 
Albrechtice nad Vltavou II M4 N B B2-B C 
Bavorov I M/1907 N B B2-B C 
Borovany I M/1922 N B B2-B C 
Černýšovice I M N B B2-B C 
Čichtice I M1/1883 žár B B2-B C 
Čichtice I M7/1883 žár B B2-B C 
Dobronice I M2/1904 N B B2-B C 
Dobronice I M6/1904 žár B B2-B C 
Dobronice I M7/1904 žár B B2-B C 
Dobronice I M9/1904 N B B2-B C 
Hosty I M/1930 N B B2-B C 
Hosty I M6/1941 žár B B2-B C 
Hosty I M2/1941 žár B B2-B C 
Hosty I M4/1907 N B B2-B C 
Hosty I M11/1912? N B B2-B C 
Hosty III M/1943 kostr B B2-B C 
Hvožďany I M5 N B B2-B C 
Hvožďany I M9/1894 N B B2-B C 
Hvožďany I M11 N B B2-B C 
Hvožďany I M12 kostr B B2-B C 
Hvožďany I M20 N B B2-B C 
Hvožďany I M23 N B B2-B C 
Hvožďany I M30 žár B B2-B C 
Kostelec I M7/1882 žár B B2-B C 
Kostelec I M12/1882 N B B2-B C 
Křtěnov I MA/1890 N B B2-B C 
Křtěnov I MB/16/1890 N B B2-B C 
Křtěnov I M12/1885 N B B2-B C 
Křtěnov I M5/1931 žár B B2-B C 
Křtěnov I M5/1931 N B B2-B C 
Kučeř I M/1940 žár B B2-B C 
Litoradlice I M2 N B B2-B C 
Opalice I M1/1929 ? B B2-B C 
Opalice I M4/1929 žár B B2-B C 
Opalice I M6/1929 ? B B2-B C 
Opalice I M10/1929 žár B B2-B C 
Paseky I M1a/1894 N B B2-B C 
Písecká Smoleč I M1 N B B2-B C 
Plav I M1/1867 kostr B B2-B C 
Plav I M3/1867 kostr B B2-B C 
Sepekov I M1a/1898  žár B B2-B C 
Sepekov I M1b/1898 žár B B2-B C 
Sepekov I M2a/1898 žár B B2-B C 
Sepekov I M2d/1898 žár B B2-B C 
Sepekov I M4a/1898 žár B B2-B C 
Sepekov I M5a/1898 žár B B2-B C 
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Sepekov I M5b/1898 kostr B B2-B C 
Sepekov I M1a/1899 kostr B B2-B C 
Sepekov I M1b/1899 žár B B2-B C 
Sepekov I M2a/1899 žár B B2-B C 
Sepekov I M/1900 N B B2-B C 
Skály I M1/1884 N B B2-B C 
Staré Sedlo I M/1867 žár B B2-B C 
Staré Sedlo I M2/1897 žár B B2-B C 
Staré Sedlo I M2/1865 kostr B B2-B C 
Újezd u Vodňan I M3/1904 N B B2-B C 
Újezd u Vodňan I M4/1904 N B B2-B C 
Zběšice I M/1915 N B B2-B C 
Zběšice II M1a/1899 žár B B2-B C 
Zběšice II M1b/1899 žár B B2-B C 
        
Čichtice II M2/II/1900 ? B C 
Doubrava I M? N B C 
Doubrava I M1 N B C 
Doubrava I M2 N B C 
Doubrava I M3 N B C 
Hluboká nad Vltavou II M4/1888 žár B C 
Hosty I M/1923 N B C 
Hosty I M3/1941 žár B C 
Hosty I M1/1941 žár B C 
Hosty I M/1941 N B C 
Hosty I M/1941 N B C 
Hosty I M14/190? N B C 
Hosty II M/1906 N B C 
Hvožďany I M18 N B C 
Hvožďany I M19 žár B C 
Hvožďany I M2/1894 žár B C 
Křtěnov I M10/1883 N B C 
Svatonice I M N B C 
        
Bernartice I M žár B B-B C 
Čičenice I M N B B-B C 
Dobešice I M/1964 žár B B-B C 
Dobešice II M/1963/JZ kostr B B-B C 
Doubrava I M3 žár B B-B C 
Hosty I M5/1912 N B B-B C 
Hosty I M4/1910 N B B-B C 
Hosty II M/1930 N B B-B C 
Hosty II M/1896 N B B-B C 
Hosty II M N B B-B C 
Knín I M1/1921 N B B-B C 
Kostelec I M/1891 N B B-B C 
Křtěnov I M3/1883 N B B-B C 
Křtěnov I M5/1883 žár B B-B C 
Křtěnov I M9/1883 žár B B-B C 
Křtěnov I M11/1883 N B B-B C 
Litoradlice I M žár B B-B C 



 42 

Nový Dvůr I M? N B B-B C 
Písecká Smoleč I M2 N B B-B C 
Plav I M2/1867 N B B-B C 
Řepeč I M1-2/1873 N B B-B C 
Řepeč I M3/1897 žár B B-B C 
Řepeč I M7a/1897 žár B B-B C 
Řepeč I M7b/1897 žár B B-B C 
Řepeč I M8/1897 žár B B-B C 
Řepeč I M15/1897 N B B-B C 
Řepeč I M17/1897 N B B-B C 
Řepeč I M 27a/1897 žár B B-B C 
Řepeč I M31/1897 žár B B-B C 
Sepekov I M4a/1899 žár B B-B C 
Sepekov I M4b/1898 žár B B-B C 
Sepekov I M13/1899 N B B-B C 
Týn nad Vltavou I M16/1972/1 N B B-B C 
Týn nad Vltavou I M16/1972/2 kostr B B-B C 
Týn nad Vltavou I M16/1972/4 kostr B B-B C 
Zběšice II M2/1899 N B B-B C 
        
Radošovice I M/2002 N B C 
Rataje I M žár B C 
Řepeč I M18/1897 N B C 
Řepeč I M19/1897 žár B C 
Řepeč I M25z/1897 N B C 
Sepekov I M4c/1898 žár B C 
Temešvár I M/1931 N B C 
Údraž I M2/1885 žár B C 
    
Řepeč I M22/1897 žár B C-B C2/D 
Sepekov I M4b/1898 žár B C-B C2/D 
Zbonín I M/1880 N B C-B C2/D 
        
Čakov I M? N B C2/D 
Řepeč I M12/1897 N B C2/D 
Řepeč I M33/1897 N B C2/D 
Újezd u Vodňan I M5/1904 N B C2/D 
        
Albrechtice nad Vltavou I M1/1881 žár B B2-B C2/D 
Hosty II M3/1902 N B B2-B C2/D 
Hosty II M2/1895 N B B2-B C2/D 
Křtěnov I M7/1883 žár B B2-B C2/D 
Řepeč I M5/1897 žár B B2-B C2/D 
Tálín I M N B B2-B C2/D 
Topělec I M3/1927 žár B B2-B C2/D 
Topělec I M/1951 N B B2-B C2/D 
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Pohřební výbava 
 

Pohřební výbavu lze rozčlenit na kategorii předmětů související s oděvem a šperky a 

kategorii zahrnující samotnou výbavu, kterou tvoří keramika, zbraně, nástroje a přídavky 

jídla. Musíme ale počítat s tím, že některé předměty z organických materiálů se nedochovaly 

nebo nebyly při výzkumu rozpoznány. Vzhledem k okolnosti, že jihočeské mohyly zkoumané 

převážně v 19. století provází nedostatečná dokumentace nálezů a nálezových situací, budu 

v tomto regionu zpracovávat pouze artefakty z bronzu. Předměty z bronzu stály vždy 

v popředí zájmu jak archeologů, tak laické veřejnosti a jsou tak na rozdíl od artefaktů z jiných 

materiálů lépe zdokumentované a dochované. Pro studovanou oblast použiji základní 

rozdělení pohřební výbavy na kategorii zahrnující oděv, jeho součásti a šperky a kategorii 

zbraní a nástrojů. Součásti oděvu i samotná výbava nabízí možnost určení pohlaví pohřbené 

osoby.  

Studium hrobové výbavy rozpracované především pro oblast Lüneburgu ukázalo, že 

partneři pro sňatek byli hledáni mimo domácí teritorium. Byly identifikovány tzv. cizí 

elementy, jde zejména o ozdoby ženského šatu, které by mohly poukazovat na přítomnost 

takovýchto sňatků. Interpretace je taková, že tyto ženy se po sňatku přestěhovaly ke svým 

mužům (Harding 2004, 408, Wels-Weyrauch, 1991, Jockenhövel 1996, Laux 1996, 95-

116,147-165). Obdobné studie byly vypracovány i pro mužskou hrobovou výbavu nalezenou 

mimo své domácí teritorium (Harding 2004, 408). 

 

 

Zbraně a pracovní nástroje/nástroje 

 

Do kategorie zbraní a pracovních nástrojů/nástrojů zahrnuji meče, dýky, nože, 

sekerky, šipky, břitvy a pinzety. Právě přídavky zbraní nebo pracovních nástrojů/nástrojů mají 

výraznou roli v mužských hrobech. V lüneburské oblasti v Dolním Sasku patří k pohřební 

výbavě muže buď kombinace dýka+luk+šípy, nebo dýka+sekerka, doplněná ještě někdy o 

jehlici a jednoduchý náramek (Laux 1996, 117-129). V severním a východním Hesensku je 

pro mužský hrob charakteristická výbava zbraně (meč, dýka, sekerka, šipky), pracovní 

nástroj/nástroj, jehlice, náramek, vlasová ozdoba (Görner 2002, 241-242). Oproti tomu je 

v mužských hrobech doložen velmi malý počet součástí kroje (ozdob a šperků) (Görner 2002, 

239). 
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Pohřební výbava mužů 

Poněvadž ve zkoumaném regionu zcela chybí antropologické rozbory, spočívá 

vyčlenění mužských hrobů především na přítomnosti přídavku tzv. typicky mužských 

předmětů dýky a/nebo sekerky, sekeromlatu, meče, břitvy a pinzety (k tomu viz. např. 

Jockenhövel 1996; Sicherl 2004; Wels-Weyrauch 1991).  

 

Tabulka IV - četnost výskytu samostatných kategorií bronzové industrie a jejich 

možných kombinací v mužských hrobech jihočeského regionu: 

 

SAMOSTATNÉ      

DÝKA 17     
ŠIPKY 14     
BŘITVA 6     
SEKERKA 4     
PINZETA 4     
NŮŽ  3     
SRP 2     
ŠÍDLO 1     

KOPÍ 2 DVOJKOMBINACE    
  DÝKA + ŠIPKY 2   
  DÝKA + PINZETA 1   
  DÝKA + SEKEROMLAT 1   
  DÝKA + SEKERKA 0   
  ŠIPKY + SEKERKA 2   
  ŠIPKY + MEČ 1   
  ŠIPKY + PINZETA 1   
  SRP + BŘITVA 1   

    TROJKOMBINACE  
    DÝKA + ŠIPKY+ PINZETA 1 
    DÝKA + BŘITVA + ŠÍDLO 1 
    DÝKA + NŮŽ + ŠÍDLO 1 
    DÝKA + NŮŽ + ŠÍDLO + DLÁTKO 1 

 

Roztřídění výbavy mužských hrobů ve zpracovávané oblasti do kategorií může být 

provedeno pouze pokusně. Jestli se toto rozvržení přiblíží realitě, musí zůstat otevřeno.  

