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Abstrakt 

Materiálovou základnou práce jsou archeologické nálezy získané v roce 2002 na lokalitě 

Lovosice (okr. Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika). Podstatnou náplní práce je popis a 

kresebná dokumentace 15 vesměs velmi bohatě vybavených hrobů ze starší doby železné 

(doba halštatská Ha C1 – Ha D1, kultura bylanská). Movité artefakty jsou analyzovány z 

typologicko-chronologického hlediska. Pohřební ritus je hodnocen v rámci prostorově-

funkčních vztahů mezi lidskými ostatky a milodary. Nemovité nálezy jsou analyzovány 

s ohledem na parametry jam, konstrukci a výbavu. Na tomto základě jsou hroby roztříděny do 

nálezových skupin. Pohřebiště je hodnoceno s ohledem na podobu, strukturu, celkový rozsah 

a chronologicko-chorologický vývoj. 

Hlavní úkol práce spočívá v definici vývojových horizontů pohřebiště a v jejich komparaci 

s českými a středoevropskými chronologickými systémy. Stanovené horizonty mohou do 

budoucna tvořit jednu z hlavních opor při hodnocení hrobových a sídlištních nálezů doby 

halštatské nejen v severozápadních, ale i ve středních Čechách. 

Lovosická nekropole je interpretována jako lokalita centrálního významu a zesnulí jako 

elita, která měla zásadní podíl na kulturním a hospodářském rozvoji regionu. Lovosice 

představují v současné době jedno z nejbohatších, nejkomplexněji prozkoumaných, a tudíž i 

jedno z nejdůležitějších pohřebišť stupňů Ha C1 – Ha D1 v Čechách. 
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Abstract 

The work is concerned with the archaeological finds from Lovosice, Ustecky kraj, CR 

obtained in 2002. The major part consists of description and drawing documentation of 15 

well-equipped from the Early Iron Age. Movable artifacts are analyzed typologically and 

chronologically. The funeral rite is evaluated in the frame of spatially-functional relations 

between human relicts and burnt offerings. Immovable finds are analyzed with respect to the 

parameters of holes, construction and things. In the same way the graves are categorized into 

the finding groups. The funeral site is evaluated with regard to the form, structure, total range 

and chronological trend. 

The main goal consists in a definition of evolutionary horizons of the funeral site and their 

comparison between Czech and Central European chronological systems. These horizons, in 

the future, can make one of the main pillars for evaluating grave and settlement finds of 

Hallstatt age in NW and C Bohemia. 

The area of Lovosice necropolis is interpreted as a site of central relevancy and the dead as 

elite with significant influence over the cultural and economic development of the region. 

Nowadays, Lovosice represents one of the richest, most widely researched and therefore most 

important funeral site of Ha C1 - Ha D1 in Bohemia. 

 

Keywords 

Hallstatt Age, Early Iron Age (Ha C1 – Ha D1) – Bylany culture – NW Bohemia – elite – 

burial-ground – wagon – horse-gear 
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Seznam zkratek 

Ag – stříbro; Au – zlato; BiK – billendorfská (též jako bělínská či bialowická) kultura; 

bimetal. – bimetalický; bronz. – bronzový; ByK – bylanská kultura; celk. – celkový; cf. (lat.) 

– srovnej; cit. – citace, citováno; Cu – měď; CV – Chomutov; č. j.  – číslo jednací; č. p. – 

číslo popisné; č. př. – číslo přírůstkové; dat. – datování, datace; def. – definice, definováno; 

DK – dolní končetiny; doch. – dochovaný; dř. – dříve, dřívější; DŠI – délko-šířkový index; 

eds. – editoři; Fe – železo, železný; fragment. – fragmentární; frg. – fragment/y; g – gram/y; 

ha – hektar; Ha – halštatský; Ha B3 – pozdní doba bronzová daného stupně; Ha C, Ha D – 

doba halštatská daného stupně; HK – horní končetiny; hl. – hlášení; kap. – kapitola; ker. – 

keramika, keramický; ker. frg. – keramický fragment; KO – Kolín; konc. – koncový; ks – kus, 

kusy; KS – kombinační skupina; KŠK – kultura se šňůrovou keramikou; k.ú. – katastrální 

území; LN – Louny; LT – Litoměřice; LT – doba laténská; mat. – materiál; max. – 

maximální; MO – Most; N – nález; něm. – německy, německý; nerek. – nerekonstruováno; n. 

L. – nad Labem; n. O. – nad Ohří; NZ – nálezová zpráva; obj. – objekt; obr., Obr. – obrázek; 

okr. – okres; OVM – Oblastní vlastivědné muzeum; p. – povrch; parc. č., ppč. – parcelní 

číslo; pd. – průměr dna; ph. – průměr hrdla; po. – průměr okraje; pozn. – poznámka; př. – 

příklad; příp. – případně; pú. – průměr ústí; pv. – průměr výdutě; PZ – průmyslová zóna; r. – 

rok; rek. – rekonstrukce, rekonstruováno; resp. – respektive; s. – síla střepu; sine (lat.) – 

chybí, není, neexistuje; SK – skelet; stol. – století; skup. – skupina; spol. – společný, 

společnost, společenský; SZ Čechy – severozápadní Čechy (dnes Ústecký kraj); š. – šířka; 

tab. – tabulka; term. – termín, terminologie; tj. – to jest; torz. – torzovitý; TP – Teplice; 

ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i.; ul. 

– ulice; v. – výška; zach. – zachovaný rozměr; ZK – zvířecí kosti; zkr. – zkratka, zkráceně; 

ZZ – závěrečná zpráva pro investora; ? – nejistý údaj, vyjádření míry pochybnosti. 
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1. Úvod 

Motto: „…neubráníme se dojmu, že na levém břehu labského ohbí pod kužely Českého 

středohoří byly kdysi pohřbívány vůdčí osobnosti obyvatelstva severních Čech v období, jež 

nazýváme halštatským“ (cit. podle Pleiner 1959, 658). 

 
Doba halštatská, kterou začíná ve střední Evropě doba železná, představuje v lidských 

dějinách důležitou vývojovou etapu plnou převratných změn a inovací. V jejím průběhu je 

slitina mědi a cínu – bronzu postupně nahrazována široce dostupnými ložisky nerostných 

železitých rud. Vůbec poprvé jsou ve střední Evropě, a tedy i v Čechách, vyráběny železné 

předměty. Nový kov si žádal rychlé a kvalitní zvládnutí nových výrobních postupů a 

technologií. 

Na počátku doby halštatské nastávají výrazné změny ve struktuře a hustotě osídlení. 

Jednorázově končí zvyk ukládání depotů a dočasně stagnuje výstavba nových výšinných 

sídlišť či hradišť (Smrž 1992; Smrž – Blažek 2002; Hošek – Smrž – Šilhová 2007). Nastupující 

ideologické změny se odráží ve větší variační šíři pohřebních zvyklostí, v konstrukci hrobů a 

ve skladbě hrobové výbavy. V pohřebním ritu dochází k postupnému přijímání pohřbívání 

nespálených těl. Vznikají četná nová a mnohdy nebývale rozsáhlá pohřebiště. V hrobech 

vybavených prestižními předměty je pohřbívána ekonomicko-mocenská elita tehdejší doby. 

Neustále se měnící kulturní krajině dominují z daleka viditelné hroby významných jedinců 

překryté mohylovými náspy. 

Zásadní měrou se v archeologickém kontextu začínají projevovat doklady dálkového 

obchodu, který byl zprostředkován čilými kontakty se vzdálenými oblastmi. Zásluhou 

obchodu se tak do Čech dostávají cenné luxusní předměty ze širokého evropského prostoru, 

mimo jiné z antického světa. Aktuální materiální potřeby a změny ve sférách vlivu se 

projevují mimo jiné v měnících se průbězích dálkových cest (např. Bouzek 2003; 2011; 

Cvrková – Salač 2002; Čižmář 2008; Lang – Salač 2002; Simon – Hauswald 1995; Venclová 

2002). 

Nejvyšší vrstvy přejímají určité vzorce společenského chování typické jinak pro 

mediteránní oblasti. Styl odívání a změny nejnovějších módních trendů reflektují především 

rychle se měnící ozdoby a šperky. Mění se vojenské mechanismy a ideologie. Za důležitý 

atribut sociálního a mocenského postavení jsou považovány železné zbraně. Jízda na koni a 

používání ceremoniálního vozu taženého koňmi se rovněž stávají znakem společenského 

statusu. Přirozenou rituální součástí života vyšších společenských vrstev bylo pořádání 

opulentních slavností a hostin sloužící k upevňování jejich vlivu. V rovině symbolické a 
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umělecké se všeobecným vyjádřením stal geometrický styl (cf. např. Benedictová 1999; 

Beranová 2007; Bouzek 1997; 2003; 2007; Golec 2005; Kristiansen 1998; Musil 1994; 

Neustupný 2010; Palátová – Salaš 2002; Pleiner 1979; Pospíšil 1997; Podborský 2006; Vencl 

1994). 

Variabilita sídlištních útvarů, sahající od vesnických otevřených osad, přes dvorce až po 

výšinné, složitě hrazené areály různých velikostí naznačuje, že v pozdní době halštatské 

nastává další zásadní změna ve struktuře a způsobu osídlení. V tomto období dochází 

v mnoha ohledech ke kulturní homogenizaci až unifikaci, která bývá někdy považována za 

kořeny evropského kulturního sjednocení. Na samém konci doby halštatské se českým zemím 

poprvé dostává pozornosti antických autorů a máme tak doloženy vůbec první písemné 

historické prameny vztahující se k našemu území (např. Smrž 1992; Venclová 2008). 

2. Základní rámec práce 

2. 1. Metodika a cíle práce 

Předložená práce vychází z archeologických nálezů datovaných do starší doby železné 

(doby halštatské, kultury bylanské), které byly získány v roce 2002 při záchranném 

archeologickém výzkumu v Lovosicích, okr. Litoměřice, Ústecký kraj. Diplomová práce je 

dělena na část textovou (část I) a přílohovou (část II). Textová část je členěna do deseti 

hlavních kapitol. V úvodních kapitolách je vymezen geografický a chronologický rámec 

předložené diplomové práce (kap. 2). Zhodnoceny jsou dějiny bádání (kap. 3), provedena 

kritika pramenů hmotných a literárních (kap. 4) a nastíněna metodologická problematika (kap. 

5). V kapitole 6 jsou představeny základní informace o záchranném archeologickém výzkumu 

v Lovosicích. 

Těžiště práce spočívá v podrobné typologicko-chronologické analýze movitých artefaktů 

(kap. 7). Hlavní důraz v této analytické části je kladen především na kovové předměty, 

v dalším sledu pak na keramické a ostatní předměty. V následující části (kap. 8) je zevrubně 

analyzován pohřební ritus kultury bylanské z hlediska vzájemných prostorově-funkčních 

vztahů mezi artefakty, ekofakty a lidskými ostatky. Zhodnoceno je antropologické složení 

populace a nálezy zvířecích kostí v hrobech. 

Výsledkem práce je komplexní zhodnocení pohřebiště (kap. 9). V této kapitole jsou 

nejprve hodnoceny hrobové parametry, nálezové skupiny hrobů, konstrukce hrobů a 

sekundární zásahy do hrobů. Hlavní syntetická část práce spočívá v definici jednotlivých 

vývojových horizontů pohřebiště a ve stanovení jejich relativní pozice v rámci stávajících 

chronologických systémů (kap. 9. 5.). Tématem kap. 9. 6. je obecná charakteristika 



 10

pohřebiště, která se skládá z předpokládané podoby, struktury, celkového rozsahu lovosického 

pohřebiště a z nástinu jeho komplexního chronologicko-chorologického vývoje. V kapitole 9. 

7. je shrnut význam nekropole v kontextu české doby halštatské a v poslední kapitole jsou 

hodnoceny a interpretovány vybrané ekonomicko-společenské aspekty. Na závěr textové části 

je uveden seznam použité literatury a pramenů. 

Nedílnou součástí práce jsou přílohy (část II). V první části je podán podrobný popis 

prozkoumaných nemovitých archeologických objektů a získaných movitých artefaktů. 

Součástí obrazové přílohy jsou mimo jiné mapy, geodetické plány, sumarizující a typologické 

tabulky. Hlavní náplň příloh tvoří tabulky, na nichž jsou kresebně vyobrazeny všechny 

hrobové celky a k nim příslušné movité artefakty. Na závěr je připojena fotografická 

dokumentace z průběhu výzkumu a vybraných movitých nálezů.  

Primární snahou při vzniku práce bylo představit a zhodnotit jeden z největších pohřebních 

areálů kultury bylanské v SZ Čechách. Pro jeho zpracování byl vytvořen přehledný a 

terminologicky jednotný katalog nálezů, který umožňuje každý artefakt jednoznačně 

identifikovat a přesně prostorově zařadit v rámci nálezového souboru. Při jeho tvorbě byl 

dodržen normativní úzus a vytvořena jednotná a zčásti inovovaná terminologie. 

Hlavním úkolem a cílem předložené práce bylo přesně vymezit a definovat jednotlivé 

nálezové horizonty v rámci relativní chronologie lovosického pohřebiště, a tyto horizonty 

komparovat s používanými českými (Koutecký 2001; 2008a aj.) a německo-jazyčnými 

chronologickými systémy (cf. Brosseder 2004; Trachsel 2004; Pare 1991; 1999 aj.). 

Stanovené vývojové horizonty lovosického pohřebiště mohou do budoucna tvořit jednu z 

hlavních opor při hodnocení hrobových a sídlištních nálezů doby halštatské nejen 

v severozápadních, ale i ve středních Čechách. Dílčím způsobem mohou přispět ve vnímání 

české bylanské kultury jako přirozené a neoddělitelné součásti většího kulturně-geografického 

celku, jakým je západohalštatský okruh. Součásti, která je z geografického hlediska sice na 

úplném okraji, avšak která měla na kulturní vývoj a formování této rozsáhlé oblasti zcela 

zásadní vliv a zřejmě i klíčový podíl na jejím vzniku. 

2. 2. Chronologické vymezení práce  

Práce se věnuje období, které je označováno jako starší doba železná či též tradičně jako 

mladší doba halštatská (cf. Filip 1936-1937; 1956; Venclová 2008, 11). Pro charakteristické 

kulturní projevy daného období se v Čechách postupně vžilo označení „bylanská kultura“ 

podle eponymní lokality Bylany u Českého Brodu (Böhm 1925; 1931; 1937; viz níže kap. 3). 

Aktuální přehled relativní i absolutní chronologie byl představen v syntéze „Archeologie 

pravěkých Čech/6. Doba halštatská“ pod editorským vedením N. Venclové (Venclová 2008). 
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Relativní chronologie celé doby halštatské v současnosti vychází z Reineckových stupňů Ha 

C, Ha D a LT A (cf. Venclová 2008, 26). V tomto rámci je relativní chronologie bylanské 

kultury kladena do stupňů Ha C až Ha D1, ačkoliv podle D. Kouteckého lze její prvky 

rozpoznat ještě ve stupních Ha D2-3 (cf. Koutecký 2004b). Většinou se však kulturní rozdíly 

ve stupních Ha D2-3 již neshledávají a jsou jinak řazeny do kulturně jednotného pozdně 

halštatského období (podle Venclová 2008, 27). Někdy je však doba halštatská dělena pouze 

do dvou základních období: starší, zahrnující stupně Ha C – Ha D1 a mladší (stupně Ha D2-

LT A), kdy dochází k výraznému sjednocování kulturních projevů (podle Čtverák 2005, 606). 

Detailní periodizace bylanské kultury podle D. Kouteckého (1968; 2001a) rozeznává tři 

fáze: 1. starší fáze, stupeň Ha C1; 2. střední fáze se dělí na: starší střední (stupeň Ha C2) a 

mladší střední fázi (stupeň Ha C3); 3. mladší fáze, stupeň Ha D1 (podle Koutecký 2001a; 

2008a; k tomu však cf. Bouzek 2002; 2011). Stupeň Ha C1 je v současné době datován do 

rozmezí 800 až 725 př. n. l.; stupeň Ha C2 do období 725 až 650 př. n. l.; stupeň Ha C3 do 

období 650 až 600 př. n. l. a stupeň Ha D1 od 600 do 550 př. n. l. (Koutecký 2008a, 26-27, 

tab. 1).  

Ch. F. E. Pare (1991; 1999) porovnal chronologické stupně halštatské mohylové kultury 

v západních Čechách a bylanské kultury. Výsledkem jeho práce je pokus o sjednocení 

českých (Koutecký 1968; Šaldová 1968) a středoevropských periodizačních systémů (Pare 

1999, 199-204, tab. 8). Autor paralelizuje starší fázi bylanské kultury podle Kouteckého se 

západočeským stupněm Kostelík a jeho počátek datuje do období 800 př. n. l. Přelom starší a 

starší střední fáze bylanské kultury podle Kouteckého datuje do let 730/720 př. n. l., přelom 

starší střední a mladší střední fáze do let 660/650 př. n. l. (Pare 1999, 199-204, tab. 8.; 

Koutecký 2008a, 27, tab. 1). Oproti Kouteckému klade starší fázi bylanské kultury do stupně 

Ha C1a, starší střední fázi do Ha C1b a mladší střední fázi do Ha C2; stupeň Ha C 3 se 

obvykle nevyděluje. 

2. 3. Geografické vymezení práce 

Halštatská kultura byla rozšířena na rozsáhlém území severně, západně a jihovýchodně od 

Alp. Ve starší době železné lze v Evropě rozlišit dva základní okruhy: západohalštatský a 

východohalštatský. Západohalštatský okruh se rozkládá na území od dnešní Francie, přes 

Švýcarsko, jižní a střední část Německa, Horní Rakousko až po střední, severozápadní a 

západní Čechy. Východohalštatský okruh zahrnuje Dolní Rakousko, jižní a střední Moravu, 

západní Maďarsko, jihozápadní Slovensko a v Podunají též severní část Balkánského 

poloostrova. Hranice mezi těmito dvěma okruhy bývá někdy hledána na linii vedoucí od 

eponymního rakouského naleziště v Hallstattu na sever přes Čechy. Hranice mezi oběma 
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okruhy byla ve skutečnosti značně neostrá a oboustranně prostupná (Filip 1936-1937; 

Koutecký 2007, 131; Venclová 2008, 11). 

Prostor české kotliny osídlený bylanskou kulturou se po stránce materiálně-kulturní, 

hospodářské a sociální jeví být součástí západohalštatského okruhu, přičemž tvoří jeho 

severovýchodní hranici (cf. Chochorowski 1999, 307, ryc. 356; Koutecký 2007, 131). Do 

západohalštatského kulturního okruhu náleží sousední halštatská mohylová kultura. Vedle 

halštatského okruhu do Čech zasahuje i okruh popelnicových polí, do kterého náleží kultura 

slezskoplatěnická a kultura billendorfská. V tomto období okruh popelnicových polí vychází 

nadále z poměrů mladší až pozdní doby bronzové (Venclová 2008, 11; Vokolek 1999).  

Doposud známé oikumeny bylanské kultury se rozprostírá ve středních a severozápadních 

Čechách. Na sever, severovýchod až východ se od této oikumeny rozkládá okruh lužických 

popelnicových polí: kultury billendorfská v severní části severozápadních a středních Čech, 

slezskoplatěnická ve východních Čechách a platěnická na Moravě. Jihozápadním směrem se 

v Čechách nalézá halštatská mohylová kultura. Na jižní Moravě tvoří výraznou enklávu 

kultura horákovská a dále na jihovýchod kultura kalenderberská (cf. např. Buchvaldek – 

Lippert – Košnar 2007, 109, mapa 24a). 

Mezi kulturou bylanskou a slezskoplatěnickou existují oblasti (Kolínsko, Kutnohorsko, 

Nymbursko a Poděbradsko), v nichž se projevují a vzájemně prolínají oba kulturní vlivy. 

Vlivy kultury bylanské můžeme však sledovat v mnoha dalších sousedních oblastech: ve 

Frankách, Falci, v jihozápadních Čechách, Sasku, Lužici a ve Slezsku (Koutecký 2001c; 2002; 

2007).  

Z užšího geografického hlediska se území bylanské kultury skládá ze tří zeměpisných 

oblastí. Tyto oblasti tvoří jednotlivé sídelní komory, které měly být osídleny velkými kmeny 

nebo kmenovými svazy (podle Koutecký 2001a). V Praze a jejím přilehlém okolí se rozkládá 

středočeská skupina. Na Kolínsku, Kutnohorsku, Českobrodsku, Nymbursku, Poděbradsku a 

v přilehlých okresech je zastoupena východostředočeská skupina. Vzácně je její výskyt 

zaznamenán až v Pojizeří (Koutecký, ústní sdělení). V Ústeckém kraji, v Poohří mezi 

chomutovským, lounským a litoměřickým okresem, a v Pobělí mezi mosteckým, teplickým a 

ústeckým okresem, se koncentruje třetí skupina severozápadočeská (podle Koutecký 2001a). 

Pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích je v tomto geografickém pojetí její součástí. Z 

hlediska hydrologického povodí leží lokalita Lovosice v blízkosti soutoku Labe a Ohře a 

spadá do oblasti dolního Poohří (podle Zápotocký 1964). 
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3. Dějiny bádání 

V roce 2005 uplynulo stodesáté výročí od prozkoumání panského pole v obci Bylany u 

Českého Brodu, kde v poloze zvané „V tkalcích“ odkryl Josef Ladislav Píč se skupinou 

spolupracovníků rozsáhlé birituální pohřebiště, kterému se dostalo okamžité publikace (Píč 

1896-1897; 1898-1899). Do té doby neznámé nálezy nazval J. L. Píč nálezy „bylanského 

typu“. Vzhledem k tomu, že autor ve svém etnickém pojetí výkladu českých pravěkých dějin 

shledával podobnosti v pohřebním ritu a přikládal mu největší váhu v hledání vývojové linie, 

považoval chybně pohřebiště v Bylanech za mladší vývojovou fázi kultury únětické (Píč 

1899; 1908b). Píčovy názory byly záhy podrobeny ostré kritice skupinou badatelů 

soustředěných kolem univerzitního profesora Lubora Niederleho. Autoři prvního 

chronologického nástinu pravěkých dějin zavedli alternativní termín „bylansko-platěnická 

kultura“ (Buchtela – Niederle – Matiegka 1910). Diskuze vyústila v kontroverzi mezi školami 

muzejní představovanou Píčem a univerzitní tj. Niederlovou a Buchtelovou. Nicméně ve 

střetání a vzájemném ovlivňování obou škol se vytvářely základy pozdějšího vývoje české 

archeologie (Bouzek a kol. 1984, 40-55; Koutecký 2001a, 763-768; Pleiner – Rybová 1978, 

466; Sklenář 1989; 1990; 2005, 22-23). Schématu nastolenému univerzitní školou se přidržel i 

Josef Schránil, ačkoliv ve své práci již naznačil, že je nakloněn názoru obě kultury oddělovat 

(Schránil 1928, 187). Albín Stocký podrobil Píčovo pojetí kultur opětovné kritice a kulturu 

bylanskou pojímal již odděleně od platěnické (Stocký 1930; 1933; podle Venclová 2008, 13). 

Období 20. a 30. let dvacátého století lze bez nadsázky označit za mezník ve vývoji bádání 

o kultuře bylanské. Ve dvou desetiletích mezi oběma světovými válkami byla zásadním 

způsobem rozšířena pramenná základna v podobě nově odkrytých nalezišť a zároveň 

významných studií, které postupně formují názory na relativní chronologii a mnohé další 

problémy spojené s dobou halštatskou. Plnohodnotný význam bylanské kultury vyplynul 

především po zveřejnění nových objevů, učiněných Františkem Dvořákem koncem dvacátých 

a ve třicátých letech 20. století na Kolínsku. Dvořák ve své syntetické monografii zhodnotil 

nálezy nejbohatších hrobů, obsahujících jha a vozy (Dvořák 1938). Zkoumal a publikoval 

rovněž mnohé z důležitých pohřebišť a hrobů na území dnešního okresu Kolín a jako kustod 

založil obsáhlou archeologickou sbírku v místním muzeu (Dvořák 1933; 1934-1935; 1936). 

Dodnes je neocenitelnou ztrátou pro celou českou archeologii, že své započaté dílo nemohl v 

poklidu dokončit, a to kvůli tragickým událostem, které ho zastihly za druhé světové války. 

Dvořákův přínos pro poznání bylanské kultury je i přes krátkodobou možnost jeho působení 

v oboru nepochybně obrovský (Jouza 1996). 
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První badatelé, kteří aplikovali na české pravěké období chronologický systém P. Reinecka 

a v jeho rámci zařadili kulturu bylanskou do stupně Ha C, byli Jaroslav Böhm a Jan Filip, 

kteří výrazně ovlivnili především teoretický výzkum bylanské kultury. Ve Filipově pojetí jde 

o relativně krátké období vymezené lety 700 až 500 př. n. l. (Filip 1936-1937; 1956; 1995). 

Pro absolutní chronologii použil Böhm kovové předměty a pomocí těchto kritérií vymezil 

dobu jejího trvání od 8. až do 5. stol. př. n. l. (Böhm 1925; 1937; 1941; k tomu Koutecký 

2001a; Venclová 2008, 13). Dalším výsledkem Böhmovy práce bylo dělení bylanské kultury 

podle pohřebišť na tři dílčí etapy: starší, střední a mladší (Böhm 1925; 1931, 28). Toto třídění 

platí v hrubých rysech dodnes (Koutecký 2001a, 763; Venclová 2008, 13). Z nálezových 

okolností provedl náčrt pohřebního ritu a rozložení milodarů. Dále rozdělil dvě skupiny hrobů 

na: 1. velké hroby s pohřby kostrovými i žárovými a na 2. malé popelnicové chudě vybavené. 

Hroby interpretoval z hlediska sociálního a etnického. Velké hroby připsal cizím, 

přistěhovalým příslušníkům aristokracie, popelnicové hroby domácí populaci knovízské 

tradice (Böhm 1925; 1937; 1941; podle Venclová 2008, 13). 

Další výraznou osobností, která se nesmazatelně zapsala do vývoje poznání doby železné, 

byl akademik Jan Filip. Dlouholetý učitel většiny archeologů v Čechách poprvé definitivně 

upustil od spojování bylanské a platěnické kultury, přičemž obě začal považovat za 

samostatné a svébytné kulturní celky. Rozsah jeho habilitační práce objal chronologicky 

okruh popelnicových polí a celou dobu halštatskou v geografickém rámci střední a západní 

Evropy (Filip 1936-1937). Kulturu halštatskou rozdělil z geografického hlediska na dvě 

oblasti – západohalštatskou, kam zařadil i kulturu bylanskou, a východohalštatskou, přičemž 

charakterizoval jejich archeologickou náplň (Filip 1936-1937; cf. Venclová 2008, 13). Pokusil 

se stanovit hranice mezi bylanskou, platěnickou a halštatskou mohylovou kulturou. Typy 

hrobů, mezi nimiž rozlišoval velké komorové a malé popelnicové hroby, interpretoval ze 

socio-etnického hlediska podobně jako J. Böhm (podle Venclová 2008, 13). Jeho pozdější 

činnost je spojena především se studiem mladšího úseku doby železné tj. doby laténské (např. 

Filip 1956; 1961; 1963; 1995). J. Filip nejenže všestranně analyzoval dobu železnou a tím 

pozměnil dosavadní poznatky, ale zásadní byla především jeho činnost pedagogická na půdě 

pražské Univerzity Karlovy. Do literatury a obecného povědomí tak vstoupil pojem „Filipova 

škola“, který plně odráží vliv tohoto vědce a pedagoga na prostředí celé archeologické obce. 

Právě z tohoto neformálního uskupení vzešla řada vynikajících badatelů, z nichž někteří 

zasvětili část svého života studiu doby železné např. J. Bouzek, M. Fridrichová, D. Koutecký, 

R. Pleiner, I. Pleinerová, E. Plesl, M. Slabina, K. Sklenář, E. Soudská, V. Šaldová, V. 

Vokolek či M. Zápotocký. 
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Z výše uvedených žáků J. Filipa nejvýznamnější podíl na kvalitu současného stavu poznání 

o kultuře bylanské měl a má jednoznačně PhDr. Drahomír Koutecký. S jeho činností je spjat 

rozkvět terénního i teoretického výzkumu bylanské kultury nejen v severozápadních, ale i ve 

středních Čechách. Od šedesátých let minulého století je právě jeho jméno neodmyslitelně 

spojeno se studiem mladší a pozdní doby bronzové a doby halštatské. Bezpochyby dosud 

nepřekonanou studií o kultuře bylanské zůstává jeho práce z roku 1968 (Koutecký 1968). 

Základem jeho celoživotní práce se stala detailní klasifikace a relativní chronologie bylanské 

kultury a analýza pohřebního ritu s dodnes používaným tříděním hrobů. D. Koutecký roztřídil 

základní kategorie hrobů do tzv. kombinačních skupin, zhodnotil je z hlediska úpravy, 

konstrukce, výbavy a pohřebního ritu. Na tomto základě se pokusil skupiny hrobů 

interpretovat s ohledem na sociální rozvrstvení společnosti. Příslušníky jednotlivých skupin 

autor považuje jednak za cizí protokeltské přistěhovalce přišlé ze západu (kostrové hroby 

s vozy, koňskými postroji a zbraněmi), jednak za původní místní obyvatelstvo v podřízeném 

postavení (žárové hroby). V podstatě se tak tedy přidržel socio-etnického pojetí Böhmova a 

Filipova (Koutecký 1968; cf. Venclová 2008, 14). 

Drahomír Koutecký četné (a nejen) vlastní nálezy, zejména hrobové, v úplnosti zveřejnil a 

vyhodnotil. Výsledkem jeho usilovné činnosti je skutečnost, že drtivá většina veškerých 

materiálů pojednávajících o kultuře bylanské vyšla právě jeho zásluhou či s jeho významným 

přispěním (viz soupis literatury). Podílel se na zpracování a publikaci četných pohřebišť z 

pražské oblasti (Fridrichová – Koutecký 1981; Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996; 1997; 

1999; Koutecký – Fridrichová 1980), kolínského okresu (Koutecký – Sedláček 1984; 

Koutecký 2003c), Čelákovic (Koutecký – Špaček 1982) a zpracoval staré nálezy z eponymní 

lokality Bylany (Koutecký 2003a). Kromě mnoha jiných archeologických výzkumů v SZ 

Čechách vedl i ty s bylanskou komponentou, za všechny jmenujme jen namátkou 

Dobroměřice, Rvenice, Vikletice nebo Račiněves. Všechny lokality sám opět rovněž 

publikoval (Koutecký 1966; 2003b; 2006a; 2006b; 2008b). Zkoumal a publikoval zejména 

největší známé pohřebiště v SZ Čechách v Polákách u Kadaně (Koutecký 1993a; Koutecký – 

Smrž 1991). Zpracoval rovněž nálezy z celé oblasti Kadaňska, Podbořanska, Žatecka a 

Lounska (Koutecký 1988; 1993b; 2009). Zcela nedávno byl pak autorem vyzdvižen vliv 

kultury bylanské na okolní celky: na kulturu billendorfskou v severních Čechách, na kulturu 

slezskoplatěnickou ve východních Čechách a kulturu halštatskou mohylovou v Čechách 

západních (Koutecký 2001c; 2002; 2004c; 2007). 

Největší podíl na poznání sídlištních nálezů bylanské kultury měla nepochybně Marie 

Fridrichová, která publikovala kromě jiného několik významných sídlištních celků z pražské 
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oblasti (Fridrichová 1974; 1981; 1988). Sídlištním nálezům byla jinak v literatuře věnována 

podstatně menší pozornost než nálezům funerálním (Koutecký – Špaček 2004; Sedláček 

1980). První pokus o poznání struktury bylanského osídlení a jeho přírodního kontextu 

představuje soupis nálezů z regionu lounského Poohří (Pleinerová – Pleiner 1981, cf. 

Venclová 2008, 14). Prací zaměřených na studium a modely sídelních struktur v rámci 

mikroregionů a jejich vazbu na přírodní prostředí postupně přibývá až v poslední době 

(Dreslerová 1996; Dreslerová – Sádlo 2000; Šumberová 1996b; 2000). 

Obecným problematikám doby halštatské a v tom i dálkovým kontaktům Čech se 

středomořím a s dalšími vzdálenými oblastmi se dlouhodobě věnuje J. Bouzek (např. Bouzek 

1977; 1985; 1990; 2002; 2006; 2011 aj.). Antropologii populace bylanské kultury se věnoval 

nejvíce J. Chochol (1970; 1980; 1991), osteologické nálezy zpracoval L. Peške (1980). 

Disponujeme rovněž několika soubornými studiemi na téma hmotné bylanské kultury. 

Zásluhou I. Pleinerové (1973) a A. Siegfried-Weiss (1991) byly zhodnoceny nálezy 

bronzových nádob. Z pera P. Nováka (1975) pochází monografické zpracování halštatských 

mečů. Jiné studie byly věnovány halštatské malované keramice (Siegfried-Weiss 1979; 

Šaldová 1953) či její ornamentice (Koutecký 2001b). Skleněným výrobkům se systematicky 

věnuje N. Venclová (1990; 2006). Metalografické složení a způsob produkce železných 

předmětů zkoumal R. Pleiner, díky němuž bylo analyzováno i několik předmětů bylanské 

kultury (Pleiner 1962; 2006)1. 

4. Kritika pramen ů 

Jedním z primárních nedostatků ve stavu poznání bylanské kultury, který je determinován 

výše popsanými dějinami oboru, je fakt, že k podstatnému nárůstu nálezové základny došlo 

od konce 19. století do třicátých let 20. století (cf. Sklenář 1992; Vokolek 2004). Jako typické 

zástupce stavu nálezové základny tohoto období lze uvést dvě zásadní lokality: Bylany a 

Hradenín. 

O stavu poznání kultury bylanské signifikantním způsobem vypovídá eponymní lokalita 

Bylany u Českého Brodu. Zkoumána byla před více než 110 lety J. L. Píčem a záhy byl 

autorem výzkumu publikován též stručný přehled nálezů (Píč 1896-1897; 1898-1899). 

                                                 
1 Z dalších významných českých badatelů doby halštatské lze jmenovat například P. Budinského, M. 

Čižmáře, V. Čtveráka, P. Drdu, D. Dreslerovou, J. Fröhlicha, J. Hralu, J. Hralovou, M. Chytráčka, L. Jansovou, 
Z. Jelínkovou, M. Metličku, J. Michálka, K. Motykovou, J. Nekvasila, M. Novotnou, M. Pichlerovou, V. 
Podborského, A. Rybovou, V. Salače, P. Sankota, Z. Sedláčka, H. Sedláčkovou, Z. Smrže, J. Špačka, M. Šolle, 
R. Šumberovou, J. Waldhausera či P. Zavřela. V posledních letech se tématu kultury bylanské nebo obecně době 
halštatské v Čechách a na Moravě věnuje nastupující generace mladých archeologů: Z. Baarová, H. Brzobohatá, 
P. Fojtík, M. Golec, Z. Mazač, D. Parma, A. Štrof, R. Tvrdík, M. Trefný či F. Velímský. 
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Úroveň terénního výzkumu po všech stránkách odpovídala tehdejším starožitnickým 

zvyklostem. Kvalita kresebné dokumentace je velmi nízká: přibližné skici byly vyhotoveny 

pouze u zanedbatelného počtu hrobů a u dalších pouze slovní popisy. Bohužel další 

nepříznivou okolností byl starý způsob muzejní evidence, který neuvádí čísla hrobových 

celků. Výsledkem minulé činnosti je v současné době materiál, který má informační hodnotu 

pouze jako srovnávací, mnohdy bez jakéhokoliv kontextu či znalosti příslušných nálezů 

k hrobovým celkům (Koutecký 2003a). 

Poněkud kvalitnější terénní fází prošel pod vedením MUDr. Františka Dvořáka výzkum 

v Hradeníně. Autor do své tragické smrti v roce1943 zanechal podrobné slovní popisy zhruba 

poloviny odkrytých hradenínských hrobů a nálezů (Dvořák 1934-1935; 1939). Podrobnou 

studii věnoval vybraným nejbohatším hrobům s částmi vozů (Dvořák 1938) a publikoval 

rovněž další výsledky svého výzkumu na Kolínsku a v přilehlém okolí (Dvořák 1933; 1936). 

Tato jedna z nejdůležitějších lokalit bylanské kultury je v současné době zpracovávána D. 

Kouteckým. Identifikace nálezů a hrobových celků je však bohužel ztížena stavem dochování 

původní dokumentace, nálezů a jejich několikanásobnou muzejní inventarizací (D. Koutecký 

v přípravě, ústní sdělení). K prozkoumání obou největších a nejdůležitějších lokalit (Bylany a 

Hradenín) a jejich částečné publikaci došlo již v předválečném období. V jejich případě 

následovala rovněž nevyhovující muzejní inventarizace. Z okolností, daných dějinami oboru, 

je tedy více než zřejmé, že stav obou důležitých lokalit bylanské kultury není vyhovující. 

Bohužel se do značné míry obdobná situace opakovala i v případě podstatné části pražské 

oblasti, odkud je známo velké množství částí pohřebišť prozkoumaných v předválečném 

období např. z Prahy – Bubenče, Ďáblic, Liboce, Lysolají, Modřan, Pankráce, Stodůlek, 

Střešovic, Vinohrad, Vršovic aj. K jejich publikaci došlo po 50 až 94 letech (Böhm 1925; 

1931; Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996; 1997; 1999; Koutecký 2001a). V poválečném 

období byly v pražské oblasti odkryty mimo jiné části pohřebišť a sídlišť na lokalitách Praha 

– Suchdol, Řeporyje, Jinonice, Hloubětín, Hostivař, Vinoř či Trója-Podhoří (Fridrichová 

1974; 1981; 1988; 1995, 201-205; Fridrichová – Koutecký 1981; Fridrichová – Koutecký – 

Slabina 1997; Jelínková 1958; Koutecký – Fridrichová 1980; Koutecký 2001a, 765). Dále 

byly odkryty jednotlivé hroby i v jiných částech středních Čech (Jiráň – Moucha 1992; 

Koutecký 1983). K důležitým objevům funerálního i sídlištního charakteru došlo pak 

v moderní historii především na Kolínku, Kutnohorsku, Čáslavsku a Čelákovicku (Koutecký – 

Sedláček 1984; Koutecký – Špaček 1982; ibid. 2004; Mazač – Tvrdík 2000; Šumberová 

1996a; 1996b; Velímský  – Brzobohatá 2008). 
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Nálezový fond se po 2. světové válce podstatně rozšířil především v severozápadních 

Čechách. Často díky velkoplošným výzkumům se podařilo prozkoumat a publikovat větší či 

menší části pohřebišť na lokalitách Březno u Loun, Dobroměřice, Postoloprty a Rvenice 

v lounském okrese, Vikletice a Vadkovice v okrese Chomutov (Beneš – Koutecký 1970; 

Koutecký 1965; 1966; 1988; 1993b; 2001a; 2003b; 2006; Koutecký – Michálek 1978; 

Pleinerová 1969; 1973; Pleinerová – Pleiner 1981; Zápotocký 1964). K zatím posledním 

nálezům v severozápadních Čechách došlo hlavně na Litoměřicku: na lokalitách Račiněves 

(Koutecký 2000b; 2000c; 2008b), Mlékojedy (nepubl.) a Lovosice (Půlpán 2006; 2007a; 

2007b; 2007c; 2008; 2009; Půlpán – Sušická 2008; Reszczyńska – Půlpán 2004). 

Vůbec nejvyšší informační měrou disponujeme v případě lokality Poláky u Kadaně, kde 

byl Z. Smržem v roce 1974 a poté D. Kouteckým v letech 1980-1981 veden moderním 

způsobem záchranný archeologický výzkum. Výsledkem jejich činnosti je dvojdílná studie 

podrobně analyzující jednu z největších nekropolí v Čechách a vůbec největší pohřebiště 

bylanské kultury v Čechách severozápadních (Koutecký – Smrž 1991; Koutecký 1993). Nutno 

říci, že pohřebiště v Polákách představuje dodnes neuceleněji publikovaný soubor nálezů 

s nejkomplexnějšími známými nálezovými okolnostmi. 

Dalším zásadním nedostatkem v poznání kultury bylanské je fakt, že naprostá většina 

nálezů pochází z hrobových kontextů, zatímco sídlištní materiály zůstávají až na několik 

výjimek bezmála nepoznané: „Velmi složitá a dosud nevyjasněná je otázka sídlišť. Stejně 

jako v ostatních částech Čech i v SZ Čechách jsou starší nálezy nejasné a nelze přesně 

stanovit, zda pocházejí z hrobů nebo z kulturních jam“ (cit. podle Koutecký 1980b, 34-35; cf. 

např. Budinský 1996; 2001). V současnosti bohužel nedisponujeme celkově prozkoumaným a 

adekvátně publikovaným sídelním areálem stupňů Ha C až Ha D1, který by vypovídal o 

vnitřní struktuře, funkčním zaměření objektů (obytné, hospodářské aj.), chronologickém 

vývoji sídlištní jednotky apod. (cf. Trebsche 2011). Tato okolnost se nepochybně odvíjí od 

skutečnosti, že vlastní rozpoznání stupně Ha C až Ha D1 je v konkrétním sídlištním materiálu 

obzvláště problematické. V současné době tak známe pouze jednotlivé sídlištní objekty 

datované do tohoto období např. z Cerhenic na Kolínsku (Sedláček 1980), z pražské oblasti 

(Fridrichová 1974; 1981; 1988) či z Dobroměřic a Vikletic v SZ Čechách (Koutecký 1980b, 

133-134; 1988; 2006a; 2006b; 2009). Zmíněná nálezová sídlištní situace ve stupních Ha C-Ha 

D1 je tedy v nepříznivém ostrém kontrastu se situací bohatě zastoupeného funerálního fondu. 

