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Monika Pecinovská, Provinciální spony starší doby římské v Čechách. 

154 stran, 32 tab., 4 barevné fotografie, 10 grafů. 

Uvážíme-Ii, že poslední soustavné hodnocení hlavních typů spon doby římské z českých 
nálezů je obsaženo v práci B. Svobody Čechy a římské impérium, vydané před 60 lety, jeví 
se nové celkové zpracování této nálezové složky specifického významu velmi aktuální. 
Podtrhuje to i okolnost, že např. pro Moravu je k dispozici přece jen pozdější zpracování 
I. Peškaře z r. 1972, obsahující i spony provinciálního původu. Ve středoevropském měřítku 
ukazuje pokrok ve výzkumu spon zvláště také sborník ke stému výročí prvního vydání 
základní práce O. Almgrena o sponách doby římské (100 Jahre Fibelformen nach Oscar 
Almgren. Wunsdorf 1998). 

Oproti původnímu záměru zpracovat také spony barbarské provenience ze starší doby 
římské bylo téma zúženo na spony provinciální. Dobrým důvodem k tomu bylo zjištění 
velkého nárůstu těchto nálezů z novějších výzkumů a shromáždění početného souboru (374 
spon) spínadel provinciálních, opravňujícího samostatné zpracování. 

V první části práce probírá autorka jednotlivé v Čechách nalezené typy provinciálních spon 
v rozdělení spony západní provenience a spony podunajské. Charakterizuje tyto spony 
z hlediska konstrukce výzdoby a shromažďuje údaje o jejich původu, rozšíření, datování 
a použití. Naprostá většina zkoumaných nálezů byla již publikována, při snaze o ověření 
některých špatně dokumentovaných spon se však autorce podařilo nalézt v muzejních 
depozitářích některé dosud nepublikované exempláře. Zvláštní oddíl v rozboru i v katalogu 
představují některé spony destičkovité, které vzhledem k jejich datování do 1. A 2. Stol. Bylo 
třeba zařadit, i když tento typ patří převážně do mladší doby římské. 

Přehled o výskytu spon v hrobových celcích, v nichž se vyskytly spony provinciální, 
navozuje některé úvahy, které by ovšem bylo třeba ověřit podle celého hrobového inventáře. 
Jde zvláště o zjištění, že většina provinciálních spon se nalezla v hrobech, kde byly jediným 
spínadlem, nebo spolu s nimi patřila k výbavě jen jedna nebo dvě další spony, přičemž již u 
hrobů se dvěma sponami vytvářela v 50% pár spona germánské provenience. V bohatších 
hrobech s větším počtem spon (od 5 do 9) germánské spony převažují, což by mohlo 
nasvědčovat tomu, že importy nebyly vždy výhradně preferovaným znakem vyššího 
sociálního postavení v hrobové výbavě. Četné hroby s menším celkovým počtem spon jistě 
nepatřily nejvyšším sociálním vrstvám, takže, jak konstatuje také autorka, jeví se tento druh 
importů alespoň ve stupni B1 poměrně dostupný. Zůstal bych zde právě u pojmu import 
s jeho přijatým obecnějším významem, protože spony, jak opět vícekrát uvádí autorka 
v souvislosti s jednotlivými typy, nebyly zřejmě jen obchodním artiklem. 

Oddíl o chronologii zkoumaných spon v závěru práce je příliš kusý, srovnání s jinými druhy 
importů se jen stručně dotýká výsledků datování bronzových nádob a terry sigillaty, neměl by 
např. chybět odkaz na noricko-panonská opasková kování jako další součást oděvu. Ta 
ovšem svým výskytem odpovídají autorkou zjištěnému hlavnímu přílivu provinciálních spon, 
což by naznačovalo, že v dobách intenzívních kontaktů se na součástech germánského 
oděvu uplatnily módní vlivy z provincií, které ovlivňovaly strukturu importu. Napodobení 
provinciální módy bylo tedy spíše než individuální snahou, jak píše autorka, obecnějším 
trendem, jak ukazují právě provinciální opasková kování a jejich místní imitace. Je škoda, že 
autorka nevyužila své vynaložené úsilí, aby dosažené výsledky více zhodnotila podrobnějším 
srovnáním s nálezovou situací v okolí Čech a konfrontací alespoň některými obecnějšími 
aspekty problematiky importů, např. pokud jde o trasy, mechanismy a trvání přenosu. 



Zpracování tématu otevřelo obecněji otázku bohatství výbavy jednak popelnicových, 
jednak jámových žárových hrobů - výraznější rozdíly nejsou patrné, pouze nejbohatší 
kategorie podle Droberjarovy klasifikace není u jámových hrobů zastoupena. Pokud jde o 
nevelký počet kostrových hrobů ze starší doby římské, potvrdilo i zpracování provinciálních 
spon, že jejich výbava je většinou průměrná. Stejně tak vynikl také z hlediska daného tématu 
význam středních Čech, zvláště v období Marobudovy říše. Některé jiné přejaté i vlastní 
interpretační úvahy, které se objevují u jednotlivých typů spon, by bylo lépe shrnout a utřídit 
v závěru práce. 

Významnou součástí práce je katalog podle jednotlivých typů spon a jejich zastoupení na 
lokalitách a jejich zastoupení na lokalitách. I když čtyři zkratky jsou vysvětleny v úvodu 
katalogu, další v katalogu uvedené zkratky v seznamu zkratek na str. 149 chybějí. V druhé 
části katalogu, obsahujícím seznam spon na jednotlivých lokalitách by bylo třeba podat 
alespoň stručné vysvětlení k číslování hrobů v Třebusicích. 

Tabulky jsou pečlivě zpracovány, úroveň práce však vcelku zbytečně snižují velké 
nedostatky ve zpracování seznamu literatury, nedostatečná korektura textu a některé chyby 
pravopisné. 

Přesto práce vcelku svědčí o tom, že se autorka do této náročné problematiky dobře 
zapracovala na současné úrovni poznání, jak o tom svědčí dosti rozsáhlá literatura. 
Souhrnné zpracování daného tématu, i když v něm zůstávají značné rezervy, i dílčí vlastní 
objevy a zjištění jsou nesporným přínosem v poznání starší doby římské v Čechách. 

Domnívám se, že přes uvedené nedostatky práce vyhovuje příslušným požadavkům, 
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře. 
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V Praze, 12. 9. 2008 Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. 