 

 

1) Sekerka 

Podle analýzy nálezových okolností se v hrobových nálezových celcích vyskytují jen 

určité formy sekerek s lištami a se schůdkem např. v Dolním Sasku (Laux 2000, 203). Některé 

se vyskytnou pouze ve výjimečných případech a s jinými se vůbec nesetkáme. Uvažuje se o 
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možnosti, že některé formy sekerek měly rozdílnou funkci. Mohly být zbraní, odznakem 

hodnosti nebo pracovním nástrojem. Na funkci sekerky v hrobových nálezech může poukázat 

skutečnost, spolu s jakými jinými zbraněmi byla uložena.  

Podle analýzy hrobových celků v Dolním Sasku jsou možné kombinace zbraní: 

samotná sekerka, sekerka + krátký meč nebo dýka + šipky, sekerka + krátký meč nebo dýka. 

Kombinace zbraní sekerka + krátký meč nebo dýka + šipky, by mohla být vyložena jako 

kombinace sečné, bodné a dálkové zbraně (Laux 2000, 205). Vše nasvědčuje tomu, že sekerka 

měla funkci sečné zbraně. Změna kombinace zbraní v hrobových celcích může dokazovat na 

změnu v technice boje.  

V jižních Čechách se sekerka v hrobech vyskytla samostatně ve čtyřech případech. 

Obdobné pozorování platí pro oblast středního toku Wesery, kde není samotná sekerka ve 

výbavě muže výjimkou (Laux 1996, 190). Sekerka v kombinaci se šipkami byla doložena ve 

dvou případech. Podle těchto pozorování by se hrobech vyskytovala sečná zbraň někdy 

kombinovaná s dálkovou zbraní. Kombinace sekerky s jinými zbraněmi či nástroji nebyla 

zaznamenána. Zatímco v německé oblasti Stader Geest patří k výbavě muže ještě dlouhý meč 

a sekerka, zřídka také dýka, nebo jen část této výbavy (Laux 1996, 117-131, 190). 

V devadesáti prozkoumaných mohylách v Südheide v Lünebursku se našli zbraně ve 

40 hrobech (44,4%), z těch sekerku obsahovalo 8 hrobů (20%) (Laux 2000, 209). 

Užití sekerek jako zbraně:  

Sekerka se v zásadě s určitostí hodí k opracování dřeva nebo dřevorubectví. Není 

překvapující, že se s nástrojem, který byl vzhledem k mnohostrannému využívání dřeva a i 

vysoké poptávce po něm stále využíván, setkáváme i v hrobech. Podle I. Görner byla sekerka 

atributem, který přinejmenším v pohřebních zvycích sloužil k charakterizování muže a patřila 

k jeho základní výbavě (Görner 2004, 240-241).  

Sekerka jako sečná zbraň s větším dosahem dobře doplňuje na krátkou vzdálenost 

účinnou bodnou zbraň – dýku. Podle I. Görner je kombinace sekerky a dlouhého meče 

nesmyslná pro kombinování dvou sečných zbraní a dokládá to tím, že u většiny hrobů 

v severním a východním Hessensku pokud se vyskytla kombinace meč-sekerka, šlo o meč 

krátký, jehož dosah byl určitě kratší než sekerky (Görner 2002, 241 viz také Laux 1996, 190). 

Sekerka měla zřejmě rituální funkci, jak naznačují početná uložení do vodního a 

skalnatého prostředí, na tuto interpretační možnost mohou ukazovat depoty více sekerek. U 

malých a lehkých sekerek není funkce jako zbraní vždy automatická. Rozdílně těžké kusy a 

varianty s úzkým ostřím až k sekáčovitým formám mohly mít speciální funkci při 

zpracovávání dřeva.  
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2) Dýky a nože 

Podobně problematické je zařazení dýky jako zbraně nebo pracovního nástroje. I u ní 

jde pravděpodobně o víceúčelový nástroj. Pro užití jako nástroje hovoří stopy nožovitého 

charakteru ale i řezný jako zbraň.  

Dýky měly funkci zbraně (obrana majitele) a jako každodenně používaný  nástroj. Od 

konce starší doby bronzové se dýky s plnou rukojetí vyskytují zřídka a zdá se, že ztratily svoje 

výlučné sociální postavení. Jejich roli přejaly nastupující meče, zejména meče s plnou 

rukojetí. Od střední doby bronzové byla dýka používána primárně k rozdělování potravy a 

jako víceúčelový nástroj, sekundárně jako zbraň (Sicherl 2006, 164). Dýka byla v jihočeském 

regionu nalezena samostatně v hrobech v 17 případech. Z depotů není zatím bezpečně 

doložena. Dýka je v hrobech od B C nahrazována noži, které stěží sloužily jako zbraň, což 

podporuje nebojovnou funkci dýky (Sicherl 2006, 164). Milodar dýky není spojen ani 

s určitým pohřebním ritem, ani s určitou hrobovou formou (Sicherl 2006, 157). Poměrně často 

se dýka vyskytuje v jižních Čechách v kombinaci s nožem a/nebo šipkami, pinzetou, nebo 

břitvou a šídlem (viz tabulka IV). 

 

3) Meče 

Meč jako tradičně mužská zbraň se obvykle na pohřebišti nalezne jen v jednom hrobě. 

Výjimku představuje pohřebiště Sedlec-Hůrka. Ačkoliv byla dobře prozkoumána pouze 

čtvrtina z celkového počtu mohyl, pochází z této lokality 4 meče. Sicherl se domnívá, že 

délka doby vlastnění meče jedincem odpovídá zhruba 20-30 letům, tedy jedné generaci 

(Sicherl 2004, 199-200). 

Kombinace meč a šipky je doložena pouze v jednom případě, a to v mohyle 

v Ratajích. Jak dokládá ve své práci Sicherl, je tato kombinace v hrobech možná, ale pouze 

s mečem s jazykovitou rukojetí, nikdy ne s mečem s plnou rukojetí (Sicherl 2006, 64). 

Tomuto tvrzení ratajský nález plně odpovídá. 

 

4) Břitvy a pinzety 

Otázka způsobu využití břitvy je dlouho diskutovaná. O užívání břitvy jako nástroje 

k úpravě vlasů a vousů už není pochyb, jak dokládá A. Jockenhövel (Jockenhövel 1971, 246-

247). Břitva patřila do osobního vlastnictví dospělého muže. Skutečnost, že se břitva nachází 

převážně v hrobech a mnohem řidčeji v depotech, může dokládat, že mohl existovat určitý 

vztah mezi uživatelem a předmětem, který prokazatelně začínal s dosažením dospělosti a 
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možná byl spojen s iniciací. Bylo by představitelné, že by ostříhání vlasů a vousů tak mělo 

určitou roli. Doklady, že obětování vlasů má souvislost s přechodem od mladického 

k mužskému věku a s tím spojeným vstupem do politického života a rovněž se objevuje 

v souvislosti s rituály pohřbíváním mrtvého, pochází z antického Řecka. Důkazem pro 

existenci obětiny vlasů v rámci pohřebních rituálů v době bronzové je nález břitvy 

z Winterslow, Wiltshire, v Anglii, na které byly přilepeny chloupky z obočí více osob. 

Obdobné jednání popisuje Homér v Iliadě, kdy při pohřbu Patrokla byl mrtvý hrdina pokryt 

ostříhanými vlasy svých truchlících druhů (Jockenhövel 1971, 248). Podobné jednání lze 

předpokládat i ve střední Evropě. Dále z toho vyplývá, že byla břitva použita k úpravě ještě 

jednou před pohřbením.  

Břitva není vázána na určité kombinace milodarů. Ve střední době bronzové se 

vyskytuje jak v bohatě vybavených hrobech, tak v hrobech s málo milodary (Jockenhövel 

1971, 248). Používání břitvy a pinzety také může předznamenávat nástroje spojené s 

vytříbenou péčí o tělo. Společně se břitva a pinzeta v jednom hrobovém celku ve střední 

Evropě vyskytuje velmi zřídka. Známy jsou 4 doklady (Jockenhövel 1971, 248). Tento stav 

potvrzuje i zjištění z jihočeské oblasti, kde se vzájemná kombinace těchto dvou předmětů 

nevyskytuje, zatímco samostatně je břitva doložena v 6 případech, v kombinaci se srpem v 1 

nálezu a společně v kombinaci dýky + břitva + šídlo rovněž jednou. Volně vedle sebe jsou 

břitvy a pinzety doloženy v Čechách, jihozápadním Slovensku, na Moravě, v Horní Falci. Ve 

Švábské Albě však výrazně převažují pinzety nad břitvami (Jockenhövel 1971, 248). 

Vzhledem k tomu, že se ve středobronzových mohylách vyskytují spolu nůž a břitva, 

vylučuje to téměř možnost, že by nůž plnil funkci břitvy (Jockenhövel 1971, 249).  

 

Přídavky nářadí a nástrojů představují dodatečnou výbavu, a tím odráží „vyvýšenou“ 

kategorii výbavy. O postavení příslušné kategorii se dá jen spekulovat (Görner 2002, 240). 

Narozdíl od K. Randsborga I. Görner nepovažuje váhu kovu ve výbavě za rozhodující 

(Görner 2002, 240). To se podle I. Görner ukazuje u výbavy pracovními nástroji/nástroji, 

protože kusy doplňující výbavu váží minimálně. K. Randsborg oproti tomu vidí v přídavcích 

nářadí známku bohatství (Randsborg 1974). 

Nejasná zůstává významnost jednotlivých přídavkových kategorií. Všeobecně se 

vychází z toho, že přídavky zbraní v nejširším smyslu implikují výšku sociálního postavení. 

Velmi spekulativní zůstává řazení odlišných kombinací zbraní z hrobů. Má přídavek meče 

sám o sobě vyšší váhu než kombinace dýky a sekerky?  
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Zásadní otázkou při interpretaci výbavy mužských hrobů je, jak dalece se dají 

vyvozovat závěry o bojovnickém charakteru společnosti podle četnosti výskytu zbraní 

v protikladu s nedostatečným množství šperků a součástí kroje. Přitom se diskutuje, jak dalece 

lze dýky a sekerky považovat za zbraně. U mečů a dlouhých dýk/krátkých mečů je jejich užití 

jasné, se dá očekávat, protože jako jednoduchý nástroj k řezání stačí i krátká dýka. Zda se dají 

klasifikovat malé dýky a sekerky jako zbraně, zůstává podle I. Görner sporné (Görner 2004, 

240). 