Důležitým aspektem období Ha C-Ha D1 je přitom otázka vzájemných chronologicko-

prostorových vztahů pohřebních a sídlištních areálů. Jedním z mála příkladů současně 

existujícího sídliště a pohřebiště v SZ Čechách jsou Vikletice: od centra pohřebiště bylo 
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sídliště vzdáleno 500-700 metrů (Koutecký 1988b, 290). Ve Vikleticích byla však kultura 

bylanská zastoupena pouhými 4 sídlištními objekty a jednou chatou (Koutecký 1980b, 134). 

Obdobná situace pohřebního areálu s přilehlým sídlištním areálem byla nedávno zjištěna 

v Dobroměřicích, Čelákovicích a patrně i Kolíně (Koutecký 2006a; 2006b; Koutecký – Špaček 

2004; Velímský – Brzobohatá 2008). Na druhou stranu je vzájemný vztah mezi pohřebišti a 

sídlišti zjišťován a analyzován v povodí malých vodních toků v rámci tzv. mikroregionů 

(Šumberová 1996a, 484, obr. 13; 1996b; 2000, 300, obr. 26), včetně modelování jejich vztahu 

k přírodnímu prostředí (Dreslerová 1996; Dreslerová – Sádlo 2000). 

Naprostou většinu doposud zkoumaných a publikovaných sídlištních nálezů navíc náleží 

spojovat již s vývojovým stupněm Ha D. Menší část z těchto sídlištních celků lze datovat ještě 

do Ha D1, mnohem více z nich však náleží až pozdně halštatskému období tj. stupňům Ha 

D2-3 až LT A. O sídlištní situaci pozdní doby halštatské jsme tak podstatně lépe informováni 

(např. Budinský 1999; Dreslerová 1995; Koutecký 2004; 2009; Pleiner 1958; Pleinerová – 

Pleiner 1981; Rybová – Soudský 1962, 197-199; Stolz 2011; Waldhauser 1977; Waldhauser a 

kol. 1993; Zápotocký 1963 atd.). S ohledem na pozdní datování do stupně Ha D je analogická 

situace zjišťována i v případě výšinných sídlišť typu Rubín u Podbořan či Hradec u Kadaně, 

která představují samostatnou a širokou problematiku (např. Koutecký 1980, 35; 1985; 2005; 

2008c; Preidel 1937; Sankot 2009; Šaldová 1977). 

Důsledkem tohoto stavu je fakt, že vzájemná komparace pramenů obou hlavních 

komponent (tj. sídlištní a hrobové) zůstává bezmála nepoznaná. Zdá se však, že: „narozdíl od 

hrobové keramiky je sídlištní keramika dokonale vypálená, ale tvarově se v podstatě neliší od 

keramiky funerální“ (cit. podle Koutecký – Špaček 2004, 324). Rozdíly mezi hrobovou a 

sídlištní keramikou jsou pozorovány především v kvalitě výpalu a ve způsobu výzdoby (podle 

Koutecký – Špaček 2004, 324; cf. Koutecký 2006). 

Nyní se od vlastní bylanské kultury obraťme k obecné problematice celé doby halštatské 

v Čechách. Z více než sta let tradic bádání a pravděpodobně i důsledkem působení vlivu tzv. 

Filipovy školy vyplývá dodnes skutečnost, že jsou až na výjimky jednotlivé kulturně-

geografické oblasti zkoumány odděleně jednotlivými badateli, a to bez větších vzájemných 

styčných ploch ve studiích tematických, teoretických i materiálových. Ve stupních Ha C-Ha 

D1 je tato situace signifikantní především ve vztahu mezi kulturou halštatskou mohylovou 

v západních Čechách (Šaldová 1968) a kulturou bylanskou ve středních a severozápadních 

Čechách (Koutecký 1968), které jsou si navzájem velmi podobné svými projevy pohřebního 

ritu, symbolikou, artefaktuální náplní ad. Vzhledem k dosavadní archeologické tradici jsou 
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však sídelní a rituální aktivity a artefaktová náplň všech kultur tohoto období pojednávány 

odděleně (cf. Venclová 2008, 45). 

Vedle nedostatečné kulturně-geografické provázanosti se v českém bádání doby halštatské 

projevuje bohužel nekonsekventnost i v rovině chronologické. Každá z daných kulturních 

oblastí v rámci Čech byla pojímána opět více méně samostatně a vznikla tak řada nezávislých 

systémů relativní chronologie pro daný územní celek, bohužel však bez většího provázání 

těchto systémů se sousedními, nemluvě již o ostatních středoevropských. Určitým problémem 

je v tomto ohledu i tradiční pojetí stupňů Ha C1-Ha D1 a období pozdní doby halštatské 

stupňů Ha D2-3, které jsou vesměs rovněž pojímány odděleně. 

V neposlední řadě je nutno zmínit, že v přístupu ve studiu doby halštatské v Čechách 

nedošlo k vypracování nějaké obecně platné badatelské koncepce. Zdejšími badateli nebyl 

důsledně aplikován nebo testován některý z evropských teoretických modelů jako je např. 

koncept „knížecího sídla“ („Adelssitz“ či „Herrensitz“) či model světové ekonomiky, resp. 

centra a periferie (podle Venclová 2008, 13; cf. Steuer 1982; 152-154; Kristiansen 1998). 

Jedna z mála teorií aplikovaných na bylanskou kulturu je model společenské stratifikace, 

která vychází z tzv. kombinačních skupin hrobů (Koutecký 1968) převzatých od G. Kossacka 

(1954a). Na druhou stranu se podle mého názoru do dnešního stavu bádání výraznou měrou 

promítají teze J. Böhma a J. Filipa z první poloviny minulého století (Böhm 1925; 1937; 

1941; Filip 1936-1937), což se projevuje především v poněkud nekritickém přijetí jejich 

sociální a etnické interpretace původu populace bylanské kultury (cf. Koutecký 1968). 

Na závěr kapitoly lze kritiku současného stavu poznání kultury bylanské resp. doby 

halštatské shrnout do několika základních oblastí: 

1. Nevyhovující kvalita archeologického výzkumu. Platí především pro starší předválečné 

výzkumy, které pochopitelně nemohly být zkoumány moderními metodami. 

2. Z předchozího bodu vyplývá nedostatečná úroveň prezentace těchto výzkumů. Starší 

výzkumy byly např. v pražské oblasti publikovány často s odstupem mnoha desítek let. 

Do muzeí se vzorek nálezů z výzkumů buď vůbec nemusel dostat, v průběhu času se mohl 

ztratit či příp. byl podroben nevyhovující inventarizaci, která autorům zpracování mnohdy 

znemožnila určit příslušnost předmětů ke konkrétním nálezovým celkům.   

3. Naprostá většina nálezů bylanské kultury pochází z hrobových kontextů. Relevantní 

sídlištní komponenta je doložena pouze sporadicky.  

4. Z bodu 3 vyplývá, že v marginální míře máme doložen vztah mezi pohřebištěm a 

sídlištěm. Postrádáme tudíž mimo jiné chronologicko-prostorové vztahy, včetně srovnání 

funerální a sídlištní keramiky a dalších hmotných nálezů. 
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5. Nedostatečná znalost struktury, rozsahu a podoby pohřebišť. Často byly odkrývány pouze 

jednotlivé hroby či části pohřebišť čítající několik málo hrobů.   

6. Podstatná část nálezů z pohřebišť i sídlišť byla získána díky záchranným archeologickým 

výzkumům. Jde mnohdy o objekty porušené stavební či jinou novověkou činností, u nichž 

lze předpokládat, že se nejedná o ucelené nálezové soubory.  

7. Nedostatečná kulturně-geografická a chronologická provázanost celků v rámci 

jednotlivých regionů Čech a případně i Moravy.  

8. Nedostatečná provázanost bylanské kultury s ostatními středoevropskými kulturami či 

okruhy doby halštatské.  

9. Obecným problémem doby halštatské je nedostatečná chronologická provázanost mezi 

stupni Ha C-Ha D1 a stupni Ha D2-3. Do značné míry dáno specifickými a odlišnými 

projevy daných období.  

10. Absence obecně platné koncepce tzn. aplikace nebo testování teoretických modelů (kromě 

modelu společenské stratifikace na základě kombinačních skupin hrobů). Na druhou 

stranu je v současné koncepci zřetelný vliv tzv. Filipovy školy. 

5. Nástin metodologické problematiky 

Z úvodních kapitol vyplývá, že jedním z největších a zároveň nejdůležitějších problémů 

spjatých s kulturou bylanskou je nepochybně chronologie (cf. např. Venclová 2008, 26-27). 

V druhé polovině 80. let minulého století stále nebyla kultura bylanská v severozápadních 

resp. celých Čechách souhrnně zpracována (Koutecký – Smrž 1986, 91). Ještě na přelomu 

nového milénia bylo konstatováno: „Relativní chronologie bylanské kultury nebyla dosud 

vypracována pro nedostatek materiálu publikovaného moderním způsobem“ (cit. podle 

Koutecký 2001a, 767) a dále: „Absolutní chronologie bylanské kultury je velice složitou 

záležitostí, protože otázky chronologické jsou v současné době ve stavu přehodnocování“ (cit. 

podle ibid.). 

Hmotné pozůstatky bylanské kultury jsou přitom nejlépe poznány v jejím středním období 

(stupně Ha C2 – Ha C3 podle Kouteckého), zatímco s počátkem a vyzníváním kultury jsme 

obeznámeni dosud dosti spoře. Podstatně hůře je tedy doloženo starší a mladší období kultury 

ve stupních Ha C1 a Ha D1, což platí i pro období navazující (cf. Koutecký 2001, 767; 2003d; 

2008; Sedláček 1980). Dostatečné množství nálezů dokládajících kontinuitu chybí především 

z přechodného období od kultury štítarské ke kultuře bylanské (Bouzek 2002; Böhm 1937, 

130-149; Fridrichová 1969; Koutecký – Bouzek 1967; Slabina 1987). Z mladšího období 

stupně Ha D1 se na pohřebištích zpravidla nachází pouze jeden hrob (Koutecký 2001, 767). 
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Chronologie doby halštatské pochopitelně není řešena pouze v české literatuře. Ve 

středoevropském prostoru se na toto téma v nedávné době objevilo hned několik zásadních 

publikací (Brosseder 2004; Bugaj 2005; Dhennequin 2005; Ettel 1996; Koch 2006; Pare 

1991; 1999; Trachsel 2004). Stanovení přechodu od pozdní doby bronzové (stupeň Ha B3) 

k časné době halštatské na základě nálezů z východní a západní Evropy pochází z pera CH. F. 

E. Pare (1999). Výsledkem autorovy práce je dělení původního Kossackova (1959) stupně Ha 

C1 na dvě části: Ha C1a a Ha C1b, které rámcově synchronizuje s Kouteckého stupněm Ha 

C1 a Ha C2; a dále stupně Ha C2 odpovídajícího Kouteckého stupni Ha C3 (Pare 1999, 186, 

202-206, taf. 8; cf. Koutecký 2008, tab. 1). Další modifikace chronologie doby halštatské 

publikovali též U. Brosseder (2004), L. Dhennequin (2005), P. Ettel (1996), M. Trachsel 

(2004). 

Určité disproporce mezi českými a západoevropskými systémy mají mimo jiné 

pravděpodobně původ v samotné povaze zpracovaných pramenů. Zatímco česká škola 

tradičně vychází především z typologického třídění keramických celků, evropská literatura 

zpracovává téměř bezvýhradně vybrané kovové artefakty – především ozdoby, zbraně, 

součásti koňských postrojů a vozů (Bugaj 2005; Dhennequin 2005; Egg 1987a; 1987b; Ettel 

1996; Hüttel 1981; Nagler-Zanier 2005; Pare 1987; 1991; 1999; Siepen 2005; Trachsel 2004; 

Woytowitsch 1978), i když samozřejmě neopomíjí ani keramiku a její ornamentiku (Brosseder 

2002; 2004; Pankau 2004; Schappelwein 1999). Pregnantně na problém odlišného datování 

v Čechách a okolních oblastech poukázala již V. Šaldová: „Není důvodu uvažovat o 

zpožděném procesu vývoje na našem území ani o nutnosti zařazení těch nálezů, které jsou 

jinde v Evropě datovány do stupně Ha C, až do následujícího. Českobavorská kulturní oblast 

je naopak považována za ústředí výskytu souboru bronzových předmětů z bohatých hrobů 

s vozy, jhy a koňskými postroji, které charakterizují první polovinu stupně Ha C“ (cit. 

Šaldová 1968, 362; k tomu však cf. Pleiner – Rybová 1978, 476). 

Otázka relativní chronologie kultury bylanské se jeví být jednou z nejdůležitějších 

obzvláště v kontextu evropské doby halštatské. S ohledem na zřetelné úzké vazby bylanské 

kultury k okolním územím se analogie uvedené v této práci neomezují pouze k oikumeně 

osídlené touto komponentou, ale jsou shledávány v dalších částech české kotliny a hlavně 

v širších středoevropských souvislostech. Pokus o stanovení relativní chronologie lovosického 

pohřebiště se opírá o oba tyto chronologické systémy, tzn. o český a středoevropský. Snahou 

bylo přitom nalézt v obou systémech maximální vzájemný průmět. 

Hlavní oporu při tvorbě nálezových horizontů lovosické nekropole tvoří kovové předměty, 

především součásti koňských postrojů a vozů, dále zbraně, ozdoby a nástroje. Podstatná část 
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kovových předmětů má nadregionální či interregionální charakter tzn. výskyt identických 

forem a tvarů je možné najít ve stejném období v geograficky dosti vzdálených oblastech (cf. 

Danielisová 2010, 143). Současný výskyt v odlišných oblastech evropského kontinentu lze 

chápat patrně jako doklad dálkových kontaktů, zprostředkovaných buď obchodem, směnou či 

ve formě daru apod. Nemělo by být vcelku sporu o tom, že bronzové a železné předměty 

v sobě nesou vysoký výpovědní potenciál v oblasti typologicko-chronologické. 

Pravděpodobně se lze rovněž domnívat, že kovové předměty nejlépe odráží aktuální 

společensko-estetickou či ekonomickou poptávku po nových a módních předmětech, 

reflektují aktuální změny vlivů a trendů v tehdejší kultuře a lze je v nadsázce považovat za 

jakýsi „barometr“ těchto změn. 

Vývojová stadia daného kulturního celku vhodným a přirozeným způsobem doplňují 

rovněž keramické nádoby, jejich části a další movité předměty jako jsou jantar, zlato či 

kamenné artefakty. V době halštatské je zřejmé, že se v keramických nálezech odrážejí 

především regionální specifika, ať už jde o použitý materiál, tvarosloví, technologii výroby či 

způsob úpravy povrchu nebo výzdobu. Keramika bylanské kultury nacházená v hrobech je 

tradičně považována za vyrobenou jen pro účely pohřbu (cf. Koutecký 2008a, 51) a skrývá 

v sobě tedy rovněž vysoký výpovědní typologicko-chronologický potenciál. Jednorázově 

deponovaná keramika vyřazená ze „živé kultury“ by měla vypovídat nejen o technologických 

postupech používaných v daném okamžiku produkce a brzkého uložení, ale měla by přirozeně 

reflektovat i společensko-estetickou poptávku. Lze tedy předpokládat, že se u keramiky 

v určitém časovém či dějinném úseku projeví změny v její technologii, morfologii a/nebo 

způsobu výzdoby. 

Ve zdánlivém „kontrastu“ tedy proti sobě stojí dva zcela zásadní archeologické prameny: 

a) kovové artefakty, které jsou především hodnoceny badateli na západ od našich zemí, s 

výpovědním potenciálem nadregionálního charakteru; b) keramika, z níž tradičně vychází 

česká badatelská obec a v níž jsou hledána regionální specifika. Vhledem k obrovskému 

množství především kovových, ale i keramických artefaktů získanému při lovosickém 

výzkumu, je těžištěm práce podrobná typologicko-chronologická analýza těchto předmětů. 

V podrobném zhodnocení výskytu těchto pramenů, ve stanovení vývojových horizontů 

pohřebiště a v jejich komparaci s českým chronologickým systémem a středoevropskými 

chronologickými systémy shledávám tudíž hlavní úkol předložené práce.  
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6. Archeologický výzkum v Lovosicích 

6. 1. Poloha a přírodní podmínky lokality 

Město Lovosice (okr. Litoměřice, Ústecký kraj) leží nedaleko soutoku dvou významných 

řek severočeského regionu – Labe a Ohře, které na sebe od neolitu vázaly husté pravěké 

osídlení. Město je rozloženo podél levého břehu řeky, na vnější straně mohutného protáhlého 

meandru mezi Žalhosticemi a Velkými Žernoseky (Kuča 1998, 666-673). Labe nedaleko 

odtud vstupuje do úzkého kaňonovitého údolí prorážejícího pásmo Českého středohoří 

nazývaného Česká brána či Porta Bohemica. Řeka v tomto prostoru dělí krajinu na dva 

výrazně geomorfologicky odlišné celky. Zatímco na sever od Lovosic je krajina tvořena 

pásem hornatého Českého středohoří, území jižně od Lovosic na labském levobřeží spadá do 

nížinné rovinné Dolnooharské tabule a jejího podcelku označovaného jako Terezínská kotlina 

(Obr. 1, 2). Oba břehy Labe jsou nadto formovány geologickým předělem mezi Verneřickou a 

Milešovskou částí Českého středohoří (Demek – Mackovčin a kol. 2006, 123, 451, mapa 535). 

Prostor archeologického naleziště je pevně ohraničený několika přírodními útvary. Ráz 

krajiny je vymezený ze severní strany ohybem řeky Labe a jejím údolím, od severozápadu 

místní dominantou vrchu Lovoš (570 m n. m.), od západu vrchem Ovčín (431 m n. m.) a od 

jihu až východu říčkou jménem Modla. Přírodní kolorit dotváří na západ od místa nálezu 

tyčící se chráněná krajinná oblast vrchu Boreč (446 m n. m.), hora Jezerka (471 m n. m.) a ve 

vzdálenějších oblastech další četné vrchy Českého středohoří (Obr. 3). 

Archeologická lokalita Lovosice II – Průmyslová zóna Aoyama se nachází na jižním okraji 

města na ppč. 2443/1, 2443/19 až 21, 2443/24 až 28. Ze severu je ohraničena zahrádkářskou 

kolonií, od východu železnicí ČD a od jihu hlavní komunikací ve směru Lovosice – 

Litoměřice. V současné době je východní součástí Průmyslové zóny 4. Tato zóna je v severní 

části tvořena halou společnosti TRIS, v západní části je zastavěna halou spol. Indes Invest a 

jižní část pozemku tvoří hala spol. Tokai Rika (Obr. 4). 

Na Lovosicku převládají půdní typy černozemě, západně od Lovosic v Milešovské části 

Českého středohoří převažují hnědozemě, v povodí řek pak půdy nivní (Kol. aut. 1954, mapa 

6). Z terénních pozorování na lokalitě lze vyvozovat, že půdní pokryv ornice tvořil zhruba 20 

až 40 cm mocnou vrstvu. Pod ornicí se vyskytoval půdní typ (černozem) o mocnosti kolem 30 

až 60 cm. Před započetím výzkumu tedy celkový půdní pokryv v jednotlivých částech plochy 

čítal od 50 do 100 cm mocnosti. Vlastní naleziště se vyskytuje na velmi mírném svahu 

exponovaném k severu až severozápadu v nadmořské výšce 155 až 156 m. Podloží v místě 

naleziště sestávalo z kvalitní čisté žluté až okrové spraše s malým obsahem vápnité konkrece. 
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Spraš je v místech ohybu Modly a v této části povodí Labe formována do podoby mocné 

návěje známé jako lovosická terasa (Němeček a kol. 2001; Svoboda a kol. 1983, 790). 

Nejbližším vodním zdrojem vyššího řádu je řeka Labe protékající ve vzdálenosti cca 1 km 

od lokality. Nejbližším vodním zdrojem nižšího řádu je říčka Modla protékající ve 

vzdálenosti cca 500 až 750 m. Zhruba 7 km východně od Lovosic se pak u Litoměřic vlévá do 

Labe řeka Ohře, přitékající z jižního směru (Vlček a kol. 1984). 

Důležitou místní surovinu představuje křemenný porfyr (ryolit) z Oparenského údolí a 

Malých Žernosek, který byl v pozdní době halštatské a především v době laténské exportován 

do oblastí vzdálených několik desítek až stovek kilometrů (např. Holodňák – Mag 1999; 

Fröhlich – Waldhauser 1989; Salač 2002, 22-23, abb. 4; Waldhauser 1981). Příhodná 

geografická poloha Lovosic, mírné klimatické podmínky, blízkost vodního a surovinového 

zdroje a dále optimální složení půd vhodných k zemědělství tvoří soubor důvodů, díky kterým 

se zdejší prostor stal důležitým a příznivým pro opakované pravěké osídlení. 