 

 

 

Oděv a součásti oděvu 

 

Pod označením kroj není v tomto případě myšlena rekonstrukce šatu, kterého se 

dochovají jen zřídka zbytky látky, ale (pravidelné shlukování) součástí oděvu (jehlice, 

kruhový šperk, závěsky a jiné ozdoby) z bronzu a jiných materiálů jako jsou např. jantar a 

zlato, které mohou dokládat funkci a způsob nošení určitých součástí oděvu, a také zvyky ve 

výbavě. Oděv (nejen v době bronzové) procházel řadou závažných změn. Jeho formy a funkce 

se v průběhu času podstatně měnily, proto k charakteristikám oděvu patří především jeho 

místní a časová proměnlivost. Jedním ze základních faktorů, které výrazně ovlivňovaly oděv, 

jsou geografické a klimatické podmínky. Oblečení z výše položených horských a 

podhorských oblastí si tak muselo zachovávat poněkud jiný charakter než oblečení 

z teplejších oblastí nížin. S tím rovněž souvisí přírodní podmínky více nebo méně vhodné pro 

pěstování základních surovin (např. lnu) či chovu ovcí pro zhotovování oblečení (Štěpánová 

1984, 51). Oděv může být zdrojem informací především o věku, pohlaví, společenském a 

náboženském stavu a postavení nositele ve společnosti. Rovněž může vypovídat o účelu 

nošení – oděv všední či pracovní a oděv obřadní, který se oblékal jen při zvláštních 

příležitostech a který má určitá svá specifika (Štěpánová 1984, 55). 

 

V jižních Čechách ve skladbě hrobových celků dominuje kategorie nálezů náramků, 

které pochází z 84 hrobových celků (viz tabulka I). Počet náramků v jednom hrobu kolísá 

mezi 1-11 kusy. 

Jehlice jsou doloženy v 77 hrobových celcích, jsou tedy druhou nejčastější kategorií 

hrobových nálezů. V naprosté většině se v hrobech vyskytly 1-2 jehlice. V tomto smyslu 
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vybočuje kolekce 5 jehlic z lokality Nový Dvůr I. Jde o soubor, jehož nálezové okolnosti 

nejsou příliš jasné. Bývá proto považován buď za soubor nálezů z mohyly, a nebo depot (viz 

např. Sklenář 1992, 158, Chvojka 2001; Fröhlich 1997, 105-106). Vzhledem k celkovému 

charakteru souboru z Nového Dvora I., který se skladbou předmětů vymyká skladbě 

jihočeských depotů (viz tabulka I a II), bych se přikláněla k interpretaci jako nálezu z mohyly.  

Ozdoby se v hrobových celcích v jihočeském regionu vyskytují buď samostatně, nebo 

v kombinacích. Závěsky jsou samostatně doloženy v 6 případech, nášivky v devíti. Srdcovité 

závěsky převažují v jižních Čechách v žárových hrobech. V západních Čechách jsou rovněž 

srdcovité závěsky doloženy, a to buď samostatně jako např. v mohyle 1 ze Všekar-Husté Leče 

(Šaldová 1988, tab. 21), nebo v kombinaci se spirálovitými trubičkami např. mohyle 30 ze 

Šťáhlav-Hájku (Šaldová 1988, tab. XVII, XIX).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka V - četnost výskytu ozdob v hrobech v jihočeském regionu: 

 

SAMOSTATNĚ      

KORNOUTKY 0     

ZÁVĚSKY 6     

NÁŠIVKY 9     

  DVOJKOMBINACE    

  NÁŠIVKY +ZÁVĚSKY 0   

  NÁŠIVKY + KORNOUTKY 3   

    TROJKOMBINACE  

    NÁŠIVKY + KORNOUTKY + ZÁVĚSKY 1 

      

      

 

Jedním ze zjištění je, že se vylučuje dvojkombinace srdcovité závěsky+nášivky. 

Možné jsou pouze kombinace nášivka+kornoutkovité závěsky a kombinace 

nášivka+kornoutkovité závěsky+srdcovité závěsky. Nášivky+kornoutkovité závěsky se spolu 
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vyskytly ve třech kostrových hrobech, a to z mohyly 2/1865 ve Staré Sedle I, v mohyle 1 

v Plavu I a v mohyle 12 ve Hvožďanech I. Součástí hrobové výbavy byly 1-2 jehlice a 4-6 

náramků. 

 Doklady oděvu pošitého pokličkami pochází z kostrového hrobu v mohyle 1 v Plavu I 

(Hraše - Stulík 1867, 301-306). Ze západních Čech pochází analogické nálezy z kostrového 

hrobu v mohyle 47 z Červeného Hrádku–Černé Mytě (Šaldová 1988, tab. 16) a také 

z kostrového hrobu v mohyle 1 na pohřebišti v Zeleném (který byl identifikován jako ženský) 

rovněž pochází analogické nálezy (Čujanová-Jílková 1970), stejně jako z mohyly 14 ze 

Šťáhlav-Hájku (Šaldová 1988, tab. XXV). Na základě hrobových nálezů provedená 

rekonstrukce oděvu žen z německého Wadrböhmen, Stadt Bergen, Ldkr. Celle dokládá nošení 

pukliček našitých na pevné látce nebo kůži v oblasti horní části hrudníku (Laux 1996, 98-99). 

Nabízí se možnost interpretovat hrob z Plavu jako hrob ženy, ovšem je to jen spekulativní 

závěr. 

Prsteny jsou méně častou ozdobou rukou dochovanou z hrobových nálezů. Jsou 

zachovány vesměs zlomkovitě, takže dávají jen přibližnou představu o celkovém počtu 

prstenů daných do hrobu. Z jižních Čech jsou doloženy v 25 hrobech (viz tabulka I). Jejich 

přímou vazbu na určité součásti oděvu nebo pohřební výbavu se nepodařilo ve studovaném 

materiálu prokázat. V západních Čechách jsou prsteny doloženy např. z mohyly 30 ve 

Šťáhlavech-Hájku, z mohyly 2 ve Všekarech-Husté Léči (Šaldová 1988, tab.XIX, 23). 

V jihobavorské a hornofalcké krojové oblasti vymezené podle Wels-Weyrauch jsou součástí 

výbavy středního a mladšího mohylového období (Wels-Weyrauch 1991, 91-106). 

Při interpretaci oděvu a jeho součástí je nutné si v úvodu položit základní otázku, zda 

kroj a šperky z hrobů odráží součásti každodenního šatu nebo jde o pohřební šat. Ojedinělé 

doložené stopy opotřebení na některých skupinách předmětů dokazují, že některé kusy 

výbavy patřily k pravidelně nošenému oděvu. Zvláště stopy ohlazení na náramcích a na 

nánožnících  ženské výbavy dokládají, že patřily ke každodennímu kroji nebo byly nošeny 

přinejmenším delší dobu (Laux 1996, 190). Doklady o určitém pohřebním šatu zatím nejsou, i 

když by proti běžnému způsobu nošení mohla svědčit délka některých jehlic v mužských 

hrobech (Laux 1996, 190).  

Jak dalece však oděv a šperky z hrobu patřily mrtvému za jeho života, zůstává stále 

otevřenou otázkou. 

 Interpretace nálezů je obvykle těžké. Závisí především na nálezových okolnostech a 

na pohřebních zvycích. Způsoby nošení různých forem šperků jsou zobrazovány na 

náhrobcích a idolech (Wels-Weyrauch 1978, 166). Nejpřínosnější jsou především zjištění 
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z neporušených kostrových hrobů se zachovaným inventářem, ve kterých lze zjistit polohu 

artefaktů na skeletu. Velká část předmětů pochází z hrobů, ve kterých se poloha artefaktů 

nedala zjistit (jde jak o kostrové, tak i žárové pohřby), přesto se Wels –Weyrauch pokusila o 

rekonstrukci, neboť shluky součástí oděvu se shodují nebo alespoň jsou si blízké (Wels-

Weyrauch 1991, 87).  

Vypovídací hodnota žárových hrobů ke kroji je zpravidla menší, jelikož se musí brát 

v úvahu, že jen část milodarů (pokud všechny už neshořely) byly přemístěny z pohřební 

hranice a uloženy do hrobu. Představitelné by bylo, že některé součásti kroje se do hrobu 

vůbec neukládali, protože  byly děděny. 

Obecně u  kostrových hrobů zůstává nejasné, do jaké míry je zachována kompletnost 

za života nošených šperků nebo užívaných zbraní. V zásadě se nedá vyloučit ani možnost 

speciálního pohřebního oděvu a výbavy. V tomto směru je těžké vyvozovat obecné závěry, 

což se týká především nálezů jehlic.  

V mnoha případech lze podle souvislostí s hrobovou výbavou zpětně odvozovat 

pohlaví zemřelého. Výbava s převažujícími šperky se považuje za doklad ženského pohřbu; 

zbraně nebo pracovní nástroje jako hrobový přídavek poukazují na mužský pohřeb. Dětské 

pohřby jsou zřídka podle milodarů doložitelné. Je třeba také přihlédnout k sociálním rozdílům 

(např. věk, pohlaví, status aj.), které se mohou odrážet ve výbavě, nebo ve zvláštnostech 

pohřebních zvyků. U kostrových pohřbů mohou být součásti šperků ukládány na nebo vedle 

těla.  

Aspekt, který se týká stejnou měrou mužských a ženských hrobů, je otázka 

vyhodnocení předmětů z kroje, které mohou mít nejen ozdobný ale i funkční charakter 

(Görner 2002, 240). Je přídavek jehlice v mužském hrobě odrazem sociální diferenciace nebo 

odráží i jiné faktory, jako např. možnou souvislost s výměnou oblečení podle ročního období. 

Vysvětlení této otázky však není se zpracovávaným materiálem možné. 

Přítomnost jedné nebo dvou jehlic u shodných pohřbů lze vysvětlit přítomností 

specifického letního nebo zimního oděvu, kdy by pro upevnění letního šatu postačovala na 

rozdíl od zimního šatu jedna jehlice. Tyto doplňkové jehlice by ovšem mohly spínat i 

pohřební rubáš (Wels-Weyrauch 1978, 166). Více než 2 jehlice ve výbavě, mohou podle 

Wels-Weyrauch poukazovat na zvláštní sváteční nebo pohřební šat nebo na oděv nošený 

v zimě, který by k upevnění potřeboval více jehlic než obvykle, např. inventář s extrémně 

dlouhými jehlicemi (Wels-Weyrauch 1991, 87).  
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Výbava ozdobami nebyla naopak běžná pro ženské pohřby stadské skupiny. Daleko 

bohatší byla výbava žen Lünerburského vřesoviště a středního toku Wesery, kde ozdoby krku, 

rukou a hrudi patřily k běžné výbavě (Laux 1996, 191).  

Studium součástí oděvu v určitých prostorových oblastech a časových úsecích doby 

bronzové dovoluje vyvozovat zpětné závěry o vnějším vzhledu – kroji – jeho nositelů, avšak 

sledovaný materiál neposkytuje příliš mnoho podkladů pro studium oděvu. Pro vyčlenění 

určitých krojových skupin, jak vypracovala U. Wels-Weyrauch pro Německo (Wels-

Weyrauch 1978, 167, Wels-Weyrauch 1991), je nedostačující, ale přesto nabízí základní 

podněty k zamyšlení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Depoty 
 

Problematika spojená se studiem depotů je jednou z nejdiskutovanějších otázek doby 

bronzové. Její studium během několika posledních desetiletí sebou přineslo řadu 

protichůdných interpretací a hypotéz (např. Hansen 1991, 161-164, Torbrüggge 1985, 

Rittershofer 1983, 338-348, Willroth 1985, 361-400).  
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Definice: 

Depoty jsou záměrně uložené hromadné nálezy celých předmětů nebo jejich 

fragmentů či kusů bronzoviny. Variabilita jejich složení je závislá na období a geografické 

oblasti. Každý soubor jednoho a více předmětů nalezených v jiném než hrobovém a sídlištním 

kontextu může být nazýván hromadným nálezem, ale je třeba brát v úvahu tyto dva aspekty 

(Harding 2004, 352): 

1) není minimální ani maximální velikost depotu, depot není ojedinělý nález 

2) je důležitý kontext 

Hromadné nálezy jsou takové, které prokazatelně nejsou součástí hrobové výbavy a 

nejsou residui in situ zaniklých výrobních nebo sídlištních areálů  - míst (Harding 2004, 352-

353). Někdy je problematické s jistotou určit, zda je nález kompletní nebo je součástí ještě 

většího celku, to se týká hlavně jednotlivých nálezů. Rovněž nálezové okolnosti tohoto typu 

nálezu bývají obvykle nejasné, a pak je obtížné zpětně identifikovat kontext.  

 

 

Možnosti interpretace 
 

Pro uvedení do problematiky deponování použiji zjednodušené schéma interpretačních 

alternativ a motivačních modelů ukládání bronzových depotů podle práce M. Salaše (Salaš 

2004, 225). Podle něj lze depoty rozdělit do dvou velkých sémantických okruhů podle toho, 

zda byly ukládány s úmyslem pozdějšího vyzvednutí (reverzibilní depozita), k němuž 

nedošlo, nebo zda deponování mělo být trvalé, nevratné (ireverzibilní depozita) a depot pak 

představuje záměrně finální, archeologizovaný výstup blíže nespecifikované aktivity (Salaš 

2004, 225). Toto základní rozdělení předurčuje interpretační alternativy, které lze rovněž 

rozdělit podle motivace do dvou hlavních modelů – nerituálního (zpravidla reverzibilní 

depozita profánního významu) a rituálního (irevizibilní depozita socio-kultovního významu). 

Tyto modely pak v sobě zahrnují čtyři základní interpretační přístupy, které využívají jak 

archeologických pramenů, tak písemných historických, religionistických a etnografických 

pramenů.  

V politickém interpretačním přístupu jsou příčinou ukládání depotů významné 

historické události, válečné konflikty, nájezdy či migrace. Depoty pak představují poklady 

ukryté v období neklidu a ohrožení. Zastánci této interpretace byli např. P. Reinecke 

(Reinecke 1930, 111-113) a F. Holste (Holste 1962), v pozdějších pracích A. Mozsolics 

(Mozsolics 1987, 1988).   
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Výrobní a komerční interpretace, která považovala depoty za výrobní či obchodní 

sklady metalurgů, případně slévačů, směňující na svých cestách své produkty, je již téměř 

opuštěna. V rámci této interpretace je pak výjimečná teorie o záměrné skartaci bronzů, jejich 

stahování z oběhu vytvářením depozit za účelem zvýšení poptávky po bronzových 

předmětech a zabránění vzniku krize z nadvýroby (Rowlands 1980, Wels-Weyrauch 1983). 

Nejrozšířenější a zároveň nejvariabilnější religiózní interpretace pokládá depoty za 

obětiny a votivní dary, tedy jako projev komunikace či pokusů o komunikaci lidí 

s nadpřirozenými bytostmi, božstvy, heroizovanými předky, nadpřirozenými jevy. Principem 

této komunikace byla výměna darů a služeb za účelem zachování stávajícího řádu světa. 

Tento způsob interpretace v sobě obsahuje širokou škálu možností výkladu – jako stavební 

obětiny (Mätthaus – Schumacher-Mätthaus 1986, 166-167), tabu – rituálně zasvěcené 

předměty se staly posvátnými, byly tabuizovány, a aby se zabránilo jejich znesvěcení a 

profánnímu užití byly znehodnoceny, rozlámány a na místě rituálního aktu uloženy – sakrální 

odpad (Hansen 1994, 387), role depotů v souvislosti s pohřebními rituály (depot jako 

zástupný hrobový milodar, kdy část má zastupovat celek (např. Rittershofer 1983, 343-344, 

352). 

Sociální či sociálně prestižní interpretační přístup, využívající především etnografická 

data, vychází ze způsobu získávání a udržování sociální prestiže, někdy ve svém důsledku až 

vedoucím k likvidaci konkurentů a vertikalizaci sociálních vazeb (Salaš 2005, 226). 

Významnou roli v sociálních vztazích a závazcích hraje reciproční princip obdarování a 

přijímání darů (Mauss 1925). Společenského uznání a prestiže v málo strukturovaných 

komunitách je podle etnologických výzkumů možné dosáhnout také demonstrativním 

zbavením se majetku, bohatství, a to i formou okázalé destrukce, jak je doloženo při rituálu 

potlač u severoamerických Indiánů. Za výsledek takových to rituálů by se pak daly považovat 

depoty, jejichž artefakty nesou jasné známky úmyslné destrukce. Jednou z možností 

interpretace je, že vysoce ceněný bronz byl takto demonstrativně odevzdáván obětováním či 

votivním deponováním, čím by se docilovalo jak přízně nadpřirozených bytostí, tak i 

sociálního uznání a upevnění společenského postavení (Salaš 2005, 226; Hänsel 1997, 17). 

Depoty by tak náležely do sféry rituální výměny darů, ukládané sice jako obětiny,ale současně 

zvyšující prestiž obětujících ve společnosti. Rivalizujícím komunitám by tom znemožňovalo 

oplacení bohatším darem a nutilo by je to k podobnému ireverzibilnímu deponování (Salaš 

2005, 226). 
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Rozlišení motivu ukládání depotů 
 

U religiózního modelu, který je do určité míry propojován se sociálním modelem a 

obdobnou vazbu nelze vyloučit i mezi výrobně komerčním pojetím (Salaš 2005, 226), 

narážíme více než u přístupů na problém motivace ukládání depotů a s ní spojené striktní 

teoretické dělení na rituální (sakrální, kultovní) a utilitární (profánní, nerituální) uložení. 

Různé druhy pramenů dokládají, že v pojetí světa archaického, preliterárního či starověkého 

člověka nebylo přísně od sebe rozlišeno profánní a posvátné. Zdánlivě ryze profánní aktivita, 

buď s cílem hospodářským, sociálním nebo politickým, mohla být nebo dokonce musela být 

provázena rituálním jednáním (Salaš 2005, 227). Především výrobní aktivity, jako veškeré 

polní práce nebo metalurgická výroba byly silně ritualizovány (Eliade 1966).  

Přepokládá se, že metalurgie patřila k silně ritualizovaným činnostem a zaujímala ve 

všech starých kulturách zvláštní postavení. Podle etnologických pramenů je tavba rud a kovu 

pojímána jako proces zrodu, zrození nové bytosti, nové hmoty, která je považována za živou 

či dokonce posvátnou. Úspěšné zrození hmoty vyžaduje oběť, neboť nový život může být 

zrozen jedině z jiného, který byl obětován. Tavbu provází velký počet různých rituálních aktů, 

manipulací a tabuistických opatření, někdy doprovázených i zvířecími či lidskými obětmi 

(Eliade 2000, Salaš 2005, 229). 

Při snaze odlišit, zda jde o votivní nebo utilitární uložení, je nezbytné porovnat 

nálezové okolnosti určitých typů předmětů. Jedním z kritérií pro rozlišení motivu uložení je i 

původní uspořádání a sestavení artefaktů a jejich prostorové rozložení. Bohužel vzhledem 

k většinou neznámým nálezovým okolnostem a nedostačující či chybějící dokumentaci 

nálezových okolností, není možné nález z toto hlediska posoudit. 

Kritérium nálezového prostředí rozlišuje několik základních typů míst uložení – 

vyvýšeniny (kopce, návrší), svahy, průsmyky, skalní rozsedliny, jeskyně, močály, vřídla, 

rašeliniště, vodní toky, prameny a jiná prostředí spjatá s vodním živlem (Soroceanu 1995, 21-

35). Téměř všeobecně se nálezy z takového prostředí považují za intencionálně ireverzibilní, 

tedy výsledek ritualizované a především religiózně motivované aktivity (Salaš 2005, 227, 

Soroceanu 1995, 21-58). Doložené jsou i nálezy spjaté s jiným nálezovým prostředím - 

Soroceanu. Některé depoty neměly utilitární funkci.  

Určité kombinace předmětů byly ukládány na specifických místech – např. do 

mokrého prostředí (Harding 2004, 368). U některý depotů je pravděpodobné, že byly uloženy 

na komunikačních trasách, sledujících vodní toky, možná v blízkosti geograficky význačných  

či nápadných míst, jako brodů, jezů, soutoků, míst s vodními víry. Pravděpodobnost profánně 
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motivovaných, nerituálních depozit v tomto hydrografickém kontextu je minimální, a obvykle 

se interpretují jako obětiny nadpřirozeným silám (Salaš 2005, 227). 

Analýza situace v celé Evropě dokládá, že pro některá období je více charakteristické 

ukládání do mokřin než pro jiná, a obecně tak i jev ukládání depotů (Harding 2004, 362). 

V karpatské kotlině se depoty koncentrují v určitých regionech a jsou složeny ze speciálních 

vybraných skupin předmětů zahrnující neutilitární předměty, hřivny. kadluby a slitky. Tyto 

depoty jsou běžnější v těch oblastech, kde se používala kremace (Harding 2004, 362).  

Je opodstatněné se domnívat, že platila určitá pravidla pro výběr předmětů pro depoty 

(Harding 2004, 361). Vícenásobné depoty podle Hardinga ukazují na chronologickou jednotu 

– nebyly shromažďovány po delší dobu (Harding 2000, 361). Tomuto tvrzení ale neodpovídá 

situace z Polešovic. Zásadní a obtížně zodpověditelnou otázkou zůstává, zda byly depoty 

ukládány se úmyslem znovu vyzvednutí nebo byly vyřazovány z oběhu záměrně. Nelze však 

vždy zjednodušeně vést ostrou hranici mezi depoty coby dočasně ukrytými majetky a depoty 

jako obětinami či votivními dary. 

A v neposlední řadě se naskýtá otázka, zda nemohlo být důvodem k ukládání 

například změny v pohřebních praktikách v období popelnicových polích, který poukazuje na 

přesun z ukládání hrobové výbavy k tzv. „Totenschätze“ (Harding 2004, 361). 