6. 2. Okolnosti výzkumu 

Město Lovosice je v posledních deseti letech intenzivně zastavováno rozsáhlými 

průmyslovými zónami. Městský úřad Lovosice je v tomto ohledu velmi aktivní a součástí 

jeho investičního záměru je projekt Průmyslového a ligistického centra o celkové rozloze 120 

ha, které je dnes děleno do čtyř základních průmyslových zón obklopujících město z několika 

světových stran. Průmyslová zóna s pořadovým číslem 4, na níž byl veden níže zmiňovaný 

výzkum, se nachází na jižním okraji města. Vzhledem k tomu, že v roce 2002 proběhl v rámci 

průmyslové zóny 4 výzkum označený jako Lovosice I – průmyslová hala TRIS (Franková – 

Kuljavceva Hlavová – Půlpán – Sušická 2007), byla navazující archeologická lokalita vedena 

pod následným pořadovým číslem, tedy jako Lovosice II a trať jako „Průmyslová zóna 

Aoyama“ (Obr. 5). 

Záchranný archeologický výzkum byl na této poloze vyvolán plánovanou výstavbou 

tovární haly na výrobu automobilových součástek. Investorem akce byla japonská společnost 

Aoyama Automotive Fasteners Czech s r.o. Výzkum pod záštitou Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i. vedl autor této diplomové práce spolu 

s Mgr. J. Blažkem. Výzkum započal dne 22. 5. 2002, kdy byl odhalen první archeologický 

objekt a skončil 28. 11. 2002, kdy byla investorovi předána zpráva o jeho ukončení. 

Japonská společnost Aoyama zakoupila pozemek o celkové výměře 8,33 ha 

v severovýchodní části Průmyslové zóny 4. Téměř čtvercová plocha výzkumu po sejmutí 

ornice činila 69 860 m2, tj. bezmála 7 ha (Obr. 6). Původní investorův výpočet celkového 

objemu ornice se ukázal být značně podhodnocen (předpokladem byla mocnost ornice o síle 
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40 cm), a muselo tedy dojít k jeho podstatnému navýšení. Důvodem k tomuto kroku byla 

faktická mocnost ornice (spolu s černozemním půdním typem) zjištěná na ploše při 

skrývkách, která se ve skutečnosti pohybovala od 50 do 100 cm. Mechanizační skrývky 

ornice byly vesměs prováděny strojem Caterpillar D6H XL a D9L a byly po celou dobu 

průběžně kontrolovány, dozorovány či přímo řízeny terénním pracovníkem ÚAPPSZČ Most.  

Nepříznivé okolnosti, které do jisté míry ovlivnily kvalitu terénní fáze výzkumu a zcela 

jistě též stav zachování hrobových celků a v nich obsažených artefaktů lze rozdělit do 

několika skupin. Faktory, které měly negativní vliv na celkové dochování lokality lze rozdělit 

podle jejich povahy na předem dané (body a-c) či vzniklé vnějšími nepříznivými okolnostmi 

v průběhu výzkumu (body d-e) nebo na faktory do jisté míry ovlivnitelné výzkumem (bod f: 

skrývka ornice).  

a) Novověká antropogenní činnost. Od konce 19. století náležela lokalita do vlastnictví 

knížecího rodu Schwarzenbergů. Od roku 1866 byla kvůli zvýšení produkce většina 

Schwarzenberských polí v Lovosicích nivelována a obdělávána hlubokou orbou parním 

pluhem, čímž se přirozeně přetvářel původně nerovný krajinný ráz a charakter. Dalším 

podstatným zásahem bylo založení chmelnice v druhé polovině 20. století v jižní části 

zkoumané plochy. Betonové patky uložené do hloubky až 120 cm tvořily v pravidelných 15 

metrových řadách nosný prvek pro dřevěné trámy chmelnice. U obou těchto novověkých 

antropogenních aktivit lze do značné předpokládat, že případné mohylové náspy nad velkými 

hroby mohly být devastovány a znivelovány a podobně malé jamkové a popelnicové hroby 

doby halštatské mohly zcela podlehnout zkáze. 

b) Nepřízeň přírodního prostředí. Chemické složení půdy způsobilo úplný rozklad 

předpokládaných organických materiálů (dřevo, textil, kůže, příp. též obsahy nádob: 

potraviny, nápoje) a částečný rozklad lidských a zvířecích ostatků. Složení půdy zapříčinilo 

rovněž silnou korozi kovových, především železných a bronzových artefaktů. Nepochybně na 

jeho vrub lze přičíst i mnohdy chybějící části nádob, především jejich dna. 

c) Konstrukce hrobových jam a komor. Tento faktor lze předpokládat u hrobů, které byly 

původně překryty dřevěným stropem a na povrchu zvýrazněny hlinito-kamenitým náspem. 

Zřícením náspu do vnitřních partií hrobu mohlo dojít ke značné fragmentarizaci převážně 

keramické, ale i ostatní výbavy. Důsledkem provalení mohla být i výrazná dislokace artefaktů 

a lidských ostatků.  

d) Fauna. Ekologickou organizací bylo na ploše výzkumu zjištěno rozsáhlé zimoviště 

křečků polních, kteří zde údajně zimovali v počtu několika set až tisíc kusů. Předpokládaný 

počet hlodavců se nakonec nepodařilo potvrdit, pravdou však zůstává, že ve výplních 
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archeologických objektů byly při výzkumu pozorovány četné vyhloubené nory a chodby (tzv. 

bioturbace). Mnohdy bylo patrné i přemístění některých drobnějších nálezů (kovů a lidských 

kostí). 

e) Vnější okolnosti (podnebí). Vzhledem ke značnému rozsahu plochy, počtu a především 

druhu archeologických objektů, se jednalo o finančně, ale i časově velmi náročný výzkum. 

Výzkum započal v horkých dnech měsíce května, pokračoval při teplotách vyšších než 30°C 

ve stínu a končil v mrazivých listopadových dnech. Zásadní vliv na kvalitu preparačních prací 

přitom měly srpnové přívalové deště doprovázené katastrofálními povodněmi, stejně jako 

opakované větrné a dešťové smrště. V několika případech tak došlo k zaplavení hrobu 

dešťovou vodou a tedy k částečnému zaplavení výplní hrobů a k zabahnění artefaktů. Z tohoto 

pohledu lze hodnotit výzkum jako do značné míry zpožděný a ovlivněný právě nepříznivými 

povětrnostními vlivy. 

f) Mechanizační skrývka ornice. Černohnědá hlinitá výplň hrobů doby halštatské byla 

v podstatě identická s okolním půdním typem, do nějž byly hroby zapuštěny. Z tohoto důvodu 

bylo nutno k samotné identifikaci hrobů skrýt povrchy objektů až na úroveň zahloubení do 

podložní žluté až okrové spraše. Teprve na úrovni tohoto přechodu půdního typu a podložní 

spraše byly obrysy hrobů patrné. Tím však došlo v několika případech k částečnému porušení 

horních partií výplní hrobových jam. 

6. 3. Historie lokality 

Od konce 19. století a tedy za více než sto let archeologického bádání vydal katastr města 

Lovosice četné a někdy i zcela jedinečné pozůstatky mnoha pravěkých období a kultur. Podle 

výsledků dlouhodobého a systematického archeologického bádání jsou Lovosice považovány 

za trvale osídlenou komoru, která byla osídlena v podstatě nepřetržitě od neolitu až do 

dnešních dnů (za všechny např. Blažek – Kotyza 1990a; 1990b; 1991; 1995; 2002; Budinský 

1985; 1996; Dobeš 1995; Hantschel 1897; Kotyza – Salač 1989; Kotyza – Smetana 2000; 

Moucha 1961; Pleiner 1959; Půlpán 2007a; Salač 1988; 1989; 2000b; Tesař 1926; Tomas 

1999; Turek 2002; Zápotocká 2009; Zápotocký 1963; 1964; 1971; 1973; 1975a; 1975b; 

Zápotocký – Dobeš 2000; Žemlička 1980). V určitých obdobích, především pak ve starší době 

bronzové (Zápotocký 1969; 1982; 1988; 1989), v době laténské (Salač 1990; 1997; 2000a) či 

později ve slovanském a hradištním období (Salač 1987, 37-38; Zápotocký 1965), Lovosice 

díky své příhodné geografické poloze na křižovatce dálkových cest výrazně přesahují lokální 

význam běžného agrárního sídliště. Přejímají funkci centrálního místa, v němž se koncentrují, 

vyrábějí a distribuují nejrůznější produkty, které se často stávají předmětem nadregionální 
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směny či dálkového obchodu s oblastmi vzdálenými desítky až stovky kilometrů (cf. Salač 

1990; 1997; 2000a; 2000b; 2002; Zápotocký 1969; 1973, 159-161; 1982). 

Hlavní pozornost obraťme však ke komponentě stupňů Ha C až Ha D1, která je pro tuto 

práci rozhodující (Obr. 7). Do jisté míry platí analogická situace, jako u ve výše zmíněných 

pravěkých a protohistorických období: z katastru města Lovosic a přilehlých obcí, které tvoří 

region Lovosicko (cf. Půlpán 2007a), máme za posledních několik desítek let 

archeologického bádání doloženo neobvykle hustou koncentraci nálezů, a to v naprosté 

převaze hrobového charakteru. V současné době lze katastr města Lovosic rozdělit na 9 

dílčích poloh, z nichž většina tvoří výraznou koncentraci funerální komponenty především na 

jižním okraji města.2 

 
A. Hroby a nálezy hrobového charakteru bylanské kultury z Lovosic 

I. Reiserova (dříve Tschinkelova) cihelna 
1. Hrobový nález (7. 3. 1928), bez dalších údajů, fragmenty nádob, sbírka Just-Tschakert 
(Kotyza 1991, 7). 
2. Hrobový nález (16. 5. 1928), bez dalších údajů, fragmenty nádoby a nádob, sbírka Just-
Tschakert. Další fragmenty nádob (Kotyza 1991, 7). 
 
II. Schwarzenberská ruční cihelna či Galgenfeld I-III (popravčí pole) 
3. Hrobový nález bez bližších údajů a data nálezu, mísa červeně a černě z obou stran 
malovaná, sbírka Pobel (Kotyza 1991, 13).   
4. Kostrový hrob (17. a 19. ledna 1928), první fragmenty nádob předali dělníci a ostatní 
vykopali Just s Tschakertem (Kotyza 1991, 14). Dodnes se dochovala keramická výbava 
v podobě nejméně 11 nádob či jejich částí, součásti koňského postroje (2 železná udidla, 6 
bronzových postranic, návlečky a kruhy), 2 bronzové náramky a jehlice (Kotyza 1991, 14-15; 
Zápotocký 1964, 166, obr. 10-11). Pozn.: 8. 5. 1929 předal dělník Topič bronzové předměty a 
železné uzdy. K tomuto hrobu patrně náleží také fragmenty nádoby, kterou O. Tschakert 
získal též 8. 5. 1929. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 15; Koutecký 1968, 420; 2003b, 
118; Trachsel 2004, 395; Zápotocký 1964, 166, obr. 10-11). 
5. Žárový hrob (17. a 20. 4. 1929). Just uvádí, že urna se žárovým pohřbem byla v hloubce 
0,64 m a stála na kamenné desce, ostatní nádoby pocházejí z kulturní vrstvy v hloubce 0,56 
m, hrobová jáma nebyla pozorována. Amforovitá nádoba, fragment nádoby se žárovým 
pohřbem. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 14). 
6. Patrně z hrobu, fragmenty keramiky z několika nádob. Tschakert uvádí, že pocházejí 
z kulturní jámy. Kopáno 16. 12. 1929, bez dalších údajů. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 
15). 

                                                 
2 Pro přehlednost je funerální (oddíl A) a sídlištní (oddíl B) komponenta stupňů Ha C-Ha D1 v soupisu uváděna 
odděleně. Pouze pro celkové doplnění nálezové situace jsou uvedeny rovněž nálezy datované obecně do doby 
halštatské (oddíl C). Mnohé z uváděných poloh však nelze na současné mapě města umístit s přesností rámcově 
nižší než několik desítek metrů (např. v rámci bývalého cukrovaru či Schwarzenberské cihelny). Primárně hůře 
lokalizovatelné jsou přirozeně staré nálezy do 50. let 20. století. Mnohdy rovněž přesné určení polohy 
postrádáme či nelze v současné situaci vůbec určit (např. zahrady a novostavby různých majitelů). Pořadová 
čísla jednotlivých funerálních nálezů odpovídají bodům na mapě (Obr. 7). Soupis reflektuje stav do roku konce 
2011. 



 29

7. Žárový hrob, kopán ve dnech 24. a 26. 4. 1930. Hloubka 0,8 m, jako hrobová výbava byla 
mísa, nádoba (urna), střepy dalších nádob. Více není uvedeno. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 
1991, 15). 
8. Patrně hrob, kopán 8. 6. 1930. Tschakert uvádí kulturní jáma, bez dalších údajů. Fragmenty 
keramiky. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 15). 
 
III. Bývalé garáže ČSAD, dnes pozemek spol. Četrans a.s. 
9-12. Nejvýznamnějším lovosickým nálezem za posledních 50 let je čtveřice hrobů odkrytá 
v roce 1956 u místních garáží ČSAD (Pleiner 1959; Pleiner – Rybová 1978, 466-481; 
Koutecký 1968, 419-420; 2003b, 119; Pare 1999, 204; Trachsel 2004, 395; Zápotocký 1964, 
167). Mezi nimi vyniká především bohatě vybavený hrob III, mj. se souborem keramiky, 
železným mečem, součástmi postroje a dřevěným jhem (ibid.). Souhrnně nepublikováno. 
13-14. Dvojici kostrových hrobů kultury bylanské prozkoumali při záchranné akci J. Blažek a 
O. Kotyza v červnu a červenci roku 1989 na pozemku ČSAD při jeho rozšiřování. Autorskou 
dvojicí byly publikovány nálezy z doby stěhování národů (Blažek – Kotyza 1995, 7-12; 
Kotyza 1991, 16). Nálezovou zprávu pro archiv ÚAPPSZČ v Mostě vyhotovil D. Koutecký 
(Koutecký 1991: NZ č. j. 1160/1991). Oba hroby byly autorem NZ zařazeny do kombinační 
skupiny II-1 s malým množstvím kovových milodarů. Hrob 2/1989 datovaný do mladšího 
středního období obsahoval 10 nádob, bronzový nákrčník, náramek a železnou tyčinku. V 
hrobě 4/1989, datovaného do staršího středního období, byl odkryt stejný počet nádob, dále 
železné kopí, 2 bronzové knoflíky a kroužek (Koutecký 1991: NZ č. j. 1160/1991). 
15. Kostrový hrob. V roce 2005 byl v těsné blízkosti areálu bývalého ČSAD (dnes pozemek 
spol. Četrans a.s.) na křižovatce ulic  Siřejovické a Svatopluka Čecha prozkoumán kostrový 
hrob (obj. 1/2005), porušený výkopem, v jehož výbavě bylo zjištěno 9 nádob a 6 kovových 
předmětů. Ozdoby a šperky: nákrčník s kuličkovitým koncem, dvojice nánožníků, kroužek a 
patrně jehlice. Nástroj: železný nůž. Antropologie: dospělý jedinec bez bližšího určení věku a 
pohlaví. Záchranný archeologický výzkum ÚAPPSZČ Most, rok 2005, vedoucí: M. Půlpán 
(Půlpán 2007b: NZ č. j. 876/07; podrobně 2008, 155-170).  
 
IV. Siřejovická ulice (mezi Četransem a Cukrovarem)  
16. Patrně birituální hrob (obj. 3/2005), porušený výkopem spol. ČEZ a.s. V těsné blízkosti 
pozemku bývalého ČSAD (dnešního Četransu), v úzkém pásu mezi vozovkou a oplocením 
lovosického cukrovaru, byl prozkoumán další hrob, bohužel bezmála již zcela zničený 
novověkými inženýrskými sítěmi. Z obsahu hrobu se podařilo vyzdvihnout pouze několik 
keramických fragmentů, část neurčeného železného předmětu a torzo kremace. Záchranný 
archeologický výzkum ÚAPPSZČ Most, rok 2005, vedoucí: M. Půlpán (Půlpán 2005: hl. č. j. 
868/05; 2008, 157). 
 
V. Cukrovar (dnes Průmyslová zóna 4 – Cukrovar viz níže bod VI) 
17-18. Dva kostrové hroby, porušené při kanalizačních pracích na dvoře cukrovaru. Just 
získal fragmenty několika nádob a železný nůž z jednoho z nich. Natažená poloha pohřbu, 
orientace JZ-SV, hloubka 1,3 m, šachta z kamenů. Poznámka: inventář z hrobu 1 není uveden, 
kopáno 21. 6. 1937. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 16). 
19. Hrob kopaný 19. 8. 1937, bez dalších údajů. Fragmenty nádob. Sbírka Just-Tschakert 
(Kotyza 1991, 16). 
20. Hrobový? nález ze září 1938, bez údajů. Hrncovitá nádoba. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 
1991, 16). 
21. Hrncovitá nádoba, bez údajů, předáno v červnu 1950. Kultura bylanská. Fond 
Libochovany OVM Litoměřice (Blažek – Kotyza 1990, 30; Zápotocký 1975a, 217, č. 51: 6).  
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VI. Průmyslová zóna 4 – Cukrovar, areál spol. Flexfill s.r.o. (jižní část areálu bývalého 
cukrovaru) 
22. Velký kostrový a bohatě vybavený hrob s koňským postrojem a mečem, při zemních 
skrývkách z části porušený (obj. 1/2004). Uvnitř hrobu čtveřice kůlových jamek umístěná 
symetricky podél delších stěn jámy. Relativně špatně zachovaný lidský skelet uložen 
v severní části hrobu, v natažené poloze na zádech, hlavou k jihu. Kromě různorodé 
keramické výbavy a zvířecích kostí v jižní části, byl hrob vybaven četnými bronzovými 
součástmi koňského postroje a třemi železnými udidly. Podél pravého boku kostry byl ostřím 
směrem k lebce uložen železný meč. Záchranný archeologický výzkum ÚAPPSZČ Most, rok 
2004, vedoucí: D. Koutecký – M. Půlpán (Půlpán 2004b, hl. č. j. 1117/04). 
23. Kostrový hrob bohatě vybavený. O několik desítek metrů dále na sever od předešlého 
prozkoumán další kostrový hrob (obj. 1/2006) datovaný do středního období kultury 
bylanské, tj. do Ha C2 – Ha C3. Součástí hrobové výbavy bylo 19 keramických nádob, zvířecí 
kosti, bronzové šperky a ozdoby (nákrčník, dva nánožníky, vlasové ozdoby: v tom mj. 
spirálka ze zlatého drátu, patrně jehlice a jiné ozdoby), součásti koňského postroje a dva 
železné nože. Antropologie: spíše žena, ve věkové kategorii 20-40 let, spíše pak 20-30 let. 
Záchranný archeologický výzkum ÚAPPSZČ Most, rok 2006, vedoucí: M. Půlpán (Půlpán 
2006: hl. č. j. 982/06; 2007c: NZ č. j. 994/07; 2007a; podrobně Půlpán 2009). 
 
VII. Pr ůmyslová zóna 4, pozemek spol. Aoyama 
24-38. Výzkumem bylo v roce 2002 zjištěno pohřebiště kultury bylanské čítající celkem 15 
hrobů (Půlpán 2004a: ZZ č. j. 128/06; 2007b; 2008, 157; Půlpán – Sušická 2008: NZ č. j. 
1212/08; Reszczyńska – Půlpán 2004, 311-321). Pohřebiště je předmětem této diplomové 
práce. 
 
VIII. Zahrada pana Svatoše 
39. Kostrový hrob s výbavou, prozkoumaný M. Zápotockým 25. dubna 1972, při výkopu 
sklepa na zahradě pana M. Svatoše, severně od silnice do Sulejovic, bod cca 32, 250: 97, 250 
na mapě 1: 50 000 (Kotyza 1991, 17; Zápotocký 1975a, 217, č. 51:5). 
 
IX. Weinpresse – vinný lis pod Lovošem (dnes drůbežárna), parc. č. 680/1 
40. Nález ze dne 2. 5. 1928, pouze údaj „Gräberfeld“ a odkaz na zámecké muzeum 
v Trmicích, kde pod i. č. 80d jsou deponovány další nádoby. Bylanská kultura. Sbírka Just-
Tschakert (Kotyza 1991, 41). 
 
B. Materiály Ha C-Ha D1, patrně sídlištního charakteru 

I. Severočeské chemické závody (Secheza, Lovochemie) 
1. Nález na pozemku kotelny, předaný dne 25. 6. 1958, bez údajů. Fond Muzeum Lovosice 
Bylanská kultura (Kotyza 1991, 18; Zápotocký 1975a, 218, č. 51: 10).  
2. Sběr pana J. Kašičky ze Lhotky předaný dne 10. 10. 1960, nalezeno při kopání průkopů 
mezi Modlou a tovární kotelnou. Fragmenty keramiky. Bylanská kultura. Fond OVM 
Litoměřice (Kotyza 1991, 19; Zápotocký 1975a, 218, č. 51: 10). 
 
II. Hauptstraße (Stalinova ul., dnes ul. Osvoboditelů) 
3. Nálezy sídlištního charakteru. Nalezeno při stavbě kanalizace v roce 1892, bez dalších 
údajů. Část koflíku s páskovým uchem, fragmenty keramiky, ostří kamenné sekery, provrtaná 
hliněná dyzna, 2 hliněné cívky. Bylanská kultura. Sbírka E. Henke (Kotyza 1991, 22). 
4. Dvůr domu čp. 199, výkop A. Nováka v l. 1958-1959, do muzea předáno 7. 4. 1971. 
Keramika ze středověkého střepiště, příměs kultury bylanské a laténské (Zápotocký 1975a, 
217, č. 51: 3). Viz též ulice Osvoboditelů (pozn. č. 4 u Salač 1988, 39). 
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III. Novostavba stavitele Waltera 
5. Kulturní vrstva narušená stavbou ze dne 3. 5. 1937, bez údajů. Fragmenty keramiky. 
Mladší doba halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 27). 
 
IV. Meierhof (velká plocha východně od Sadů pionýrů, bytovky a školky Sechezy), 
Spritzenhaus (hasičská zbrojnice) 
6. Kulturní vrstva narušená stavbou kanalizace, kopáno dne 9. 10. 1935. Do hloubky 1 m 
navážka, dalších 50 cm černá kulturní vrstva, vše kopáno s jámou mohylové kultury. 
Fragmenty keramiky. Bylanská kultura. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 34). 
 
V. Seemannweg (Roseggerstraße, Barákova ul.) 
7. Kulturní vrstva narušená stavbou kanalizace, kopáno dne 31. 5. 1937, bez dalších údajů. 
Fragmenty keramiky, mladší doba halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 34). 
 
VI. Teplovod, trať D (S a J od ul. Osvoboditelů, u MěÚ) 
8. Sídlištní objekty stupně Ha D1, kulturní vrstva a sídlištní objekty stupně Ha D2-3, 
zachycené ve výkopu pro teplovod (trať D). Záchranný archeologický výzkum ÚAPPSZČ 
Most, rok 2009, vedoucí: V. Sušická (Sušická 2010: NZ č. j. 1271/10).  
 
C. Nálezy z doby halštatské 

I. Rathaus (Radnice) 
1. Kulturní jáma, bez data nálezu a dalších údajů. Nalezeno při hloubení čistící jámy na 
jihovýchodním nároží. Fragmenty keramiky, zlomky bronzové spony, zvířecí kosti. Doba 
halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 22). 
 
II. Außiger Straße (Ústecká ul., ul. A. Zápotockého) 
2. Nález ze dne 14. 10. 1929, bez údajů. Fragmenty keramiky. Doba halštatská. Sbírka Just-
Tschakert (Kotyza 1991, 24). 
3. Kulturní jáma či chata, nález ze dne 16. 10. 1935 při stavbě kanalizace. Fragmenty 
keramiky. Doba halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 24). 
4. Nález ze dne 5. 6. 193(?), při stavbě vodovodu, bez dalších údajů. Fragmenty keramiky, 
doba halštatská? Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 25). 
5. Bez nálezových okolností. Fragmenty keramiky, kultura štítarská a doba halštatská? Sbírka 
Just-Tschakert (Kotyza 1991, 25). 
 
III. Novostavba Pei – Spitz, čp. 720 (zde bydlel G. Just) 
6. Kulturní vrstva, výkop na zahradě u domu dne 24. 8. 1932. Největší hloubka 2,3 m. 
Fragmenty keramiky. Doba halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 26). 
 
IV. Garten Galinowsky (zahrada p. Galinowského) 
7. Kulturní vrstva, při stavbě vodovodu dne 9. 6. 1937, bez dalších údajů. Fragmenty 
keramiky. Doba halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 27). 
 
V. Sídliště mezi Terezínskou silnicí a novým nádražím 
8. Sběr pana K. Kubáta na ploše stavby sídliště z let 1956-1957 a v v říjnu r. 1959. Fragmenty 
keramiky. Doba halštatská. Fond OVM Litoměřice (Kotyza 1991, 37; Zápotocký 1975a, 218, 
č. 51: 9). 
 
VI. Zahrada a novostavba p. Zonera 
9. Nalezeno na zahradě pana Zonera, bez bližších údajů a data nálezu. Fragmenty keramiky. 
Doba halštatská. Sbírka Just-Tschakert (Kotyza 1991, 40). 
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6. 4. Metodika a cíle výzkumu  

Na polykulturní lokalitě Lovosice – Průmyslová zóna Aoyama byly v roce 2002 odhaleny 

části pohřebních a sídlištních areálů (Obr. 8). K nejstarším pozůstatkům lze přičíst 3 jámy 

mladoeneolitické kultury řivnáčské. Pozdní fázi eneolitu zastupuje 7 kostrových hrobů 

nejspíše spadajících do kultury se šňůrovou keramikou a jeden kostrový hrob kultury 

zvoncovitých pohárů. Několik sídlištních objektů lze řadit pouze obecně do zemědělského 

pravěku, některé patří zřejmě do novověku. Zajímavým je v tomto ohledu nález celé kostry 

dospělého koně, který lze datovat na základě okolností do období novověku: nejspíše jde o 

pozůstatek bitvy u Lovosic z roku 1756 (Půlpán 2004a; Půlpán – Sušická 2008; Sušická 

2009). Nejvýznamněji zastoupenou komponentou byl nicméně rozsáhlý pohřební areál z doby 

halštatské. Lovosická nekropole kultury bylanské odkrytá při výzkumu čítá 15 hrobů a tvoří 

náplň této práce. 

Zjištěné archeologické objekty byly zkoumány standardními exkavačními metodami. Po 

zemních skrývkách byly evidované objekty viditelně označeny a ručně začištěny. Rozsahem 

velké a půdorysně pravidelné obdélné hroby doby halštatské byly po ručním začištění 

rozměřeny podélnou osou ve směru S – J a na ní kolmou příčnou osou ve směru V – Z. Tím 

došlo k přesnému křížovému rozdělení objektu na 4 pravidelné a stejně velké sektory 

orientované podle světových stran. Výzkum probíhal odděleně v rámci každého z těchto 

sektorů: šachovnicovým způsobem byl nejprve současně odkrýván SZ a protilehlý JV sektor, 

poté současně zbylé dva (SV a JZ). V rámci sektorů byly hroby preparovány drobnými 

nástroji nejčastěji po 5 cm mechanických vrstvách či případně v rámci přirozených vrstev. 

Veškeré nálezy byly v průběhu výzkumu ponechávány in situ, pouze drobnější kovové 

artefakty byl před odjezdem z pracoviště vyzvednuty a pro potřeby fotogrammetrické 

dokumentace zpětně instalovány. 

Kresebná dokumentace byla u všech hrobů prováděna v měřítku 1:10 na povrchu objektu, 

dále při změnách stratigrafického uložení vrstev nebo nálezové situace (odlišné typy výplně, 

superpozice, druhotné zásahy apod.), na úrovni nálezů a nakonec po celkovém dokončení 

objektu. Profily objektu byly většinou kresebně dokumentovány po odkrytí SZ a JV sektoru 

na úrovni dna hrobové jámy. Většina odkrytých hrobů starší doby železné byla vedle 

standardních fotografií dokumentována též fotogrammetrickou metodou kolmého snímkování 

pomocí tzv. švédské výškové věže (Mgr. P. Čech). 

Tato principielně jednotná metodika byla uplatněna u všech rozlohou velkých obdélných 

hrobů orientovaných ve směru S – J. Nastíněný způsob exkavace byl zvolen s ohledem na 

rozsah a komplikovanost objektu, předpokládané uložení skeletů a výbavy, dále kvůli získání 
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podélného a příčného profilu objektu, ale i s ohledem na efektivitu a přitom preciznost práce. 

Zvolená metodika odkryvu se v mnoha ohledech ukázala být zcela adekvátní a vyhovující. 

Vyjmutí archeologických předmětů bylo prováděno standardními metodami, odebírány 

byly rovněž organické materiály, kameny a palynologické vzorky zeminy.  

U preparace několika hrobů, u nichž to stav zachování kostrového materiálu vyžadoval, byl 

na výzkumu přítomen terénní antropolog (RNDr. J. Hlavová, ÚAPPSZČ Most a Mgr. V. 

Černý, Dr., AÚ AV ČR Praha). Terénní odbornou konzultaci prováděl specialista na dobu 

bronzovou a halštatskou PhDr. D. Koutecký. Bezmála měsíční praxe se na výzkumu 

zúčastnila pětice studentů z polského Institutu archeologie Rzeszowské Univerzity, pod 

odborným vedením dr A. Reszczyńské. 

Prioritním cílem výzkumu byla především komplexní záchrana a precizní dokumentace 

všech archeologických objektů ohrožených stavbou. Při exkavaci hrobů doby halštatské byly 

sledovány jednak konstrukční prvky a vnitřní úprava hrobových jam a řešeny otázky spojené 

především s pohřebním ritem a uložením lidských ostatků a milodarů. Při skrývkách ornice 

byl kladen důraz na zachycení mělce zahloubených jamkových a popelnicových hrobů, 

jejichž přítomnost se dala predikovat. 

6. 5. Zpracování nálezů 

Terénní kresebnou dokumentaci překreslila Dagmar Čechová a Helena Jonášová. Na 

kresebné dokumentaci nálezů má největší podíl Jindřich Langhamer a Helena Jonášová. Oba 

posledně jmenovaní jsou rovněž autory rekonstrukcí hrobových výbav. V neposlední řadě se 

na kresbě nálezů podílela též dr Agnieszka Reszczyńska. Pořízení kresebné dokumentace 

všech udidel bylo uskutečněno díky Mgr. Lence Krušinové v rámci interního grantu 

občanského sdružení Menhir v roce 2005 s názvem „K některým dokladům působení nobility 

pozdního pravěku a raného středověku v JZ Čechách“. Převedení fotografické dokumentace 

do digitální podoby učinil Jiří Šály, stejně jako vynesení geodetických plánů lokality.   

Po ukončení terénní fáze výzkumu bylo časově náročné především laboratorní zpracování 

keramických nálezů, které bylo dvěma laborantkami prováděno více než rok a půl. Díky němu 

se však podařilo zrekonstruovat větší části nebo i celé nádoby, a to nejméně z 80% veškerých 

keramických nálezů. Výběr železných předmětů je v současnosti podrobován dlouhodobější 

konzervaci a metalografickému rozboru (Ing. Jiří Hošek, PhD., AÚ AV ČR Praha). Vzorky 

lidských kostí na analýzu izotopů stroncia a zinku odebral doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. 

Za současného stavu disponujeme několika odbornými analýzami. V první řadě je třeba 

jmenovat podrobnou antropologickou analýzu z pera RNDr. Jany Hlavové (Kuljavceva 

Hlavová 2008, NZ č. j. 1212/08). Odebraný vzorek kamenů z výplní hrobů a kamenné 
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artefakty analyzoval geolog a kurátor geologických a mineralogických sbírek Miroslav Radoň 

z Regionálního muzea v Teplicích. Konzultace ohledně předmětů z jantaru poskytl Zdeněk 

Dvořák z téže instituce. Dochované textilní otisky na bronzových předmětech analyzovala 

PhDr. Helena Březinová, PhD z AÚ AV ČR Praha. Vůbec poprvé byla pro keramiku 

bylanské kultury vyhotovena mineralogicko-technologická analýza reprezentativního 

keramického vzorku, kterou provedla dr Joanna Trąbska z Institutu Archeologie Rzeszowské 

Univerzity (Trąbska 2010). 

Movité nálezy získané při výzkumu jsou dočasně uloženy v depozitářích ÚAPPSZČ 

v Mostě pod níže uvedenými přírůstkovými čísly (viz následující kap. 6. 6.). Jejich kompletní 

evidence je vedena v počítačové databázi (Ing. Petra Holajová). Lze snad na tomto místě 

vyslovit naději, že se v budoucnu vybrané předměty stanou součástí expozice Muzea 

Lovosicka, o jehož znovuotevření již několik let intenzivně usiluje stejnojmenné občanské 

sdružení.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Všem odborným pracovníkům zmíněným v této kapitole za veškerou nezištnou pomoc, analýzy a konzultace 
náleží mé upřímné poděkování.  
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7. Typologicko-chronologická analýza nálezů 

7. 1. Charakteristika pramenů  

Před vlastní typologicko-chronologickou analýzou je nutné provést charakteristiku 

primárních pramenů, z nichž vychází tato práce. Je tudíž nezbytné kriticky zhodnotit hmotné 

prameny získané při výzkumu v roce 2002 na lovosickém pohřebišti. Předložená práce 

hodnotí přitom materiály různé povahy: artefakty keramické, kovové (železné, bronzové, 

bimetalické a zlaté), kamenné a organické (jantar a dřevo). Mezi materiály organického 

původu vystupují rovněž lidské ostatky (i spálené) a zvířecí pozůstatky.  

V otázce možnosti a případné kvality zpracování jakéhokoliv archeologického výzkumu 

hraje primární roli především stav dochování movitých a nemovitých nálezů (např. Neustupný 

2010; Vencl 1994a; 1994b). Postupný a dlouhodobý proces archeologizace a zjištěný stav 

dochování nálezů v okamžiku vyjmutí z tohoto kontextu je přirozeně dán odlišnou povahou 

materiálů. Souhrou několika nepříznivých vnějších okolností (viz výše kap. 6. 3.) bohužel 

došlo k jistému ovlivnění kvality dochování zde představených artefaktů. Obecně za nejhůře 

dochované nálezy lze označit některé druhy keramiky a lidské kosti. Jejich fragmentarizace a 

celkové dochování bylo v několika případech tristní, nejinak tomu bylo i u některých 

železných předmětů. 

Stav dochování keramických výrobků byl značně různorodý. Kolísal od celých 

dochovaných resp. rekonstruovaných exemplářů přes zčásti dochované a rekonstruované až 

po zcela rozpadlé a nerekonstruované nádoby. Podstatnou část keramického souboru 

získaného výzkumem se nicméně podařilo rekonstruovat. Velkou měrou byly rekonstruovány 

celé nádoby či jejich podstatné části (1/3, 1/2 nádoby či větší části). Takovéto rekonstruované 

větší části nádob nečiní při typologické analýze výraznější obtíže. Zcela jiná situace však 

nastává u tenkostěnných nádob menších typů, které byly v několika případech zcela rozpadlé 

a dochovány již při odkryvu ve formě keramické „drtě“. U takto nepříznivě dochovaných 

exemplářů postrádáme typické morfologické prvky: okraje, lom stěny, dno či výzdobu. 

Jediným měřitelným rozměrem je pak pouze síla střepu. Pouze přibližná informace o průměru 

těchto nádob byla získána při výzkumu z uložení nádoby in situ v hrobě.     

Problematická a náročná byla především rekonstrukce velkých zásobních nádob čili tzv. 

zásobnic. U hrobů, jejichž svrchní partie byly poškozeny zemní skrývkou, se většinou 

podařilo rekonstruovat pouze spodní části při dně a jejich typologické zařazení mezi 

amforovité zásobnice může být tudíž sporné. 
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Poněkud paradoxně může do jisté míry dojít k částečnému úniku informací i při 

laboratorním zpracování. Pečlivé a šetrné laboratorní práce jsou nutným předpokladem 

především pro zachování povrchové úpravy a výzdoby keramiky. Velmi křehká a snadno 

náchylná k poškození je především povrchová vrstvička dosahující na keramice řádově pouhé 

desetiny milimetru, která má při manipulaci a především při nevhodném přímém styku 

s vodou tendenci se okamžitě odlupovat.  

Předměty vyrobené ze železa by bylo možné rozdělit do dvou skupin: a) na relativně lépe 

zachované, na nichž koroze neprostupuje jádro předmětu; b) na relativně hůře zachované, 

které jsou napadeny silnou a agresivní korozí a jejichž povrch se láme na pláty a odlupuje.  

Mezi lépe zachované předměty lze řadit některá kopí (hrob 17), břitvu a nůž – sekáč 

z hrobu 24 či součásti vozu z hrobu 32. Relativně lépe zachovány jsou dále např. zákolníky či 

součásti koňských postrojů. Hůře byl zachován železný meč, jehlice či malé nože. 

Dále je nutno poukázat na velmi špatný stav dochování většiny železných udidel, který 

sehrává při jejich určení zcela zásadní a bohužel negativní úlohu. Při pokusu o stanovení 

pozice v typologicko-chronologické analýze hraje totiž zásadní roli morfologie vlastních 

udítek, tj. zda jsou ramena udítek prostá, s náznakem tordování či skutečně tordovaná. 

Bohužel právě tento důležitý technologický prvek není možné na naprosté většině 

lovosických udidel stanovit, a to nejen s ohledem na jejich torzovitost, ale především kvůli 

silné a agresivní korozi. Koroze v mnoha případech prostupuje jádrem předmětu natolik, že 

má tendenci se při jakékoliv manipulaci rozpadat.  

Mezi relativně dobře dochované lze řadit bronzové předměty. Ačkoliv byly v naprosté 

většině stiženy souvislou vrstvou patiny (mnohdy i agresivní formou), lze jejich celkový stav 

hodnotit jako uspokojivý. Jejich stav neměl výraznější vliv ani na výsledek typologicko-

chronologické analýzy, jejich typové určení v naprosté většině případů nečinilo významnější 

potíže. Za vůbec nejlépe dochované kovové předměty lze označit spirálky ze zlatého drátu, 

jejichž kvalita neutrpěla prakticky v žádném ohledu. 

K nepatrnému ovlivnění stavu došlo i v případě kamenných artefaktů, na nichž byla 

pozorována vysrážená vápenná konkrece tj. cicvár. Tento neobvyklý a velmi křehký materiál 

byl dokonce v jednom případě využit k výrobě artefaktu. 

Obecně tedy hodnotíme stav dochování předmětů z anorganických materiálů jako do určité 

míry ovlivněný souhrou nepříznivých vnějších faktorů, nicméně pro podrobnou typologicko-

chronologickou analýzu a statistiku představují dostatečně reprezentativní soubor nálezů, 

který vyhovuje jejich potřebám. Nejslabším článkem ve vyhodnocení anorganických 
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materiálů je podrobná analýza morfologie udidel, která je negativně ovlivněna stavem jejich 

dochování. 

Postdepoziční procesy měly zcela zásadní vliv na dochování materiálů organického 

původu. Organické materiály patří v době halštatské a obecně v celém pravěku ke vzácně 

dochovaným nálezům. Tento fakt pramení přirozeně ze samotné povahy nálezů. Jako první 

procházejí při archeologizaci a transformaci zkáze, jež je primárně způsobena přírodními 

(rozkladnými a hnilobnými) procesy, sekundárně chemickými a fyzikálními vlastnostmi 

půdy, ale i jinými faktory. Jedním z dalších faktorů ovlivňujících stav dochování organických 

materiálů může být mj. i specifický (žárový) pohřební ritus (cf. Venclová 2008, 93). 

K materiálu organického původu lze řadit lidské a zvířecí ostatky. Stav dochovaných 

lidských ostatků je v některých případech relativně dobrý, v jiných však dosti fatální. Máme 

tak doloženy větší části skeletů, jindy bohužel pouze fragmentární torza dlouhých kostí. Často 

postrádáme u koster páteř, pánev, články horních a dolních končetin, lebku anebo nejčastěji 

několik částí skeletu najednou. Způsob dochování lidských ostatků přitom primárně ovlivňuje 

data a výsledky antropologických analýz, což v důsledku může vést ke zkreslení populační či 

věkové skladby zkoumaného obyvatelstva (k tomu např. Dokládal 1999). V porovnání 

s lidskými kostmi byly zvířecí o něco málo lépe dochovány, ačkoliv ani jejich stav nelze 

hodnotit jako dobrý. 

Jeden z mála lépe dochovaných organických materiálů na lokalitě Lovosice II představuje 

jantar, ačkoliv je evidován pouze ve dvou exemplářích. 