 

 

Votivní deposita 

Jde o jednotlivé nebo izolované předměty a hromadné nálezy, které byly uloženy 

z votivních důvodů a nerozpoznáme jejich užitný charakter. V tomto pojetí jsou hrobové 

nálezy označovány za hrobová depozita. Předpokládá se existence komplexního souboru 

pravidel pro výběr a depozici předmětů, který musel mít vztah k účelu depozice nebo 

k rozdělení předmětů podle pohlaví (Harding 2004, 361). 

 

 

Prostorové uspořádání depotů 
 

Lokální koncentrace depotů s vazbou na výšinné, případně opevněné polohy jsou 

běžné v období popelnicových polí např. Cezavy u Blučiny, Plešivec u Hostomic nebo Skalka 

u Velimi. Někteří autoři hledají význam takto sdružených depotů v kultovní sféře (Janssen 

1985, 52, Salaš 2005, 231). Oporou jim je propojení metalurgie a kultu, protože ze strategicky 
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situovaných a většinou opevněných lokalit pochází nejčastěji doklady kovovýroby (Salaš 

2005, 231).  

V jihočeském regionu je v přechodném období B C2/C1 doložena existence dvou 

výšinných lokalit  - Zvíkovské Podhradí - Zvíkov a Hradiště, v  jejichž blízkém okolí se 

výrazně koncentrují depoty, které jsou časově synchronní s dobou osídlení těchto výšinných 

poloh. Kolem Hradiště ležícího nad Otavou se koncentrují depoty Písek I, Malé Nepodřice I a 

Bošovice I, v okolí Zvíkovského Podhradí na soutoku Vltavy a Otavy depoty Zvíkovské 

Podhradí I, Varvažov I, Zbonín II. Takto prostorově volněji seskupené depoty, vzdálené od 

sebe řádově stovky metrů nebo tisíce metrů nalezené na vyvýšených polohách a (nebo) 

v jejich okolí, jako v otevřeném terénu jsou nepochybně součástí širších regionálních 

koncentrací, případně mohou tvořit jejich jádro (Salaš 2005, 231). Depoty z lokalit Temešvár 

I, Albrechtice nad Vltavou I, Křenovice I ještě tuto už tak nápadnou koncentraci umocňují. 

Důvodem pro vznik těchto prostorově volnějších depozitních seskupení jsou významné 

krajinné body trvalejšího a dominujícího charakteru tzn. geomorfologicky a topograficky 

výrazné polohy jako vrchy, soutoky a průsmyky (Salaš 2005, 231). Zmíněné výšinné lokality 

Hradiště a Zvíkovské Podhradí společně s o několik kilometrů vzdálenějším hradištěm u 

Chřešťovic umístěným rovněž nad strmým kaňonem Vltavy plně odpovídají této podmínce, a 

ani poslední výšinná lokalita Křemže-Dívčí Kámen se svým geomorfologicko-topografickým 

umístěním nad tokem Vltavy výrazně tento úzus neporušuje.  

Většina depotů ze sledovaného jihočeského regionu bylo uloženo na více či méně 

geomorfologicky nápadných polohách, většinou na vyvýšeninách či návrších, někdy 

fortifikovaných, nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Obdobná zjištění platí pro zhruba tři 

čtvrtiny moravských depotů ze střední až pozdní doby bronzové (Salaš 2005, 231-232). 

Přibližně 75% depotů je lokalizováno do velmi blízké vzdálenosti od výrazného vodního toku, 

což koresponduje s analýzou moravských depotů, z nichž zhruba čtyři pětiny mají v okruhu 

do cca 300 m nějaký vodní zdroj nebo případně vodní tok (Salaš 2005, 231-232).  

Podle M. Salaše lze na Moravě pozorovat vazbu depotů na geomorfologické útvary 

tytu brány, kde je prokazatelná koncentrace depotů při jejich ústí nebo podél jejich okrajů, 

zatímco jádra těchto sníženin zůstávají depozitně sterilní (Salaš 2005, 232). Brány by pak 

byly komunikačně frekventovanými, význačnými průchozími regiony oddělujícími i 

spojujícími kulturně odlišná prostřední (Salaš 2005, 232). Otázkou zůstává, zda by se takto 

dala interpretovat situace v oblasti dolního Pootaví, středního a horního Povltaví, a zejména 

v prostoru kolem soutoku těchto dvou řek. M. Salaš uvažuje o možnosti, zda jádra těchto 

průchodů nebyla nějak tabuizována a zda nebylo potřeba před vstupem do tohoto prostoru 
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vykonat nějaký rituál spojený s obětinou, připouští však, že motivem depozice mohla být i 

kombinace více faktorů např. přítomnost jiných krajinných prvků s potenciálně magickým  a 

symbolickým významem , jakými byly např. vodní toky (Salaš 2005, 232).  

Ve sledované oblasti je tak jasně doložena vazba mezi geomorfologicky a 

topograficky výraznými krajinnými prvky a výšinnými sídlišti a depoty v jejich okolí. 

Otázkou zůstává motiv uložení depotů, přestože existují relevantní indicie směřující 

k interpretaci jako votivních depozit. 

7. Společnost střední doby bronzové 

 
Tato kapitola je  zaměřena především na otázky, jak byla společnost střední doby 

bronzové organizována a strukturována, jak jednotlivci presentovali svoji identitu v rámci 

pohlaví, věku, příbuzenských vazeb a statusu, a to na základě materiální kultury. Při hledání 

dokladů o sociálním systému společnosti se obvykle zachází s informacemi, které poskytují 

pohřebiště a sídliště. V jižních Čechách je možnost výpovědi sídlišť velmi malá, což je dáno 

především stavem výzkumů, i když se v posledních letech tato situace zlepšila. Výpověď 

jihočeských pohřebišť je především determinována nedostatkem zachovaných kosterních 

pozůstatků zemřelých v jasných nálezových situacích. Na tento stav navazuje absence 

antropologických rozborů, které jsou stěžejní zejména pro identifikaci pohlaví, věku a 

příbuzenství jednotlivců. Z těchto důvodů předložený materiál z jihočeského regionu 

neumožňuje zcela objektivně a jednoznačně zodpovědět všechny tyto otázky, a tak těžiště 

interpretace sociálního systému zůstává v širší obecné rovině. 

 

 

Sociální organizace 
 

Pro poznání sociální organizace střední doby bronzové máme všeobecně málo dokladů 

vhodných pro interpretaci. Tento stav je dán především samotnou povahou archeologických 

dat (zejména jejich dochováním) a zároveň slabší vazbou sociální organizace k materiální 

kultuře. Velice zavádějící může být snaha interpretovat sociální strukturu prehistorických 

populací na základě institucí a organizace naší společnosti a její historie. V tomto ohledu 

může být archeologii, i přes určitá interpretační úskalí, nápomocná sociální a kulturní 

antropologie, která se především věnuje tématu společnost.  
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Nejvýznamnější postavení mezi interpretačními směry kulturní a sociální antropologie 

má evoluční teorie. Sociální vývoj vysvětluje jako graduální zvětšování velikosti populace 

společnosti a její hierarchizace. Počáteční vývojové stadium tvořily malé tlupy bez výraznější 

vnitřní hierarchie, které se postupně zvětšovaly a s tím zároveň rostla i potřeba hierarchizace. 

V určitém stupni vývoje se objevují mocenské instituce a s nimi dědičné postavení. Na konci 

vývoje pak stojí stát vyznačující se složitou organizací a řadou institucí. 

Podle klasifikace E. Service (Service 1977), který roztřídil společnost do čtyř 

základních skupin – tlupa, kmen (segmentární společnost), náčelnická uskupení, rané státy a 

jehož třídění se používá dodnes, evropské době bronzové odpovídá forma sociální organizace 

náčelnická uskupení (Randsborg 1974, 60; Harding 2004, 390). Náčelnická uskupení 

představují strukturovanější úroveň organizace než tlupy. Sociální organizace funguje na 

principu nerovnosti – rozdílu ve společenském statutu mezi lidmi. Rozdílné rody (rod je 

skupina, která odvozuje svůj původ od společného předka) jsou odstupňovány podle 

prestižního postavení vzhledem k nejvyššímu rodu. Ten a spolu s ním celá společnost jsou 

řízeni náčelníkem. Prestiž a postavení ve společnosti se odvozuje od toho, jak blízká je 

příbuznost jedince s náčelníkem. Další členění na třídy zde v podstatě neexistuje. Role 

náčelníka je tak klíčová. Častým jevem je lokální specializace řemeslné výroby, jejíž 

nadvýrobek a také potraviny jsou periodicky povinně poskytovány náčelníkovi. Ten tyto 

produkty používá jako dary pro své vazaly a může je též dále redistribuovat. Obecně mají 

náčelnická uskupení centrální místa, která koordinují ekonomické, sociální a náboženské 

aktivity (Harding 2004, 388-389), často s chrámem, sídlem náčelníka a jeho vazalů a 

koncentrací řemeslné výroby. Náčelnická uskupení se liší velikostí, jejich populační rozsah se 

pohubuje mezi 5000 – 20000 osobami. Jedním z charakteristických rysů je existence stálého 

rituálního a ceremoniálního centra, které funguje jako ústřední bod celého uskupení. Nejde 

však o stálé urbánní centrum (město)  s vytvořenou byrokracií jako ve státních útvarech. 

V náčelnických útvarech jsou místa, která stojí v hierarchii osídlení výš než jiná (Service 

1971). Sociální nerovnost osob v náčelnických společnostech se odráží v pohřebním ritu, kdy 

pohřby náčelníků obvykle doprovází bohatá výbava (Květina 2004, 387). 

Model tlupa-kmen-náčelnictví-stát někteří badatelé považují za přežitek, jiný za stále 

přínosný a opodstatněný (Randsborg 1974). 

V některých oblastech lidské činnosti je vyžadována určitá organizace a vedení, což, 

vytváří podmínky pro vzestup elity. Předpokládá se, že vývoj sociální struktury tohoto typu 

jde ruku v ruce s vývojem technologie a s ním související specializace (Harding 2004, 391). 
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Kontrola technologie výroby kovů a kontrola zdrojů kovů by tak také mohly být faktory 

v procesu vzniku elity a jedním ze zdrojů sociální moci (Harding 2004, 391).  

 

 

Byla společnost doby bronzové organizována jako náčelnictví? 

Model náčelnictví se zdá být adekvátním způsobem popisu hierarchické sociální 

organizace společnosti doby bronzové (Harding 2004, 390). Ideální náčelnictví by však mělo 

mít jasný doklad tříd, a ty by měly být zastoupeny ve formě sídlišť a hrobů. Sídlištní záznam 

nám ale poskytuje malý, nebo žádný doklad hierarchického systému. Sídliště jako taková jsou 

si velice podobná a domy na nich jsou méně diferenciované velikostí nebo bohatstvím a 

nejeví zásadní rozdíly ve funkci. Spíše systém malých sídelních jednotek navzájem si 

podobnými znaky (velikost a dosažitelnost zdrojů) odpovídá charakteristice kmenového 

způsobu organizace (Harding 2004, 390). V tom případě by nešlo o hierarchický systém ale o 

„heterarchický“, který byl buď netřídní nebo tříděn jiným způsobem (Harding 2004, 390). 