Důležitou součástí hmotné kultury doby halštatské bylo nepochybně dřevo. V Lovosicích 

lze doložit či alespoň předpokládat nejméně dvojí využití: jako konstrukčního prvku 

v hrobové komoře a jako materiálu sloužícího k výrobě artefaktů. Dřevo tvořilo základní 

stavební materiál při výstavbě hrobových komor. Bylo používáno jednak k vystavění nosné 

konstrukce (kůly, sloupy), na zpevnění stěn, výdřevu stropu a v některých případech i podlahy 

(trámy, fošny aj.) či vyvýšených podlahových konstrukcí (máry, podesty). Konstrukční 

úpravy jsou v několika hrobech torzovitě doloženy – původní výdřevu indikovaly slabé světle 

hnědé stopy ve výplních hrobových jam. Druhý způsob využití dřeva pochází z hrobu 32, 

v němž byly obsaženy železné elementy vozu. Na vnitřních stranách železných kování vozu, 

která byla opatřena hřeby, lze pozorovat torzovitě doložené otisky a stopy dřeva. Drobné 

otisky dřeva byly pozorovány i na nástroji (břitvě) a zbrani (meči) v hrobě 24. 

Lze jen vyjádřit politování, že kožené součásti koňských postrojů, které jinak známe 

z Hradenína, se v Lovosicích bohužel vůbec nedochovaly. U rzivých stop pod skeletem 

z hrobu 24 nelze vyloučit, že kromě uvažovaného dřeva zde mohly být využity i kůže či 
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kožešiny. Zcela rovněž postrádáme informaci o předpokládaném organickém obsahu nádob. 

Pouze z etnografických a kulturně-antropologických souvislostí soudíme, že jejich obsahem 

byly potraviny, koření a nápoje (cf. Vencl 1994a). Pozitivním zjištěním naproti tomu je, že 

nepřímo máme doložen textil, a sice ve formě otisku na předmětech z hrobu 24.  

Artefakty vyrobené z organických materiálů představují na pohřebišti archeologicky sice 

marginálně doloženou složku, nicméně v tehdejší živé kultuře představovaly nepochybně 

velmi důležitou, ne-li převažující náplň hmotné kultury (cf. Neustupný 2010; Vencl 1994b). 

S ohledem na jejich omezený výskyt hrají v otázkách typologicko-chronologických pouze 

doplňkovou úlohu. 

7. 2. Ozdoby a součásti oděvu 

Ozdoby a součásti oděvu tvoří první širokou skupinu kovových i nekovových nálezů, mezi 

kterou lze rozlišit dvě základní funkční složky: a) osobní šperky sloužící k ozdobě těla; b) 

ozdoby a součásti oděvu. Mezi osobní ozdoby je řazen větší bronzový kruhový šperk: 

nákrčníky (5 ks), náramky (7 ks) a nánožníky (6 ks). Dva menší bronzové kruhy mohly 

sloužit jako prsteny. Drobné ozdoby hlavy jsou zastoupeny čtyřmi zlatými spirálkami, 

malými bronzovými a železnými kroužky a jantarovým kroužkem. Ke spínání oděvu 

nepochybně sloužily železné a bronzové jehlice. Součástí opasku byly dvě železné opaskové 

zápony a malé bronzové ozdoby (jistě v hrobě 15). Součástí opasku či možná náhrdelníku 

mohla být jantarová perla a ozdoba imitující skleněný korálek (hrob 23). Přesné funkční 

určení menších a netypických artefaktů je v některých případech problematické. 

7. 2. 1. Nákrčníky 

Bronzové nákrčníky byly nalezeny v pěti hrobech (hroby 18, 24, 26, 27, 28B). Všechny 

nákrčníky byly nepochybně v okamžiku pohřbu ve funkční poloze, tzn. na šíji pochovaného, 

jak lze soudit z umístění na kostře v hrobě 28B, ale i z jejich polohy a torz skeletů v ostatních 

hrobech. Mezi nákrčníky byly rozlišeny dva základní typy: a) drátěné nákrčníky; b) duté 

nákrčníky ze svinutého plechu, geometricky zdobené. 

 
a) Drátěné nákrčníky 

Tři lovosické nákrčníky byly vyrobeny z bronzového drátu (hroby 24, 26, 28B). Určení 

tvaru jejich konců je však značně problematické. Všechny tři exempláře mají totiž konce silně 

poškozené resp. ulomené a nedochované. Zakončení očkem z jedné strany je jistě doloženo u 

exempláře z hrobu 26, na protilehlé straně byl patrně háček (Tab. 31: 16). U zbylých dvou 

nákrčníků se lze domnívat, že byly spíše zakončeny dvěma háčky (Tab. 29: 33; 39: 26). 
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Exemplář z poněkud silnějšího drátu pochází z hrobu 24. Průměry nákrčníků s očkem a 

háčkem dosahovaly 135 až 155 mm. Jejich povrch byl dosti silně patinován, takže výzdoba 

byla jen velmi špatně čitelná. Nákrčník zdobený symetricky rozmístěnými skupinami 

příčných rýh pochází z hrobu 26, zbylé dva exempláře z hrobů 24 a 28B patrně nebyly 

zdobeny, resp. výzdoba nebyla dochována. Na nákrčníku z hrobu 24 byly naopak dochovány 

nepatrné otisky textilu.  

Nákrčníky byly v lovosických hrobech doloženy buď jako samostatný kruhový šperk (hrob 

28B), doplněný o náramek (hrob 24) či v kompletní sadě tj. spolu s dvojicí náramků a dvojicí 

nánožníků (hrob 26). Nákrčníky zakončené očkem a háčkem se vyskytly v hrobě bez 

koňských postrojů (hrob 28B), s dvojicí udidel (hrob 26) a v hrobě s postroji, nástroji a zbraní 

(hrob 24). 

Mezi nálezy středoevropského rozšíření patří bronzové nákrčníky zakončené očkem a 

háčkem, dvěma háčky či dvěma očky spojenými kroužkem. První dva typy se nacházejí 

v hrobech bylanské kultury (Koutecký 1993, 52; Koutecký – Fridrichová 1980, 502). Vývoj 

nákrčníků se dvěma očky je doložen již v mladší a pozdní době bronzové v kulturách 

popelnicových polí. V naprosté většině jde však o tordované nákrčníky z masivního 

bronzového drátu (cf. Novotná 1984, taf. 81). 

Výskyt nákrčníků s očkem a háčkem je doložen v celém průběhu bylanské kultury a nejsou 

proto považovány za chronologicky citlivé artefakty (Filip 1956, 119-120; Jelínková 1958, 

28; Koutecký – Fridrichová 1980, 504; Koutecký 1988, 92). V Čechách jsou považovány za 

místní výrobky, které v různých obměnách probíhají od mladší doby halštatské až do doby 

laténské (Filip 1956, 121; Koutecký – Fridrichová 1980, 504; Podborský 2004, 195). 

Nejčastěji jsou nezdobené nebo mohou být zdobené skupinami rytých šikmých linií nebo 

kroužky – kolky (Koutecký 1993, 46; 2008a, 53). Jejich výskyt je relativně hojně doložen ve 

středních a severozápadních Čechách (Koutecký 1993, 52; Koutecký – Fridrichová 1980, 

504). V polovině 90. let minulého století bylo evidováno 23 exemplářů na 14 nalezištích 

(Koutecký 1993, 46). Ze staršího období je znám např. nezdobený nákrčník zakončený očkem 

a háčkem z pohřebiště v Bohušovicích nad Ohří, okr. LT (Slabina 1972, 7, obr. 4). Ze stupně 

Ha C2 známe nákrčník ze Stradonic, okr. LN (Beneš – Koutecký 1970, 516, 519, obr. 4:11) či 

z Račiněvsi, okr. LT (Koutecký 2008b, tab. IX: 4); ze středního období pak z Bylan, okr. KO 

(Koutecký 2003a, taf. 3:1; 14:5; 20:7).  

Nákrčník ukončený očkem a háčkem zdobený sedmi skupinami rýh byl nedávno nalezen 

v bývalém lovosickém cukrovaru a je datován do středního období kultury bylanské (Půlpán 

2009, 92-93, obr. 6: 23). Nákrčníky zdobené skupinami příčných rýh byly často se 
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vyskytujícím šperkem ve výbavách hrobů v Polákách (Koutecký 1993, 46). Pochází z hrobu 

7/1980 a 16/1974, které jsou datovány do Ha C2 resp. Ha C2 – Ha C3 (Koutecký 1993; abb. 

27:10; Koutecký – Smrž 1991, 189, obr. 16:10, 12-15). 

Z kultury bylanské jsou dále známy nákrčníky z plné tyčinky zakončené očkem a háčkem, 

které poskytují analogie s ohledem na výzdobu především pro následující níže popsané 

geometricky zdobené typy. Kombinovanou a poměrně vyspělou výzdobu z kosočtverců, 

svazků rýh a kolků má nákrčník z poláckého hrobu 17/1981 datovaný do Ha C2 – Ha C3 

(Koutecký 1993, 17, abb. 33: 25; ibid. 2008a, obr. 21: 2). Výzdobou velmi podobný je i 

nákrčník z Vikletic, okr. CV, datovaný do Ha D1 (Koutecký 1988, 92, obr. 26: B3; ibid. 2008, 

obr. 21: 1). Relativně jednodušší výzdobu nese obdobný nákrčník z Prahy – Suchdola 

datovaný do mladšího středního období (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, abb. 19: 21; 

Koutecký – Fridrichová 1980). Rytou geometrickou výzdobu kombinovanou s kolky na 

plných nákrčnících lze v Čechách nejspíše spojovat se středním až mladším obdobím kultury 

bylanské tj. se stupni Ha C2 až Ha D1. Kolkovaná výzdoba na nákrčnících je v Rakousku a 

v Horní Falci doložena již ve stupni Ha C, ale v jižním Bavorsku až v Ha D (Koutecký 1993, 

46 podle Torbrügge 1965 a Kossack 1954, 18-20). 

 
b) Duté nákrčníky ze svinutého plechu, geometricky zdobené 

Zbylé dva nákrčníky byly vytvořeny z  dutého tenkého plechu svinutého do rourky (Tab. 

18: 29; 34: 16). Konce obou nákrčníků jsou zčásti deformovány. Jeden konec byl rovný a 

druhý zúžený, přičemž původně byly nejspíše vloženy do sebe. Průměry plechových 

nákrčníků dosahovaly 170 – 180 mm, oválný až kruhový průřez 8 až 10 mm, váha 69 až 78 g. 

Oba nákrčníky se vyskytovaly společně se dvěma zdobenými náramky a dvěma zdobenými 

nánožníky. První nákrčník pochází z hrobu s postroji (hrob 27), druhý pak z hrobu s postroji a 

částmi vozu (hrob 18). 

Geometrická výzdoba nákrčníků je velmi složitá a byla na ní použita kombinovaná 

technika rytí a vybíjení kruhových kolků (tzn. soustředné kroužky s očkem; podle Šaldová 

1968, 370). V prvním případě jde o kombinaci šrafovaných pásů prokládaných rytou 

rombickou a kolkovanou výzdobou (Tab. 34: 16). Ve druhém případě se jedná o široce 

rozevřený rombický motiv tvořený rytými svislými čarami. Čelní motiv je doplněn o pásy 

rytých rýh vytvářejících motivy trojúhelníků a o četné kolky se středovými důlky (Tab. 18: 

29; Reszczyńska – Půlpán 2004, tabl. I: 1).  

Oč více jsou nákrčníky z drátu v kultuře bylanské relativně běžné, o to vzácnější je výskyt 

plechových nákrčníků s geometrickou výzdobou. V kultuře bylanské obdobný typ kruhového 

šperku dlouho nebyl vůbec znám (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 285; Šaldová 1968, 370), 
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avšak ani současná pramenná základna neposkytuje dostatek adekvátních analogií. Při jejich 

hledání se soustředíme jednak: a) technologické hledisko tj. na způsob výroby (stočení 

z plechu); b) stylistické hledisko tj. s ohledem na geometrickou výzdobu (rytí a kolkovaná 

výzdoba). Shody v materiálu a způsobu výroby lze shledat ve zlomcích plechových ozdob, 

dále též v plechových náramcích, nánožnících a tzv. turbanech. 

Hodnotíme-li technologické hledisko, zjistíme, že nálezy plechových nákrčníků z kultury 

bylanské jsou velmi řídkým jevem. Nejbližší a nutno říci jedinou adekvátní analogii nalézáme 

v hrobě 7 z Poláků. Jde o tři zlomky nákrčníku z bronzového plechu, zdobené svazky rýh a 

kolky. Jeden konec nákrčníku je tvořen kroužkem a druhý se nedochoval (podle Koutecký – 

Smrž 1991, obr. 12: 17). Soubor z tohoto hrobu je datován do Ha C3 – Ha D1 (ibid., 180). 

Z kultury bylanské jsou dále známy jen drobné plechové zlomky, bohatě zdobené, u nichž 

je problematické zjistit jejich původní funkci. Může se jednat o nákrčníky, náramky či 

nánožníky. Malý zlomek plechu vybíjený kolkovým ornamentem o síle 1 mm pochází 

ze žárového hrobu 39 z Poláků. Není však bohužel jisté, zda může jít o úlomek nákrčníku či o 

jiný předmět datovaný do Ha D1 (Koutecký – Smrž 1991, 202, obr. 20: B3). Další dva 

nepatrné zlomky bronzového plechu zdobeného rytím a kolky pochází ze žárového hrobu 3 

z Prahy-Bubenče z výzkumu L. Jansové. Nález je považován za torzo náramku, přičemž 

celková výbava hrobu vykazuje znaky stupně Ha D (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996, 

124, abb. 12: 3-4). Geometrickou rytou a kolkovanou výzdobu nese „turbanovitý“ náramek 

z plechu z téže lokality z hrobu 3 zkoumaného A. Jírou. Jde pravděpodobně o nález ze 

žárového hrobu s částmi čtyřkolového vozu (Fridrichová 1995, obr. 116; Fridrichová – 

Koutecký – Slabina 1996, 106-107, 175, abb. 2: 4; Koutecký 2008a, obr. 21: 16). U. Brosseder 

pokládá tento hrob za koncový projev stupně Ha C2 a počínajícího Ha D1 (Brosseder 2004, 

98, abb. 77). 

Ojedinělé dva plechové kruhy (tzv. turbany) pochází z Prahy-Střešovic a jeden 

z Litoměřic. K lovosickým nákrčníkům skýtají však pouze přibližnou analogii, ať již 

s ohledem na funkci, tvar, nebo způsob výzdoby (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, 

abb. 1: 1-2; Kern 1923, abb. 1-2; Šaldová 1957, 695). Bližší materiálem a svou výzdobou 

v podobě šrafovaných pásů rýh je zlomek patrně náramku z halštatského hradiště Rubín u 

Podbořan (Koutecký 2005, tab. 13: 247). Dále je známa dvojice plechových náramků 

zdobených však příčnými vývalky z Kolína – Šťáralky, jež je datována do konce Ha C až Ha 

D2 (Koutecký – Sedláček 1984, 285, obr. 12: 16.). 

Ze SZ Čech jsou rovněž známy plechové kruhy (nákrčník a dva náramky) z Dřemčic, které 

bohužel pochází z porušených kostrových hrobů (Zápotocký 1973, obr. 17: 10-12; Filip 1956, 
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122, tab. 20: 4-8). Řazeny jsou do „halštatsko-laténského období“ (Filip 1956, 122) či do 

„předduchcovského horizontu“ (Zápotocký 1973, 157). Tento „soubor kruhů z Dřemčic 

upomíná svou bohatou výzdobou ještě silně na mladohalštatské období“(cit. podle Zápotocký 

1973, 157) stejně tak jako obdobný nákrčník z Roudnice nad Labem (Sklenář 1988, 191, obr. 

6).  

Nejvíce podobností s lovosickými plechovými nákrčníky lze v rámci českého území 

shledat především v jižních a západních oblastech osídlených kulturou halštatskou 

mohylovou. Plechové nákrčníky s rytou geometrickou výzdobou pochází ze stupně Ha C – Ha 

D1 např. z lokality Kyšice, okr. Plzeň-sever (Chytráček – Michálek 2008, 74, obr. 37: 6; 

Šaldová 1968, obr. 26: 7) či z Lučice, okr. Klatovy (Chytráček 2007; Chytráček – Michálek 

2008, obr. 37: 4; Šaldová 1968, 370). Výroba z bronzového plechu stočeného do rourky je 

v jižních a západních Čechách užita nejen na nákrčnících, ale i na náramcích a na tzv. 

turbanech (Chytráček – Michálek 2008, 74, obr. 37: 4, 6, 9-12; Schránil 1928, taf. 43: 25-26, 

37; Šaldová 1957, 678, obr. 280-281; ibid. 1965, 62-64; ibid. 1968, obr. 26: 6-7; ibid. 1971, 

obr. 62: 2). 

Hodnotíme-li složitou rytou a kolkovanou geometrickou výzdobu těchto nákrčníků, lze 

přihlédnout i k jiným obdobně technologicky a stylisticky vyrobeným šperkům, jako jsou mj. 

turbany, melounovité náramky a další ozdobné kruhy (plechové náramky či nánožníky).  

Nejčastějším šperkem pozdní doby halštatské v jižních a západních Čechách jsou vedle 

plných také náramky z plechu stočeného do rourky, buď hladké, nebo pokryté rytou 

geometrickou výzdobou a někdy i s kolky (Chytráček 2007; Chytráček – Metlička 2004, 36; 

cf. Šaldová 1971, 100; Venclová 2008, 129, obr. 83: 2). Bezmála identickou výzdobu mají 

rovněž tak plné nákrčníky (Venclová 2008, obr. 83: 1). Nejmladší duté trubicovité náramky 

jsou datovány až do doby laténské (Filip 1956, 122, obr. 12: 8). 

Geometricky zdobené tepané turbany se objevují poprvé v období Ha C až Ha D1 v jižních 

a západních Čechách, ale ve větší míře až v pozdněhalštatském období ve stupních Ha D2/3 

až LT A (Chytráček 2007; Chytráček – Michálek 2008, 74; Šaldová 1957, 695-697). Někdy 

se však uvádí, že na českém území se duté plechové kruhy, odhlédneme-li od turbanů, 

objevují nejdříve v závěru Ha D (Koutecký – Sedláček 1984, 285). Jistou shodu s lovosickými 

nákrčníky lze shledat především ve způsobu výzdoby a ve výběru materiálu (plechu), ze 

kterého jsou turbany vyrobeny (cf. Šaldová 1957, obr. 288, 290-292; ibid. 1971, 99-100). 

V lineární výzdobě turbanů jsou shledávány vlivy východohalštatského kulturního okruhu, 

nicméně převaha analogií pochází ze západních oblastí (cf. Šaldová 1957, 694-697). Menší 
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turbany jsou někdy interpretovány jako nánožníky, nižší a větší exempláře o větší šířce jako 

nákrčníky (Chytráček 2007, 252). 

Náramky a nánožníky z tepaného bronzového plechu jsou známy rovněž z jižního 

Hesenska, Durynska, severního a jižního Bavorska a z eponymního Hallstattu (Chytráček 

2007, 252; Nagler-Zanier 2005; Siepen 2005). Prosté nezdobené plechové nánožní kruhy jsou 

pak relativně dobře doloženy ve stupni Ha D v severním Bádensku-Württembersku na lokalitě 

Mühlacker (Zürn 1970, taf. 52: 18-19; 54: 10-11). Duté bronzové náramky a nánožní kruhy 

podobných tvarů i výzdoby se vyskytnou v Ha D též na území Rakouska nebo SV Bavorska, 

ale velké nákrčníky z bronzového do rourky svinutého plechu nebo velké tepané turbany jsou 

charakteristickým šperkem především jižních a západních Čech (podle Chytráček 2007, 255). 

V evropském rámci shledáváme jednoznačně nejvíce podobností s kruhovými nákrčníky 

hornofalckými, konkrétně z lokality Beilngries (cf. Torbrügge 1965, taf. 21: 13; 38: 10-11;  

41: 8-9; 51: 15; 58: 8-10). Způsob stočení plechu v rourku, konce vložené do sebe, rytá 

geometrická výzdoba kombinovaná s kolky, to vše tvoří soubor znaků charakteristických pro 

dvojici probíraných lovosických nákrčníků. Hornofalcké nákrčníky z lokality Beilngries (cf. 

Torbrügge 1965; ibid. 1979) jsou podle Nagler-Zanier řazeny do skupiny „offene Halsringe 

mit zentralen Bandmuster mit Richtungswechsel und Anschwellenden Ringkörper“ (Nagler-

Zanier 2005, 127-129, taf. 142: 2247-2251). Touto autorkou jsou plechové nákrčníky s konci 

vloženými do sebe datovány podle jiných ozdob do přechodu Ha D1/Ha D2 (Nagler-Zanier 

2005, 124, taf. 143: 2254-2255).     

Zatímco datování nákrčníků z drátu zakončených očkem a háčkem spadá do průběhu 

stupně Ha C, představují plechové nákrčníky technologicky výrazně vyvinutější a zjevně i 

chronologicky mladší typy. Tyto v Čechách vzácné nálezy si v budoucnu jistě zaslouží 

samostatnou pozornost a podrobnou analýzu. Způsob výroby včetně složité geometrické 

výzdoby dvou plechových nákrčníků z Lovosic poukazuje nicméně již dnes na jednoznačné 

kontakty s jihozápadními oblastmi, nejvíce s jihozápadními Čechami a především se severním 

Bavorskem resp. Horní Falcí. 

7. 2. 2. Náramky 

Celkově bylo ve čtyřech hrobech nalezeno sedm bronzových náramků. Samotný náramek 

pochází z hrobu 24, dvojice náramků byla nalezena v hrobech 18, 26 a 27. Náramky pochází 

ve všech případech z kostrových hrobů s koňskými postroji, někdy obohacených o železné 

zbraně a nástroje (hrob 24) nebo o části vozu (hrob 18). Na základě torzovitě dochovaných 

lidských ostatků lze soudit, že původní poloha náramků byla na pažích koster, tj. byly uloženy 
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ve funkční poloze. Jejich případnou mírnou dislokaci lze přičíst působení tafonomických příp. 

postdepozičních procesů. 

V Lovosicích lze rozlišit dva základní typy náramků: a) náramek se třemi oky; b) masivní 

náramky s členitými konci, geometricky zdobené.  

 
a) Náramek se třemi oky 

Na torzu levé horní končetiny kostry v hrobě 24 byl nalezen náramek rozlomený na čtyři 

fragmenty. Jedná se o původně spojený náramek se třemi oky o průměru cca 65 mm, na němž 

byly pozorovány otisky textilu (Tab. 29: 31). Tento typ náramku nemá v kultuře bylanské 

prozatím přesné obdoby. Jako nejbližší analogii lze uvést železné kruhy o průměru 65 mm s 

okem z hrobu 18/2002 (Tab. 19: 86, 91; 20: 114). V jejich případě šlo však nepochybně o 

součásti koňského postroje, podobně jako v případě železných kruhů s okem ze rvenického 

hrobu z r. 1963 (cf. Pleinerová 1978, 285, obr. 4: 11).     

Bronzové náramky se třemi oky jsou ve středoevropském prostoru spojovány především 

s dobou laténskou a starší dobou římskou (Čižmářová 2006; Pleinerová 1973, 289; Zápotocký 

1973, obr. 14: 1, Roudnice n. L.). Jejich původ je hledán v jihovýchodních oblastech, přičemž 

největší výskyt je uváděn na rumunském území. Jedná se však nejčastěji o mnohem vyspělejší 

exempláře než je náramek lovosický, především tordované či jinak zdobené (Čižmář 2008, 

232, obr. 3: 1; Filip 1956, tab. XLVIII: 1).  

Obrátíme-li se k analogiím z doby halštatské, je nutné konstatovat, že lovosický exemplář 

představuje v rámci Čech naprosto ojedinělý exemplář. Jedinou možnou analogii může 

představovat nález dvou zlomků bronzových kruhů s otvory na těle, který pochází patrně 

z rozrušených hrobů na katastru obce Lipno, okr. Louny (Michálek 1999, 54, tab. 17: 11). 

Předmět je sice řazen do doby laténské (Michálek 1999, 54), avšak jeho příslušnost může 

souviset s bylanskou komponentou, která je v obci hojně doložena nejrůznějšími bronzovými 

předměty (cf. Koutecký – Michálek 1978, obr. 3: C; Michálek 1999, 53-54).  

Pouze vzdáleně podobným typem je tyčinkovitý uzavřený náramek s trojím zesílením, 

někdy též zvaný jako náramek pcherského typu a datovaný od pozdní doby halštatské do LT 

A (Šaldová 1971, 101-102). Obdobný typ náramku po obvodu třikrát zduřený je nicméně 

znám již z prostředí bylanské kultury. Pochází z kostrového hrobu z Malých Žernosek a 

vyskytuje se zde ve dvou exemplářích spolu s otevřeným náramkem a zdobeným nákrčníkem 

zakončeným očkem a háčkem (podle Zápotocký 1964, 170, obr. 1: 1-3). Náramky s trojím 

zesílením či zduřením však nepředstavují přesnou obdobu k probíranému typu. 

Pro dobu halštatskou lze v rámci celé střední Evropy přesné analogie k těmto náramkům 

nalézt pouze v Rakousku a Německu. P. Ettel (1996) eviduje výskyt náramků se třemi oky 
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(tzv. „Dreilocharmringe“) v rámci střední Evropy nejvyšší měrou v povodí a na obou březích 

středního Rýna a ojediněle též v Pomohaní (Ettel 1996, taf. 245). 

Autorka monografie o halštatských kruhových špercích v bavorské oblasti C. Nagler-

Zanier (2005) vymezuje tento typ náramků jako „dünne, massiv gegossene Armringe mit 

glatten Enden und verzierter Außenseite“ a jejich variantu jako „Einzelformen mit verzierter 

Außenseite“ (Nagler-Zanier 2005, 72-73). Eviduje přitom jediný exemplář náramku se třemi 

oky na lokalitě Neuensee v Horních Francích (ibid. 2005, taf. 72: 1413). Z Dolních Frank jsou 

pak známy i náramky s pěti oky na obvodu (ibid. 2005, taf. 72: 1411, 1412). Bohužel tyto 

jednotlivé exempláře nedovolují přesnější chronologické zařazení. 

Autorka obdobné monografie o náramcích a nánožnících na rakouském území M. Siepen 

(2005) rozlišuje čtyři varianty náramků s kruhovými rozšířeními – oky („Armringe mit 

kreisförmigen Erweiterungen“): variantu A s jedním okem, variantu B se dvěma oky, variantu 

C se třemi velkými oky a variantu D se třemi malými oky. První tři varianty datuje do časné 

doby halštatské („frühe Hallstattzeit“) a poslední variantu do Ha D2 (Siepen 2005, 67-69). 

Lovosický exemplář lze podle tohoto třídění zařadit do varianty C a současně datovat do 

průběhu stupně Ha C. Velmi podstatným faktem je přitom výskyt těchto náramků, který 

Siepen eviduje v rámci rakouského území pouze na eponymní lokalitě Hallstatt (ibid.). 

Lze shrnout, že lovosický náramek se třemi oky vykazuje nepochybné vazby 

s jihozápadními oblastmi, konkrétně se středním Porýním, Pomohaním a Solnou komorou 

v Salzbursku. O vzácnosti lovosického náramku hovoří jeho neobyčejně řídký výskyt v rámci 

střední Evropy, který se pohybuje v řádu jednotlivých kusů. V polovině 90. let evidoval Ettel 

pouze 9 kusů tohoto typu náramku (Ettel 1996, taf. 245). 

 
b) Masivní náramky s členitými konci, geometricky zdobené 

Šest masivních náramků s geometrickou výzdobou pochází ze tří hrobů, a to vždy po dvou 

kusech z jednoho hrobu (hroby 18, 26, 27). V principu jde o jeden typ náramku, ve tvaru 

jejich ukončení lze však rozlišit tři varianty. První varianta náramku má konce hřibovité až 

tzv. kuličkovité (Tab. 34: 17, 18), druhá kuželovitě zúžené a zvýrazněné obvodovým 

prstencem (Tab. 31: 17, 18). Třetí, nejsložitější varianta náramků, má vývalkovitě členěné 

konce připomínající tzv. pečetítkovité (Tab. 18: 27, 28). Výzdoba náramků je velmi vyspělá: 

rytá geometrická a prokládaná vybíjenými kruhovými kolky. Rytá je kombinace rýh 

vodorovných, svislých i šikmých a motiv vyplněných pásů a kosočtverců. Kolky tyto motivy 

prokládají (cf. Reszczyńska – Půlpán 2004, tabl. I: 3). 

Rozměry náramků dosahovaly 68/71 x 62/64 mm (hrob 27), 69/70 x 61 mm (hrob 26); 

82/83 x 71/73 mm (hrob 18). Váha 40 až 42 g (hrob 27), 55 až 57 g (hrob 26) či 126 až 135 g 
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(hrob 18). U každé z dvojic náramků pocházející z daného hrobu lze pozorovat podobné 

znaky (rozměry, váha, tvary konců a výzdoby), které se jeví být až identickými. Nelze se 

ubránit dojmu, že podobnost těchto znaků je dána shodným technologickým postupem, který 

může mít svůj původ v jedné kovolitecké a kovotepecké dílně. 

Doposud bylo pro kulturu bylanskou evidováno několik základních typů náramků. 

Nejčastěji jsou doloženy tyčinkovité náramky s kuličkovitými konci někdy s jednoduchou 

rytou výzdobou (Fridrichová 1995, 184; Jelínková 1958, 28; Koutecký 1993, 42), méně často 

pak náramky s pečetítkovitými konci (Koutecký 1993, 52), s příčnými vývalky, výjimečně se 

objeví i náramky se zesílenými hraněnými konci (Koutecký – Špaček 1984, 80). Známy jsou 

však i jednoduché drátěné náramky (Koutecký 2008a, 53). V závěru doby halštatské se 

objevují kroužky velikosti náramků z tenkého drátu oválného průřezu (Fridrichová 1995, 

184).  

Náramky s kuličkovitými konci se objevují v Ha C spolu s nákrčníky s očkem a háčkem 

(Jelínková 1958, 28; Koutecký 1993, 42), a to v Horní Falci, severozápadních a středních 

Čechách, méně často pak ve východních Čechách a Slezsku (Koutecký 1993, 42).  

Zdobené formy náramků s kuličovitými konci předvádí výbava některých hrobů z Poláků 

či Račiněvsi. Náramky jsou datovány do Ha C2 až Ha C3 (Koutecký 1993, abb. 27: 11-12; 26: 

11; ibid. 2008b, tab. IX: 5; Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 12). Geograficky nejbližší 

analogie náramků s kuličkovitými konci zdobených skupinami příčných rýh a kosočtverci 

pochází z Litoměřic (Zápotocký 1964, 160, obr. 2-3). 

Široká škála a současně nejpočetnější soubor bronzových kruhových šperků se nalezl v 

eponymních Bylanech, odkud mimo jiné pochází zdobené formy náramků s vývalkovitě 

členěným kuličkovitým koncem (např. Koutecký 2003a, taf. 12: 38; 14: 3). Podobně 

formované a zdobené náramky s přeloženými konci jsou známy z Prahy-Bubenče. Jeden 

pochází ze žárového hrobu 8 (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996, abb. 15: 10), který je 

datován do staršího období (Koutecký 1968, 422) a druhý je bez nálezového celku 

(Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, abb. 28: E1). 

Jednoduchý drátěný náramek s přečnívajícími konci ukončenými třemi příčnými vývalky 

je znám z Tuchoměřic a datovaný do Ha C2 (Koutecký 1983, 246, obr. 2: D) či z Litoměřic 

(Zápotocký 1964, obr. 4: 1). Dále známe podobně ukončené náramky z Bylan (např. Koutecký 

2003a, taf. 12: 40-41) či masivní formu z Kolína (Koutecký – Sedláček 1984, obr. 3: 30). 

Zcela ojedinělý je pak dutý plechový náramek s hraněnými konci z Přerova nad Labem 

(Koutecký – Špaček 1982, 80, obr. 18: 5). 
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Náramky s tzv. pečetítkovitými konci jsou nepoměrně slaběji doloženy v Polákách, a to 

pouze třemi exempláři ze dvou hrobů (Koutecký 1993, 46). Evidovány jsou již ve stupni Ha 

C2 (Poláky, hrob 10/1980), jsou však spojovány převáženě se stupněm Ha C3 (Koutecký 

1993, 46). Nejmladší vyspělé formy náramků s pečetítkovitými konci známe z doby laténské 

(Filip 1956, 128, obr. 26: 23-26). 

Analogie lze hledat též s ohledem na vlastní výzdobu náramků. Ze středních a 

severozápadních Čech jsou známy náramky s komplikovanou rytou geometrickou výzdobou 

někdy v kombinaci s kolky již v pozdní době bronzové ve stupni Ha B3 resp. v horizontu 

Hostomice či Třtěno (Jiráň 2008, 221; Pleiner – Rybová 1978, obr. 134: 45, 47; Siegfried-

Weiss 1991, taf. 55: 8-10). Relativně nejvíce podobností v geometrické výzdobě s náramky 

lovosickými předvádí rozevřený náramek s rozšířenými konci ze Sadské, okr. Nymburk 

(Koutecký 2008a, obr. 21: 11) či z kolínské Benešovy ulice z hrobu s koňskými postroji, který 

je autory předběžně datován do Ha C2 (Mazač – Tvrdík 2000, 149, 154, obr. 6). 

Ze západních a jižních Čech jsou známy geometricky zdobené kruhy z masivní tyčinky 

buď uzavřené, nebo s prstencovitými konci u sebe (Šaldová 1968, 370, obr. 26: 8-9). Tyto 

kruhy mají průměr 11-18 cm a jsou považovány buď za nákrčníky, ozdoby hlavy, noh nebo 

paží (Schránil 1928, 206; Šaldová 1957, 694; ibid. 1968, 370). Bohužel ani jeden nepochází 

z uzavřeného nálezového celku a jejich datování není jednoznačné. Jejich výskyt je 

zaznamenán v Ha C i Ha D a jsou považovány za výrobky bavorského původu (Šaldová 1968, 

370). Nálezy z Kyšic, okr. Plzeň-sever tvoří na českém území jednu z nejbližších 

morfologických analogií náramkům lovosickým (cf. Chytráček – Michálek 2008, obr. 37: 8; 

Šaldová 1968, obr. 26: 8-9). 

Uvedené příklady náramků z českých oblastí však skýtají pouze přibližné analogie, které 

nedosahují kvalitou provedení a složitostí výzdoby lovosických exemplářů. Pro detailní 

analogie je nutné se obrátit opět do okolních oblastí, a to především západních. Obdobný styl 

výzdoby jako na náramcích z hrobu 18 pochází z württemberské lokality Mühlacker, 

z mohyly 11 a hrobu 2, jde však o dvojici spojených kruhů (Zürn 1970, taf. 54: B1). 

Mnohdy velmi složitou rytou výzdobu kombinovanou s kolky předvádí opět početné 

soubory náramků z hornofalcké lokality Beilngries – Im Grund-Ost a Im Grund-West 

(Torbrügge 1965, taf. 21: 24-26; 39: 2-7; 54: 10-21). Není jistě bez zajímavosti, že stejně jako 

v případě hrobu 18 a 27 se v hornofalckých hrobech vyskytují tyto náramky společně s bohatě 

zdobenými nákrčníky, a to svinutými plechovými i plnými (viz též výše; cf. ibid., taf. 21: 13; 

38: 10-11; 54: 3-7). S ohledem na výskyt páskových spon lze některé z těchto hrobů datovat 

až do pozdněhalštatského období (cf. ibid., taf. 38: 1-2). 
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7. 2. 3. Nánožníky 

V lovosických hrobech bylo nalezeno celkem šest nánožníků, vždy po dvojici ve třech 

hrobech (18, 26 a 27). Nánožníky tvoří poslední element v tzv. kompletní sadě bronzových 

kruhových šperků, za kterou u jednoho zesnulého považuji nákrčník, dva náramky a dva 

nánožníky. Podle umístění v hrobech lze soudit, že stejně jako nákrčníky a náramky byly 

rovněž nánožníky ve funkční poloze, tj. v okamžiku pohřbu byly navlečeny na dolních 

končetinách koster. Mezi lovosickými nálezy lze rozlišit dva základní typy nánožníků: a) 

nánožníky zdobené skupinami příčných rýh; b) nánožníky zdobené příčnými vývalky.  

 
a) Nánožníky zdobené skupinami příčných rýh 

Tento typ nánožníků byl nalezen pouze ve dvou exemplářích v hrobě 26. Jejich rozměry 

dosahují 94 x 96 mm resp. 102 x 98 mm a váha 25 resp. 30 gramů. Výzdoba jemnými 

rýžkami byla torzovitě dochovaná a tudíž jen nevýrazně patrná (Tab. 31: 19, 20).   

Typy nánožníků v bylanské kultuře nedosahují zdaleka takové variabilní šíře jako 

v případě náramků. Nánožníky představují uzavřené či otevřené kruhy, a to buď hladké 

nezdobené nebo zdobené rýžkami či vývalky (podle Koutecký 2008a, 53). Datovány jsou 

rámcově do Ha C až Ha D. V porovnání s náramky patří rovněž k mnohem méně doloženým 

(cf. Koutecký 1993, 46, 52).  

Otevřené nánožníky zdobené skupinami příčných rýh patří v kultuře bylanské mezi 

jednodušší typy. Ze starších nálezů z oblasti Litoměřicka nánožníky po dlouhou dobu nebyly 

známy (cf. Pleiner 1959; Zápotocký 1964). Mezi lety 2005 – 2006 byly však v Lovosicích 

nalezeny hned dva hroby s páry nánožníků ve výbavě (Půlpán 2008; 2009). První pár pochází 

z kostrového hrobu 1/2005, kde byl obsažen jeden uzavřený nezdobený nánožník, druhý 

s rozšířenými konci zdobený devíti skupinami příčných rýh a dále nákrčník s kuličkovitým 

koncem (Půlpán 2008, 164, obr. 6: 10, 12, 13). Z druhého hrobu z bývalého lovosického 

cukrovaru známe i dvojici uzavřených nezdobených nánožních kruhů, které byly v kostrovém 

hrobě 1/2006 spolu s nákrčníkem ukončeným očkem a háčkem (Půlpán 2009, obr. 6: 21-23). 

Oba lovosické hroby jsou předběžně datovány do středního období kultury bylanské (Půlpán 

2008; 2009). Nánožníky zdobené skupinami příčných rýh jsou dále známy např. z Prahy-

Lysolají z hrobu 10 (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, abb. 24: 17), z Bylan (Koutecký 

2003a, taf. 26: 27, 30) či z výbav několika hrobů z Poláků (Koutecký – Smrž 1991, obr. 12: 

18; 16: 14-15; Koutecký 1993, abb. 26: 12-13; 27: 13-14). Datovány jsou nejčastěji do 

středního období až na počátek mladšího období. 
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b) Nánožníky zdobené příčnými vývalky 

Dva otevřené nánožníky pochází z hrobu 27, dva uzavřené z hrobu 18. Rovněž ve výzdobě 

obou těchto variant lze pozorovat jisté rozdíly. U nánožníků z hrobu 27 (Tab. 34: 19, 20) jsou 

pole mezi vývalky vkleslá, čímž vývalky výrazněji vystupují na povrch, zatímco u nálezů 

z hrobu 18 jsou mezi jednotlivými vývalky tenké pásky, které přispívají k celkové plasticitě 

nánožníků (Tab. 18: 25, 26). Výzdobu na nánožnících z hrobu 18 lze hodnotit jako vyspělejší 

(Reszczyńska – Půlpán 2004, tabl. I: 2). Lovosické nánožníky dosahují průměru 104-106 mm, 

průřezu 5 mm a váhy 47 až 49 g (hrob 27) příp. pár dosahuje rozměrů 120/122 x 114/115 mm 

a jednotnou váhu 159 g (hrob 18). Páry nánožníků vyskytující se v daných hrobech mají tedy, 

stejně jako v případě náramků, velmi podobné až téměř identické parametry.  

Nánožníky zdobené příčnými vývalky mají dlouhé trvání. Nejstarší pochází ze stupně Ha 

B, běžné jsou v Ha C a Ha D (podle Koutecký – Špaček 1982, 80 s lit.). Nejmladší typy 

náramků s příčnými vývalky pocházejí z pozdní doby halštatské a doby laténské (Filip 1956, 

tab. XXIII: 26; Pichlerová – Gabriš 1959, 795, obr. 293). Tento typ nánožníků tudíž 

nepřispívá k bližšímu chronologickému zařazení. 

Dva bezmála identické nánožníky zdobené příčnými vývalky, jako v případě nálezů 

z hrobu 18, pochází z Nehvizdek, okr. Praha-východ (Koutecký – Špaček 1982, obr. 14: 3-4). 

Hrob je dále vybaven železnými zákolníky (stejně jako lovosický hrob 18) a datován do 

staršího středního období tj. Ha C2 (Koutecký – Špaček 1982, 82). Velmi zajímavý nález 

dvojice nánožníků byl nedávno učiněn při detektorové prospekci výšinného sídliště v obci 

Místo (okr. Chomutov), které je považováno za horské sídliště mladší a pozdní doby 

bronzové (cf. Koutecký – Bouzek 2009). Vedle zcela neobvyklého nálezového kontextu mimo 

pohřebiště a výrazného dokladu osídlení této lokality i v době halštatské zaráží především 

zcela identické provedení nánožníků, které při srovnání s lovosickými exempláři působí 

dojmem jedné kovolitecké dílny4. 