Organizace společnosti by tak nebyla nutně uspořádána do pyramidální struktury, kdy by byl 

kmen složený z několika vesnic, každá z několika rodů, a domy z několika domácností, každá 

z určenými charakteristikami a vymezenými sférami činností. Místo toho by byl možný více 

„fluidní“ způsob činností se skupinami prolnutými či propojenými navzájem různými 

způsoby a na různých úrovních (Harding 2004, 390-391). Není však jasné, jak by se tyto 

tendence projevovaly v archeologickém záznamu, jinak než že by doklady třídění nebyly 

shodně přítomny, nebo že by byly doloženy v některých oblastech a v jiných ne (Harding 

2004, 391). 

Problémem sociální diferenciace se zabýval M. Geschwinde (Geschwinde 1996). 

Podle něj archeologické prameny získané z pohřebišť doby bronzové v Lüneburských 

vřesovištích e vypovídají o nestratifikovaném obyvatelstvu (Geswinde 1996, 338).  

Podle B. Sicherla (Sicherl 2004, 201) jsou jasné doklady nárůstu sociální stratifikace 

od střední doby bronzové, na kterou navázala stratifikace období popelnicových polí. 

Dokladem jsou pro něj hroby s meči - během B C se začínají vydělovat hroby s meči od 

jiných hrobů a zároveň se v mohylách s meči objevuje více importovaných předmětů. Ačkoliv 

z jižních Čech pochází 5 nálezů mečů, nedají se přesvědčivě, až na jednu výjimku  - meč 

z Ratají, spojit s hrobovým kontextem. V období popelnicových polí nositelé mečů a jejich 

rodiny navazují a dále rozvíjí tradici mohylové kultury (meče s plnou rukojetí a kroj). Nejde o 

náhlou změnu formy společnosti, ale o proces přijímání sociálního stratifikování společnosti 

(Sicherl 2004, 201). Od  B C se v hrobech se zbraněmi objevují přídavky srpů. Vývoj nožů 
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ukazuje první zjemnění kultury stolování, které patrně souviselo se širší sociální diferenciací, 

jako např. s výměnou výzbroje nebo s příliš vyvyšovaným významem lovu (Sicherl 2004, 

164, 201). 

 Pokud zvážíme všechny okolnosti, máme archeologické doklady, které převážně 

vypovídají o členech společnosti střední doby bronzové, které nějakým způsobem vystupují či 

vyčnívají a u kterých se především podle pohřební výbavy předpokládá držení určitého 

statusu (Harding 2004, 410). Logickým úsudkem z toho vyplývá, že ještě postrádáme většinu, 

která měla jiný status a přidělené odlišné role. Mezi jimi jsou z materiální kultury nejlépe 

doložení řemeslníci zabývající se výrobou keramiky, zpracování kovů aj.  

 

„Sociální moc“ 
 

Pokud přijmeme, že společnost doby bronzové byla třídní, vyvstává otázka, jak byla 

společnost formována a jak byly rozdíly ve statusu zachovávány. Se vznikem elity mohou 

souviset výhody, které ona sama přináší společnosti. Otázkou je, jak jednotlivci přicházejí 

k postavení ve společnosti a autoritě. Pro její zodpovězení je důležitá analýza důvodů, které 

vedly ke zvýšení významu jednotlivých členů společnosti – zdrojů sociální moci (Harding 

2004, 393). 

Podle práce M. Manna (Mann 1986) k vytvoření sociální moci vedou různé cesty. 

Mann vytřídil čtyři zdroje  a organizace moci: ideologický, ekonomický, vojenský a politický 

(IEMP), které slouží k transformaci skupin jednotlivců do organizací ovládaných mocenskými 

strukturami a mocnými osobami (Mann 1886, Harding 2004, 392). Mezi egalitární 

společností vzrůstající intensita interakce a hustota populace může vést k formování větších 

sídelních jednotek s centralizovanou, stálou autoritou. Pokud má osoba tyto zdroje moci, má i 

autoritu, v případě že je ztratí, je sesazena. Podle Hardinga je IEMP model použitelný pro 

popis přechodu od egalitárních společností na stupni sociální organizace lovců-sběračů 

k třídní společnosti (kmenů a náčelníků) (Harding 2004, 392). Nelze vyvyšovat význam ani 

interakci jednoho nebo druhého zdroje moci nad jiným, protože kontrola procesů, majetku, 

rituálů je stejně důležitá (Harding 2004, 392).  

Stanovení statusu ve společnosti doby bronzové podle rámci socio-politických termínů 

se objevuje v pracích mnoha archeologů přes 50 let. Mnozí z nich používají modely 

podporované etnografickými zjištěními. Moc, autorita a prestiž patří do skupiny vertikální 

sociální hierarchie. Historické a archeologické doklady nasvědčují tomu, že moc, autorita a 

prestiž byly soustředěny především v rukou mužů. V předstátních útvarech jsou tyto sociální 
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kategorie spojeny s několika typy vůdců – vedoucí aktivit, mocný muž, náčelník vesnice a 

náčelník kmene (segmentárního útvaru). Mezi uvedenými typy vůdců existuje rozdíl daný 

především způsobem nabytí výsadního postavení a v míře osobní pravomoci (Květina 2004, 

387). 

Vedoucí aktivit – osoba vedoucího aktivit je vázána na konkrétní aktivity (události), 

ve kterých díky svým schopnostem a dovednostem vyniká, a tak se stává přirozeným vůdcem. 

Během jiných typů aktivit je osoba vedoucího opět řadovým členem společnosti. Pozice 

vůdce aktivit obvykle nezanechává žádnou archeologickou stopu (Květina 2004, 387). 

„Big man“ (big person, velká osoba) – jde o vůdce malých komunit jako vesnic a tlup, 

vyskytuje se ve skupinách od 40 – 300 osob, obvykle mezi 60 – 150. Na rozdíl od vůdce 

aktivit je jeho pozice stabilní bez ohledu na probíhající aktivity, získaná na základě jeho 

schopností a majetku a není dědičná. Tuto pozici zastává pouze po dobu jeho aktivního věku 

nebo po dobu, po kterou ho ostatní členové komunity uznávají. „Big man“ se těší v rámci 

komunity prestiží, která je sice spojená s autoritou ne však s opravdovou mocí. Svoji prestižní 

společenskou pozici si udržuje organizováním společenských aktivit spojených s hostinami, 

kde demonstruje svou štědrost. Vzhledem k tomu, že velká osoba zastává svou pozici pouze 

po dobu aktivního věku a po té je nahrazen novým, v pohřebním ritu se tak nemusí odlišit od 

ostatních členů komunity (Květina 2004, 387). Možnost archeologického zachycení pohřbů 

této sociální kategorie je pak tímto determinována.  

Náčelník vesnice – získává moc díky svému zděděnému postavení. Jeho role mu 

náleží na základě všeobecně známého a uznávaného příbuzenství s generací náčelníků před 

ním. Tato linie nemusí být z našeho pohledu skutečná, ale jen mytologická (Květina 2004, 

387). Proto jsou adepti vybíráni pouze z určitého okruhu rodin nebo rodů, ale kritériem jsou i 

fyzické a psychické schopnosti. Náčelník vesnice má autoritu obvykle u 80-300 osob, může 

být rovněž vůdcem klanu či rodu rozptýleného v několika sídelních jednotkách. Prestižní 

sociální pozici si musí náčelník vesnice udržovat štědrostí. Na rozdíl od mocného muže má 

náčelník v religiózní sféře (při ceremoniích) daleko více výsadních práv a povinností. Určité 

rituály mohou být vykonávány pouze náčelníkem, a naopak náčelník je ve společném zájmu 

povinen provádět určité obřady, aby „svět fungoval“. Pohřby náčelníků se odlišují od běžných 

členů komunity formou pohřebních rituálů a specifickou pohřební výbavou a milodary. 

Kmenoví náčelníci (náčelníci segmentárních útvarů) – pozice kmenového náčelníka je 

dědičná, obvykle se odvozuje z jedné náčelnické rodiny nebo rodu. Autorita náčelníka je 

nepřímá a poměrně značná, avšak limitovaná závazkem vyslyšet názor rady nebo společensky 

uznávaných osob. Vede většinou větší počet sídelních jednotek nebo větší počet osob 
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rozptýlených po různých lokalitách. Většina společností s institucí kmenového náčelníka je 

více hierarchizovaná. Oproti vesnickým náčelníků je zdůrazněna jeho rituální role. Náčelník 

disponuje nadpřirozenou mocí, která ho odlišuje od běžných členů komunity. Archeologicky 

se pozice kmenového náčelníka projevuje poměrně výrazně. Náleží mu často specifické 

nějakým způsobem vymezené areály v rámci sídlišť nebo i samostatná sídla mimo obvyklá 

sídliště. Některé typy artefaktů nebo surovin jsou rovněž vyhrazeny pouze náčelníkovi, 

většinou jde o zbraně nebo ceremoniální předměty někdy odvozené ze zbraní, což se může 

projevit při pohřbech náčelníků, jejichž výbava je obecně bohatší než u běžných členů 

společnosti (Orme 1981, Květina 2004, 389). 

Stařešina - svůj vliv získá v souladu s rostoucím věkem, a to pravděpodobně od 

určitého období, kdy dosáhne potřebného stáří a jeho moc je mu potom připsána nadosmrti 

(Květina 2004, 387). 

Ve skutečnosti se však v jedné komunitě může vyskytovat společně více kategorií 

vůdčích osobností (Orme 1981, van de Velde 1990, Květina 2004, 387). 

 Sociální postavení je prezentováno standardizovanými symboly statusu, prestiže a 

bohatstvím. Artefakty, často z hodnotných či exotických materiálů, sloužily k potvrzování 

významu osoby vlastníka, byly doklady jeho bohatství a prestiže. Tuto kategorii předmětů 

označil G. Dalton (Dalton 1977) jako prvotní cennosti (primitive valuables). V charakteru 

prestižních předmětů lze obecně mezi různými společnostmi nalézt určité shody. Šlo o 

materiály a artefakty vyrobené z trvanlivých, vzácných, exotických nebo nápadných 

materiálů, např. jantar, mušle, zlato, stříbro, měď a jiné kovy, drahé kameny, slonovina, atd. 

Řada těchto předmětů měla i užitkovou hodnotu. Prestižní artefakty, které byly vyráběny 

pravděpodobně pro „vysoce postavenou“ klientelu, jsou ze sledované jihočeské oblasti 

doloženy jak z četných hrobových kontextů, tak z depotů. Jde zejména o nálezy mečů (např. 

Rataje I, Paseky), sekeromlatů a mlatů (např. Řepeč I, Sepekov, Křtěnov II) a dále o artefakty 

ze zlata a jantaru (Křenovice I).  

Prvotní cennosti, na rozdíl od předmětů každodenní potřeby, byly směnovány proti 

jiným cennostem při ceremoniálních výměnách v před-státních společnostech. Podle Daltona 

(Dalton 1977) existují v před-státních společnostech dva druhy směny: 

a) ceremoniální směna slouží k ustavení a posílení vzájemných vazeb a aliancí ve 

společnosti 

b) soutěživá směna, jejíž cílem je dokázat, potvrdit a udržet postavení v sociální 

hierarchii 
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Studium rané směny tak umožňuje pohled nejen na problematiku obchodu a 

ekonomie, ale i na sociální strukturu raných společností.  

Především s transportem zvláštních, prestižních a cenných komodit je spojen vznik 

obchodu, ve smyslu nadlokálních transakcí a existence specializované skupiny osob-

prostředníků.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Duchovní kultura – myšlenkové struktury – 

náboženské myšlení a jednání 

 

Studium duchovní kultury na základě hmotných pramenů je hlavní náplní kognitivní 

archeologie. Snaží se na jejich základě zjistit, jak lidé vnímali minulost a poznávali svět, jak 

ho hodnotili, jaké představy a koncepce si vytvářeli o světě, který je obklopoval, a o světě, 

který byl ‘‘tam za‘‘ , ‘‘nad‘‘, a jak tyto světy spolu komunikovaly. Jinými slovy kognitivní 

archeologie studuje ty aspekty pradávných kultur, které jsou produktem lidské mysli – 

vnímání, popis a klasifikace vesmíru, podstatu nadpřirozena – zákonů, filozofie, etiky a 

hodnot, kterými je lidská společnost určována, a způsoby, kterými jsou aspekty světa, 

nadpřirozena a lidských hodnot sdělovány v umění. Kognitivní archeologie se opírá o výchozí 

hypotézu, podle níž má lidské konání svůj neoddělitelný kognitivní aspekt a lidská myšlenka 

může zanechat materiální, archeologicky zjistitelnou, transformovanou stopu, protože vše, co 

člověk vytváří a koná, je spojeno s procesy myšlení (Thomas 1997, 458-484).  

Artefakty v kognitivním pojetí jsou produktem pohybu lidské mysli a její invence a 

vypovídají o náboženských systémech, symbolice, ikonografii a vývoji lidského vědomí. Mají 

svůj symbolický význam, který je více či méně rozeznatelný, a proto je práce se symboly 

významnou částí kognitivní archeologie. Nelze bezpečně zjistit, jak lidé vnímali v minulosti, 

jaké významy přikládali symbolům, ale lze zjistit, v jakém kontextu kterých symbolů užívali 

(Thomas 1997, 462).  
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Nedílnou součástí studia je kosmologie. Každá společnost chce porozumět, jak její 

vesmír – kosmos – pracuje. Kosmologie se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia 

kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru, jak byl stvořen, jakými zákony se řídí, co 

ho udržuje.  

Nechtěla bych hlouběji rozvádět diskusi na téma definice prehistorického náboženství 

nebo se zabývat problematikou možné projekce našeho pojetí náboženství do náboženství 

v prehistorických neliterárních společnostech, a to vzhledem k tomu, že jde o obsáhlou 

problematiku vyžadující dlouhodobější studium. Náboženstvím a rituály se především 

hlouběji zabývá kognitivní archeologie.  

Podle D. H. Thomase je náboženství je specifický soubor víry založený na vztahu 

k nadpřirozenu. Náboženství je mechanismem společnosti týkající se nadpřirozeného jevu 

v každodenním světě, soubor rituálů, racionalizovaný kosmologií, kterým se získávají 

nadpřirozené síly za účelem dosažení nebo zabránění změny stavu mezi lidmi (u lidí) a 

v přírodě. Náboženství je univerzální pro všudypřítomnou kulturní touhu ovlivnit změny mezi 

lidmi a  v přírodě. Primárním cílem náboženského chování je ovlivnit běh těchto změn 

prosbou o pomoc nadpřirozených sil. Náboženská víra je projevována v každodenním životě 

tzv. programem rituálů, který zahrnuje modlení, hudbu, hostinu, obětování a tabu. Stereotypní 

pořadí je kulturním mechanismem, kterými se individua pokouší intervenovat u nadpřirozena. 

Rituál je základní náboženský akt. Většina rituálů má blízký vztah k materiální kultuře, a tak 

jsou  často zastoupeny v archeologickém záznamu. (Thomas 1997, 462-463). Rituální aktivity 

v době bronzové dokážeme především identifikovat v souvislosti s pohřebními ritem a 

ukládáním votivních deposit.  

 

 

Kosmologické představy 
 

V době bronzové lze najít dva systémy pohledu na svět pracující paralelně vedle sebe 

– tripartitní systém lineárního vesmíru (prostoru) a času a čtyřdobý systém vesmíru a 

cyklického času (Müller-Karpe 2006, Kaul 2005). 

Při snaze o pochopení náboženských představ doby bronzové je nezbytné pochopit 

význam symboliky nebes a slunce. Ve 2. tisíciletí se slunce jako symbol božství  objevuje  při 

uctívání, v kultu a v mytologii jak v předoasijských vyspělých kulturách, tak v jižní 

Skandinávii a Irsku (Müller-Karpe 2003, týž 2001; Hänsel, A a B. 1997, Kaul 2004). Světlo a 

teplo vydávané slunce bylo vždy nábožensky uctívaným přírodním úkazem. Mimo to se vedle 
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slunečních motivů objevují i jiné náboženské motivy, které jsou rozšířeny od Předního 

Východu, Kréty, Mykén dále do evropského prostoru až po severské oblasti, lze tak 

předpokládat, že docházelo k určitým kontaktům mezi těmito oblasti. Za doklad tohoto 

propojení těchto oblastí pokládá Müller-Karpe symbol nilského kříže, který, ačkoliv nemá 

žádnou přirozenou nebo jemu podobnou předlohu, je rozšířen od Egypta, kde měl význam 

,,božství krále“, božského života, po Malou Asiii, Řecko a střední Evropu (Müller-Karpe 

2006, 32).  

Egyptská bohyně Hathor byla od raně dynastického období považována za bohyni 

nebes, zpodobňovaná buď jako kráva, nebo zkráceně jako kraví rohy, anebo jako ženská 

postava s kravími rohy, někdy se slunečním kotoučem. Ve stejném období se objevuje spolu 

s býkem, symbolem vyššího božství. Obdobně je tomu v Mezopotámii, kde byl nejstarším a 

největším božstvem nebes An, který mohl znázorňovat univerzalitu, totalitu (úplnost) a 

absolutno nebes  a  spolu  s Enlilem byli nazýváni „králi nebes a země“ (Bottéro 2005, 45-4ý, 

Müller-Karpe, 2006, 22). U Chetitů byly nejvyšším božstvem „Páni nebes a země“ - „bůh 

bouřky z města Chattuše“ s „sluneční bohyně z Arinn“ (chetitská jména nejsou známá). Bůh 

bouřky mohl být zobrazován jako býk nebo jako mužská postava stojící na býku (Müller-

Karpe 2006, 22). 

Za symboly nebeského božstva by se podle H. Müllera-Karpeho daly považovat 

závěsky nebo jiné použití motivu páru rohů, vyskytující se od střední doby bronzové (Müller-

Karpe 2006, 23). Typologická rozmanitost, rozšíření a chronologický vývoj závěsků ve tvaru 

býčích rohů je poměrně obsáhle zpracována (Wels-Weyrauch 1978; táž 1991, Furmánek 

1980). V jižních Čechách je této formě závěsků nejblíže typ srdcovitých závěsků z Údraže I. 

Jejich výskyt je kladen do stupně B B2 – B C1 s oblastí největší koncentrace v Potisí a 

středním Podunají. Otázkou zůstává, zda lze s touto symbolikou spojovat i tvarově mírně 

odlišnější mladší formy srdcovitých závěsků – typ Hörmannsdorf a Oberbernbach. Tyto typy 

závěsků datované do B C – C2 jsou doloženy na jihočeských lokalitách Hosty I, II, Čichtice I, 

Nový Dvůr I a z okolí Zvíkovského Podhradí I. Přitom těžiště jejich největšího rozšíření se 

posunuje dále na západ do Bavorska, menší výskyt je zaznamenán ve střední Podunají a Potisí 

(Wels-Weyrauch 1991, 40-47). Závěsky ve tvaru páru býčích rohů byly součástí náhrdelníku a 

tvořily obvykle součást hrobové výbavy mrtvého. Náhrdelník mohl být také sestaven 

z kombinace závěsků ve tvaru býčích rohů a terčovitých závěsků, případně ze samotných 

terčovitých závěsků (Wels-Weyrauch, 1978; táž 1991). Jediný jihočeský terčovitý závěsek se 

středovým trnem pochází z Varvažova I. Tento typ je poměrně široce datován do stupňů B B2 

– C2 s oblastí rozšíření od horního po střední Podunají (Wels-Weyrauch 1991, 56). 
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Pokud terčovité a kolečkovité závěsky symbolizují slunce a závěsky ve tvaru býčích 

rohů nebesa, může mít jak jejich samostatný výskyt, tak jejich kombinace symbolický 

význam související s náboženstvím. Vzhledem k symbolickému významu berana a býka 

v předoasijských vyspělých kulturách 2. tisíciletí př. n. l., kde jsou přímým důkazem 

nejvyššího božstva (Hathor – kráva; An, Enlil – býk), můžeme podobné spatřovat také 

v závěscích tvaru býčích rohů ve střední Evropě (Müller-Karpe 2006, 23). Porovnatelnost 

různých božstev se vztahuje především na jejich všeobecnou principiální příbuznost.  

Velmi pravděpodobně existovala v době bronzové i další personifikovaná božstva – 

božstvo měsíce, božstva astrálních jevů, božstvo deště, vodních zdrojů, ohně, řemesel, 

kovovýroby, božstva záhrobí či podsvětí, válečná božstva, případně ještě jiná božstva různých 

povětrnostních a pozemských jevů (Podborský 2002, 196). 

Podle F. Kaula rytiny na severských pozdně bronzových břitvách representují 

obrazový příběh částí základního mýtu vztahujícího se k věčné cestě slunce ode dne k noci, na 

které je doprovázeno průvodci a božskými pomocníky (Kaul 2005; týž 2004; týž 2003). Jeho 

pomocníky jsou ryby, kůň a had. Loď se vždy se objevuje mezi mytologickými agenty slunce 

na jeho cestě, je božským prostředníkem mezi nebesy a podsvětím, je nejdůležitějším 

agentem zajišťujícím převoz slunce na jeho cestě (Kaul 2005, 138). Loď jako taková je 

dopravní prostředek symbolizující pohyb. Každý pomocník má určenou svoji dobu – 

božskému koni je vyhrazený čas ve dne - v poledne, zatímco čas ryby a hada je v noci. Slunce 

a jeho představitel loď s dušemi vybraných se pohybuje se kolem dokola a skrz tři sféry každý 

den a každý rok do konce světa. 

Paralelu lze najít v náboženství starověkého Egypta, kde se rovněž setkáváme 

s cyklickou cestou slunce během dne a noci, na které ho doprovází zvířecí pomocníci – sokol, 

skarabeus a had, a noční a denní lodě. Duše zemřelých se stávají součástí posádky lodi (Kaul 

2005, 138, týž 2003, 38-39). S vyobrazením sluneční bárky s vesly plující od východu slunce 

k západu se setkáváme i na disku z Nebry. Jde o nejstarší známou konkrétní představu o nebi 

datovanou do období kolem r. 1600 př. n.l. Vyobrazení na bronzovém terči předpokládají 

pozorování hvězdného nebe po dobu několika generací. 7 z 32 hvězd by mělo představovat 

s velkou pravděpodobností souhvězdí Plejád, které mělo pravděpodobně  důležitou roli při 

určování doby setby a sklizně. Slunce a měsíční srpek rovněž představují astronomické 

objekty. Dva zlaté krajní oblouky, z nichž je dochován jen jeden, by mohly být chápany jako 

západní a východní horizont, které by mohly představovat body západu a východu slunce 

během roku. Zbývající srpovitý útvar bývá interpretován jako mytická sluneční bárka s vesly 

(Springer 2003, 22). 
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Jedním z nejdůležitějších kosmologických symbolů je kolo s paprsky. Tento symbol 

bývá interpretován jako slunce putující po obloze (Kaul 2005, 43, týž 2003, 44-45). 

Horizontální linie kola mohou symbolizovat čtyři základní vrcholy dne – ráno, poledne, večer 

a půlnoc. Čtyři body setkání mohou znamenat čtyři důležité body dne, a pravděpodobně i 

čtyři roční období roku vyjádřené tím samým způsobem. Tento čtyřdobý cyklus odpovídá 

také cyklu čtyř ročních období, do čtyř mohou být rozděleny i čtyři fáze měsíce (Kaul 2003, 

43). Závěsek ve formě kola s paprsky je doložen z jihočeského regionu pouze z jedné lokality 

– Albrechtice nad Vltavou II. Představuje typ vyskytující se od B C1 – B C2 rozšířený 

především v horním Podunají (Wels-Weyrauch 1991, 57-58). Ze západních Čech jsou známé 

exempláře např. z mohyly 1 ve Vrhavči a mohyly 2 v Nové Huti (Čujanová-Jílková 1977, 75-

87). 

 Kolo s paprsky je jak symbolem slunce, tak jeho cyklického pohybu během dne a 

noci, střídání dne a noci, ročních období, života a smrti a rovněž symbolem kosmického 

pořádku (vesmírného řádu) (Kaul 2003, 42-43). Na kolo může být nahlíženo jak na solární 

symbol nebo představu jako takovou, tak na symbol denně se opakující cesty slunce. 

Jinými slovy symbol kola se špicemi, rozšířený po celé Evropě v tom samém čase, 

může být solární symbol pohybu slunce a základní symbol kosmologického pořádku a symbol 

(cyklického) času. Jeho symbol tak má hluboký náboženský, kosmologický a symbolický 

význam. Kolo mohlo představovat pohyb slunce na jeho věčné cesta v dynamickém, věčně 

cyklujícím a rotujícím vesmíru.  

Výzdobné motivy složené z koncentrických kruhů a spirál bývají rovněž spojovány se 

solární symbolikou (Kaul 2002, týž 2005, 58; Podborský 2002, 195; Jockenhövel 2003; 

Gerloff 2003, 191-203; Menghin 1999, 174, Springer 1999, 180; Wegner 1996, 209). Tyto 

motivy se objevují na předmětech kultovního rázu jako např. na slunečním vozu 

z Trundholmu (Kaul 2005), zlatém klobouk u ze Schifferstadtu (Gerloff 1995). V jihočeském 

regionu jsou těmito charakteristickými motivy zdobeny jehlice s terčovitou hlavicí 

z Albrechtic nad Vltavou III, Řepče I a Semic I. Tato výzdoba se dále objevuje na artefakty, 

které bývají spojovány s vyšším sociálním statusem jako meč a sekeromlat. Jde především o 

nález meče s osmihranným jílcem zdobeným soustředními kroužky typu Hasmoning (von 

Quillfeld 1995, 58, 78-79, 83) ze Smilovic a sekeromlat s týlním čepcem ze Sepekova. 

 Při procesu rozšiřování a akceptování nových symbolů, figurálních a symbolických 

elementů ikonografie a následně jednotlivých symbolů náboženství měli důležitou roli, jak se 

předpokládá, příslušníci elity společnosti, díky nimž se tyto různé elementy začleňovaly do 
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kulturní tradice, systému a představ (Kaul 2003, 50, Éluère 1999, 132-136). Tuto domněnku 

by pak také podporovaly jihočeské nálezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Závěr 

 
Cílem diplomové práce bylo přispět k problematice střední doby bronzové v jižních 

Čechách. Za tímto účelem jsem shromáždila dostupný nálezový fond, který jsem jednotným 

způsobem zpracovala, zdokumentovala a analyzovala. Ze sledovaného nálezového fondu jsem 

vyčlenila kategorii nálezů z mohyl a z depotů. U nálezů z mohyl jsem se pokusila 

rekonstruovat nálezové celky. Podařilo se mi rekonstruovat 149 nálezových celků z mohyl. 

Tyto celky z mohyl a depoty jsem dále analyzovala. Soustředila jsem se především na 

typologicko-chronologickou analýzu bronzové industrie, artefaktů ze zlata a jantaru a analýzu 
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skladby jednotlivých celků. Provedené rozbory byly východiskem k datování celků a k  

rozpracování chronologických horizontů, které jsem mapově zpracovala.  

V další fázi práce jsem se zaměřila na otázku, jakou výpověď mohou poskytnout  

nálezy z jihočeských mohyl a depotů k sociální a myšlenkové struktuře společnosti. 

Hroby representují kategorii materiálních pozůstatků, se kterými se velmi často 

zachází při hledání výpovědi o dávných sociálních systémech. Informace, které mohou 

poskytovat hroby a pohřebiště lze rozdělit do dvou úrovní. První zahrnuje informace o 

jednotlivci a jeho vztahu k jiným, a druhá vztahy mezi odlišnými skupinami lidí, komunitami 

v širším prostoru.  

Při zpracování těchto otázek informací jsem narazila na problém týkající se možné 

výpovědi jihočeských pohřebišť a hrobů, a tím je nedostatečná nebo žádná dokumentace 

výzkumů většiny mohyl. Možná výpověď je dále determinována nedostatkem zachovaných 

kosterních pozůstatků zemřelých v jasných nálezových situacích. Na tento stav navazuje 

absence antropologických rozborů, které jsou stěžejní zejména pro identifikaci pohlaví, věku 

a příbuzenství jednotlivců. Z těchto důvodů předložený materiál z jihočeského regionu 

neumožňuje zcela objektivně a jednoznačně zodpovědět otázky vztahující se k sociální 

struktuře, a tak těžiště interpretace sociálního systému zůstává v širší obecné rovině. 

Mojí snahou bylo také dospět ke konkrétním poznatkům o konstrukci, druhu pohřbu a 

výbavě mohyly. V zásadě shrnout následující poznatky. Pohřební ritus včetně stavby mohyly 

byl řízen určitými pravidly, ale doposud se nepodařilo zjistit, zda závisela na věku, pohlaví 

nebo sociálním postavení pohřbeného jedince, nebo zda procházela během trvání střední doby 

bronzové určitým vývojem. V pohřební výbavě jsem se pokusila rozpoznat typicky mužské a 

typicky ženské hrobové přídavky. Za typicky mužský hrobový přídavek lze označit zbraň, 

pracovní nástroj/nástroj, které se v jihočeské regionu vyskytují v několika možných 

kombinacích a jejich variantách. Nejčastěji se vyskytujícími se kategoriemi bronzové 

industrie v hrobech jsou dýka a šipky a kombinace těchto předmětů. Na základě sledování 

oděvu a jeho součástí v hrobové výbavě lze interpretovat přítomnost kornoutkovitých závěsků 

a pokličkovitých nášivek jako doklad oděvu nebo jeho součástí. Doklady oděvu pošitého 

pokličkami mají četné analogie převážně v ženských kostrových hrobech (Laux 1996, Wels-

Weyrauch 1991). Studium součástí oděvu v určitých prostorových oblastech a časových 

úsecích doby bronzové dovoluje vyvozovat zpětné závěry o vnějším vzhledu – kroji – jeho 

nositelů, avšak sledovaný materiál neposkytuje příliš mnoho podkladů pro studium oděvu ani 

pro možné vyčlenění určitých krojových skupin. 
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Problematika spojená se studiem depotů je značně široká a nese s sebou řadu 

interpretačních úskalí. V práci jsem se zaměřila na sledování chronologických horizontů 

depotů a na sledování prostorového uspořádání depotů. V jihočeském regionu je v oblasti 

dolního Pootaví, soutoku Otavy s Vltavou a ve středním Povltaví jasně doloženou vazba mezi 

geomorfologicky a topograficky výraznými krajinnými prvky a výšinnými sídlišti a depoty 

v jejich okolí. Otázkou zůstává motiv uložení depotů, přestože existují relevantní indicie 

směřující k interpretaci jako votivních depozit. 

V evropských kulturách doby bronzové se nachází stejně jako ve vyspělých kulturách 

přední Asie 2. tisíciletí př.n. l., archeologické doklady, že slunce bylo uctívaným božským 

jevem, které mělo vztah k dennímu a ročnímu koloběhu a zároveň darovávalo světlo, teplo a 

život a bylo nejvýznamnější součástí nebes. Slunce a nebesa byla velmi rozdílně symbolicky 

zpodobňována (antropomorfně, zoomorfně, atd.). Za doklad rozšířenosti uctívaní nebes 

v evropském prostředí doby bronzové jsou považovány především závěsky (amulety) a jiné 

symbolické artefakty, u kterých lze identifikovat sluneční symboliku (Müller-Karpe 2006, 

26). Ve středoevropském prostředí jsou artefakty nesoucí sluneční symboliku označovány 

srdcovité závěsky, kolečkovité závěsky s paprsky a jiné artefakty s charakteristickou 

výzdobou koncentrických kruhů a spirál, jejichž nálezy jsou doloženy z několika jihočeských 

lokalit (Hosty I, Údraž I, Řepeč I, Albrechtice nad Vlatvou III). 

Interpretace duchovních záležitostí v jiné společnosti je pro rozdíly v kultuře a 

kontextu těžká. Je nemožné vstoupit do psychiky lidí doby bronzové a rozluštit psychologické 

procesy, které se odehrávaly v jejich mysli. Musíme se spokojit s předpokladem, že tyto 

procesy existovaly a mnoho aspektů materiální kultury je odráží. 

Předložené závěry zůstávají spíše opatrným pokusem, jak interpretovat výpověď 

jihočeských nálezů střední doby bronzové v souvislosti se zvolenou problematikou. 
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