7. 2. 4. Prsteny 

Některé menší bronzové ozdoby doby popelnicových polí a doby halštatské jsou občas 

považovány za prsteny (Böhm 1931, 50; Jiráň 2008, 221; Kos 2004, 287; Nagler-Zanier 

2005; Parma 2004, 434-435, obr. 8). Domnívám se, že takto lze interpretovat dvojici 

bronzových kruhů nalezených v hrobě 15 (Tab. 5: 15, 16). Kruhy kosočtvercového průřezu 

dosáhly průměru 22 až 26 mm a váhy 2 až 4 g. V umístění předmětů u prstů levé ruky kostry 

je zřejmý úmysl – uloženy byly na sobě a to tak, že menší ležel na větším. Rozhodně nejsou 

                                                 
4 Za upozornění na tento neobvyklý nález, který si jistě v budoucnu zaslouží bližší pozornost, velmi vděčím 
archeoložce a kurátorce archeologických sbírek Oblastního muzea v Chomutově PhDr. Lence Ondráčkové.   
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součástmi koňského postroje a zjevně ani součástí opasku, ať již s ohledem na prostorovou 

vzdálenost skeletu 1 a 2 či větší rozměry těchto dvou kruhů v porovnání s pěticí menších 

patřících k opasku (cf. Půlpán 2007a, 45).  

Prsteny coby drobný bronzový šperk sice nejsou v bylanské kultuře obvyklým jevem, 

jejich výskyt je však několika autory doložen či alespoň předpokládán (Koutecký 2003b, 9, 

tab. 2: 3; Šumberová 1996a, 474, obr. 8: 29). Bronzové lité kroužky lichoběžníkového 

průřezu o průměru 16 a 18 mm byly nalezeny v kostrovém hrobě III v Praze-Střešovicích 

(Böhm 1931, 50, obr. 32: 5, 6). Oba kroužky byly položené jako v případě kostry 1 

v lovosickém hrobě 15 u prstů levé ruky a jsou považovány za prsteny (Böhm 1931, 50). 

7. 2. 5. Ozdoby hlavy 

Drobné ozdoby hlavy lze předpokládat u pěti hrobů (17, 18, 19, 24, 27). Mezi ozdoby 

hlavy resp. vlasů příp. copu lze řadit čtyři zlaté spirálky z hrobu 27. Ozdobu hlavy patrně dále 

tvořily drobné bronzové kroužky (hroby 18, 19, 24, 27), dva menší železné kroužky (hrob 17) 

a jantarový kroužek (hrob 24). Funkce těchto předmětů je určována především s ohledem na 

materiál a morfologii, a současně s ohledem na jejich umístění v těsném okolí lidské lebky, na 

ní či pod ní.  

7. 2. 5. 1. Zlaté spirálky 

Lovosickými výzkumy byla v roce 2002 na průmyslové zóně Aoyama získána čtveřice 

zlatých předmětů z hrobu 27 (Tab. 34: 23-26). Jde o mírně deformované dvojitě přeložené 

zlaté drátky stočené do spirály. Spirála je tvořena nejčastěji čtyřmi, v jednom případě též pěti 

závity. Průměry jednotlivých závitů dosahují 12 až 16, 4 mm, síla drátku 0, 6 až 0, 7 mm. 

Nálezy ze zlata přitom patří v bylanské kultuře ve stupních Ha C až Ha D1 k velmi vzácným 

nálezům a zaslouží si tudíž bližší pozornost. 

 
Exkurz: Dosavadní nálezy zlatých předmětů ve stupních Ha C – Ha D1 v Čechách 

První nález zlata v hrobě bylanské kultury učinil již před více než 100 lety J. L. Píč na 

eponymní lokalitě Bylany (Píč 1897, 398, tab. 43: 3), která se však dočkala zpracování teprve 

nedávno (Koutecký 2003a). Syntetické práce o kultuře bylanské pouze stručně zmiňují 

jednotlivé nálezy zlatých předmětů z hrobů (Koutecký 1968, 468; Pleiner – Rybová 1978, 

479). I přes komplexní studii o zlatých předmětech doby halštatské (Waldhauser 1991) resp. 

celého českého a bavorského pravěku se nicméně ukázalo, že pro období Ha C až Ha D1 lze 

kultuře bylanské nejspíše přiřadit pouhých šest nálezů (cf. Lehrberger – Fridrich – Gebhard – 

Hrala 1997). 



 51

Z výzkumu L. Jansové známe kroužek z tordovaného zlatého drátu o průměru 9 mm 

z Prahy – Bubenče (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996, 123, abb. 11: 13; Koutecký 1968, 

422, obr. 19). Nezvěstná a bez nálezových okolností je v současnosti spirála ze zlatého drátu 

z Prahy 6 – Liboce, pravděpodobně z rozrušeného žárového hrobu VIII (Fridrichová 1995, 

203; Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, 22). Stručné písemné zmínky po sobě zanechal 

MUDr. F. Dvořák, který u hradenínských nálezů jednou zmiňuje „zlatý šperk“ (Dvořák 1936, 

6), podruhé pak „zlatý náhrdelník z hrobu XL“ (Dvořák 1938, 47). Jde o fragment nákrčníku 

z tordovaného zlatého drátu zakončeného očkem (Lehrberger – Fridrich – Gebhard – Hrala 

1997, 200, 283, taf. 46: 812; Venclová 2008, obr. 86: 19). 

Donedávna jediný jistý nález zlatého předmětu ze severozápadních Čech byl znám 

z Vikletic, okr. Chomutov, a to silně zkroucený zlatý plíšek o síle 0,5 mm a délce 154 mm 

(Koutecký 1988, 81, obr. 25: 15a). Pochází z vyloupeného hrobu bez zjištěného pohřbu, který 

byl vybaven nejméně 15 nádobami, železnými a bronzovými součástmi koňského postroje. 

Hrob je řazen mezi starší skupinu tzv. knížecích hrobů, přičemž je datován do mladšího 

středního období kultury bylanské tj. do HC 3 (Koutecký 1968, 427-428, obr. 34; ibid. 1988, 

75, obr. 24; ibid. 2003a, 122).  

Mezi stupně Ha C – Ha D datuje J. Waldhauser silně pokroucený zlatý drát ze Pšova, okr. 

Louny, uložený v Přírodovědném muzeu ve Vídni (Waldhauser 1991, 29). Ojedinělý nález o 

váze 7,6 g pochází z pole A. Siegla a bližší nálezové okolnosti o něm bohužel nejsou známy, 

což značně ztěžuje jeho kulturní určení a přesnou dataci (cf. Mahr 1930, 28, Nr. 40; Michálek 

1999, 63, tab. 15: 21; Waldhauser 1991, 29).  

Z uvedeného nástinu je zřejmé, že před lovosickými výzkumy bylo evidováno pět jistých 

nálezů zlatých předmětů ze středních a SZ Čech (z toho však předmět z Prahy – Liboce 

nejspíše ztracen). Šestý nález ze Pšova je s ohledem na nejisté nálezové okolnosti obtížně 

datovatelný, nicméně jeho datování obecně do doby halštatské (Ha C – Ha D1) se zdá být 

s ohledem na podobnost s hradenínským nálezem pravděpodobné (cf. Michálek 1999, tab. 15: 

21; Lehrberger – Fridrich – Gebhard – Hrala 1997, taf. 46: 812). Z celkového doposud 

známého počtu šesti předmětů pocházejí 4 ze středních Čech, a to dva z Prahy a dva 

z Kolínska, a stejný počet ze SZ Čech. Bohužel u některých postrádáme primární nálezové 

okolnosti, což podstatným způsobem ztěžuje poznání bližších chronologických a 

prostorových souvislostí (cf. Půlpán 2009). 

Bohužel však ani funkční určení těchto předmětů není mnohdy jednoznačné. Předmět 

z tordovaného drátu zakončený očkem z Hradenína je považován za nákrčník (Lehrberger – 

Fridrich – Gebhard – Hrala 1997, taf. 46: 812). Deformovaný šperk z Vikletic je 
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pravděpodobně rovněž nákrčníkem (ibid., taf. 46: 870), stejně jako nález ze Pšova (Michálek 

1999, tab. 15: 21). Tordovaný kroužek z Prahy-Bubenče (ibid., taf. 46:820) mohl sloužit jako 

ozdoba hlavy, vlasů, čelenky nebo krku (podle Waldhauser 1991, 15). Poslední funkční 

skupinou nálezů jsou zlaté spirálky stočené z jednoduchého drátu z Bylan a patrně i z Prahy-

Liboce (Lehrberger – Fridrich – Gebhard – Hrala 1997, taf. 46: 802; cf. Koutecký 2008a, 

55).  

I přes minimální zjištěný výskyt se v současnosti jeví, že ze zlata byly v kultuře bylanské 

vyráběny a používány (resp. vkládány do hrobů) pouze osobní ozdoby, a to trojího typu: 1. 

nákrčníky (3 ks, Hradenín, Vikletice, Pšov); 2. ozdoba hlavy, krku nebo vlasů (1 ks – Praha-

Bubeneč); 3. spirálky stočené z drátu tj. ozdoby hlavy (doposud jen 2 ks, Bylany, Praha-

Liboc; cf. Koutecký 2008a, 55).  

Z dosavadních analýz prvkových složení artefaktů (Lehrberger – Fridrich – Gebhard – 

Hrala 1997) je patrno, že zlaté předměty kultury bylanské jsou relativně kvalitními výrobky, 

s vysokým obsahem zlata (82,8 % až 94,5 % Au), se silnou příměsí stříbra (8,6 % až 17,3 % 

Ag) a nepatrným zastoupením mědi (0,4 % až 1,0 % Cu). Nicméně musíme mít na zřeteli 

minimální počet předmětů podrobených analýze, a brát tedy dané údaje jako více méně 

orientační (cf. např. Stuchlík – Štrof 2004, 358-360). 

 
Nové nálezy zlatých předmětů z Lovosic 

Zcela nedávno byl publikován nález zlaté spirálky pocházející z kostrového hrobu 1/2006 

z Lovosic (Půlpán 2009, 73-107). V případě tohoto nálezu se jedná o tenký zlatý drátek o síle 

0,6 mm stočený do tvaru spirály, o hmotnosti 0,7 g. Spirála s mírně zahrocenými konci je 

tvořena čtyřmi nepravidelnými závity o průměru 9,6 mm až 10,2 mm a byla interpretována 

jako vlasová ozdoba – záušnice (ibid., 94-97, tab. 6: 20; 8: C-D). 

Bohužel rozložení spirálek za hlavou skeletu a v okolí skeletu v lovosickém hrobě 27 

nepřispívá k přesnému určení funkce, nicméně se lze domnívat, že mohly tvořit ozdobu hlavy 

(viz Foto 30). Buď mohly být uchyceny na čelence, anebo byly nejspíše vpleteny přímo do 

vlasových copů, čili plnily funkci tzv. záušnice (cf. Kos 2004, 287; Parma 2004, 434-435; 

Půlpán 2009, 95-96). Tuto interpretaci opírám mimo jiné na základě nálezu z lovosického 

hrobu 1/2006, kde byla spirálka uložena na spánkové oblasti lebky, což výrazně napomohlo 

při funkčním určení tohoto typu nálezů (Půlpán 2006; 2007c, 12, tab. 5: 20; podrobně ibid. 

2009, 77-107). 

Na závěr kapitoly lze shrnout, že v letech 2002 a 2006 bylo v pouhých dvou lovosických 

hrobech nalezeno 5 zlatých spirálek, čímž byl téměř zdvojnásoben počet doposud známých 

zlatých předmětů v Čechách, konkrétně z 6 na 11. Takováto koncentrace zlatých šperků je 
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v celé české kotlině ve stupních Ha C až Ha D1 naprosto ojedinělá, doposud byl totiž na 

každé z lokalit nalezen pouze jeden zlatý předmět, a to včetně nejvýznamnějších nekropolí 

jakými jsou Hradenín, Bylany anebo pražská oblast. 

7. 2. 5. 2. Kroužky 

Za ozdoby hlavy mohou být považovány bronzové a železné kroužky a drobný jantarový 

kroužek. Potencionální ozdoby hlavy byly rozpoznány v hrobech 17, 18, 19, 24 a 27. Určení 

těchto předmětů vyplývá především z jejich umístění v blízkosti lidské lebky. Velmi zajímavý 

soubor byl nalezen v hrobě 24 v okolí zbytků lebky a na místě nákrčníku. Kromě bronzového 

kroužku zde byl uložen rovněž jantarový kroužek o průměru 15 mm (Tab. 29: 77) a 

fragmenty kruhu pravděpodobně z organického materiálu se zřetelnými otisky textilu (Tab. 

29: 78). Bronzový kroužek mohl teoreticky sloužit ke spojení konců u nákrčníku.  

U dalších tří hrobů byly evidovány pouze drobné bronzové kroužky. Jejich soubor byl 

uložený mezi zbytky lebky a nákrčníkem v hrobě 18 (Tab. 18: 30-38), podobně jako jeden 

kroužek nalezený na torzu lebky v hrobě 19 (Tab. 23: 16). Soubor pěti bronzových kroužků 

byl nalezen v okolí skeletu v hrobě 27 spolu se čtveřicí výše popsaných zlatých spirálek (Tab. 

34: 21, 22). Jejich dislokaci lze přičíst postdepozičním procesům, snad orbě. Dva malé 

železné kroužky masivního čtvercového průřezu o průměru 18 a 20 mm byly nalezeny na 

pravé spánkové oblasti kostry v hrobě 17 (Tab. 13: 71). 

Podobné malé kroužky ať již bronzové, železné či jantarové mohly být buď vpleteny přímo 

do vlasů a sloužily by tedy jako vlasové ozdoby (tzv. záušnice) nebo být přichyceny na 

textilní či kožené pokrývce hlavy, čelence apod. O zvláštních úpravách především ženských 

účesů a ozdob hlavy v době bronzové a halštatské nás zpravují nejen samotné archeologické 

nálezy, ale i ilustrativní pokusy o jejich rekonstrukci (Parma 2004, obr. 8, 12; Půlpán 2009, 

94-96; Simon 1987, abb. 4-5, 11). Nelze však vyloučit, že kromě funkce ozdob hlavy některé 

z drobných bronzových kroužků včetně jantarového kroužku mohly být součástí náhrdelníku 

a sloužit jako ozdoba krku nebo být případně i součástí oděvu.    

7. 2. 6. Jehlice 

K nepochybným součástem oděvu patří jehlice, které sloužily k jeho spínání. Jehlice však 

nepatří v kultuře bylanské k hojně doloženým nálezům (Koutecký 2008a, 53-54; cf. 

Zápotocký 1964, 173-174). Z Lovosic pochází celkem 5 exemplářů jehlic, a to po dvou 

kusech z hrobu 28B a 18 a po jednom kuse z hrobu 19. Jejich variabilita nespočívá jen 

v morfologii konkrétních kusů, ale i ve volbě materiálu, z něhož jsou jehlice vyrobeny. Máme 

tak doloženy tři bronzové jehlice (hroby 18, 19, 28B), železnou jehlici (hrob 28), ale i 
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bimetalickou jehlici se železným tělem a bronzovou hlavicí (hrob 18). Typologicky se jedná 

v jednom případě o jehlici s labuťkovitým krčkem (hrob 19) a jehlici s vývalkovitou hlavicí 

(hrob 18). Bezpochyby nejzajímavější exemplář pochází z hrobu 18. Jde o typ doposud 

v Čechách neznámý, označený předběžně jako jehlice zakončená třemi ptačími protomy. Dvě 

jehlice zůstaly s ohledem na typ neurčeny (obě hrob 28B). 

 
a) Jehlice s labuťkovitým krčkem 

Fragment bronzové jehlice s labuťkovitým krčkem a kuličkovitou hlavicí pochází 

z lovosického hrobu 19. Byla rozlomena na dva fragmenty, její celková dochovaná délka činí 

40 mm, hrot chybí (Tab. 23: 15). Torzovitý stav a především místo uložení jehlice v hrobě 

(SZ sektor, v blízkosti Z stěny), jsou jednou z nepřímých indicií, která může poukazovat na 

vyloupení hrobu. 

Labuťkovité zakončení je typickým znakem jehlic stupně Ha C (cf. např. Gedl 1973, 58; 

Glaser 1937, taf. 16; Pieczyński 1954, 143; Říhovský 1979, 224, taf. 66-68, 87; Trachsel 

2004, 68; Vokolek 1999, 15). Pouze někdy nejsou považovány za zrovna chronologicky 

citlivý artefakt (Koutecký 1993, 46). 

Jehlice s labuťkovitým krčkem jsou známy nejen z prostředí bylanské a slezskoplatěnické 

kultury (Vokolek 1999, 15, tab. 79: 1), z Moravy a Rakouska (Říhovský 1979, 224, taf. 67), 

Polska (Gedl 1973, 56-58; Glaser 1937, taf. 16; Pieczyński 1954, 143), ale hlavně ze 

západohalštatské oblasti (Vokolek 1999, 15). 

Zmíněná jehlice spadá do skupiny 4a („Schwanenhalsnadeln mit linsenförmigen Kopf“) 

podle M. Trachsela (2004). Jejich nejstarší výskyt ve středoevropském prostoru klade na 

rozhraní středního až pozdního Ha C1 s dalším pokračováním přes Ha C2. Mladší exempláře 

jsou vyrobeny ze železa (Trachsel 2004, 68-69, abb. 37: 4a).   

Tento typ jehlic je nicméně v prostředí kultury bylanské zastoupen dosti vzácně (cf. 

Koutecký 1993, 46; 2003b, 127; Schránil 1928, taf. 43: 30). Téměř naprosto identickou 

analogii k lovosické jehlici nacházíme v nedalekých Třebívlicích – Kuzovce. Jedná se 

bohužel o ojedinělý nález bez jakýchkoliv bližších okolností (Zápotocký 1964, 174, obr. 1: 7). 

Druhá geograficky velmi blízká analogie bronzové jehlice pochází z Bohušovic nad Ohří 

z kostrového hrobu dítěte, který je datován do staršího období kultury bylanské tj. do Ha C1 

(Slabina 1972, 7-8, 23, tab. 8: 7). Dvě jehlice s labuťkovitým krčkem pochází z kostrového 

hrobu 13/1974 z Poláků, který je datován do Ha C3 (Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 13).5 

                                                 
5 Mezi dalšími podobnostmi lovosického hrobu 19 a poláckého hrobu 13 lze zmínit i další část výbavy: železné 
udidlo, součásti koňského postroje (návlečky s prolamovaným poutkem) a do jisté míry i keramiku (cf. Koutecký 
– Smrž 1991, obr. 15 a 26F). 
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Neobvyklý je stejně datovaný žárový hrob ze Záhoří u Žatce, kde se pohromadě vyskytují 

hned tři železné jehlice s labuťkovitým krčkem (Koutecký 2003b, 127, tab. 18: 3-5). 

Výskyt bronzových a někdy i železných jehlic s labuťkovitým krčkem se na východ od 

Čech (na Moravě a na Slovensku) ztrácí, takže tento typ jehlic může poukazovat na 

západoevropský původ, snad přímo severobavorský (Filip 1936-1937, 96, 126; Šaldová 1968, 

365-366, obr. 25: 2; Trachsel 2004, 68; Vokolek 1999, 15, obr. 51: 11; 100: 21; ibid. 2008, 

obr. 50: 10; k tomu však cf. Koutecký 1993a, 46, 52). Na Moravě jsou nálezy jehlic 

s labuťkovitým krčkem spojovány s bohatšími hroby střední vrstvy (Fojtík – Golec 2007, 57).  

Další obdobou jsou jehlice s labuťkovitým krčkem zakončené kalichovitě nebo miskovitě 

(viz např. Bylany, hrob 1/1; Koutecký 2003b, taf. 1: 4-5; Vokolek 1999, 15; Čížkovice, 

kostrový hrob, Zápotocký 1964, obr. 1: 6). Vedle těchto se vyskytují i jehlice s rovným tělem. 

 
b) Jehlice s vývalkovitou hlavicí 

V kostrovém hrobě 18 s postroji a částmi vozu byla nalezena dvojice jehlic s rovným 

tělem. V prvním případě jde o jehlici s vývalkovitou hlavicí, ve druhém případě o neobvyklý 

typ zakončený třemi ptačími protomy. Jehlice s vývalkovitou hlavicí byla umístěna uprostřed 

hrobové jámy, zhruba 45 cm jižně od nákrčníku. Jehlice s ptačími protomy byla umístěna 

v SZ sektoru, relativně blízko lidských pozůstatků (mezi lebkou a horní končetinou mírně na 

Z). Otázkou je, nakolik může být zjištěná pozice vedle levé paže a za hlavou kostry 

způsobena postdepozičními procesy souvisejícími s rozkladem lidských tkání a jiných 

organických hmot. 

Bronzová jehlice s vývalkovitou hlavicí je 67 mm dlouhá, má rovné prosté tělo a její 

hlavice je zakončena třemi drobnými vývalky (Tab. 18: 40). Podobný typ jehlic řadí Trachsel 

(2004) do skupiny „Nadeln mit geripptem Kopf“. Nejčastěji se tento typ jehlic vyskytuje od 

časného a středního Ha C1, ale jejich další nálezový kontext spadá do období časného až 

středního Ha C2 (Trachsel 2004, 68). Nižší počet vývalků (3-4) bývá někdy považován spíše 

za starší projev, zatímco více vývalků na hlavici (5 a více) může naznačovat tendenci stupně 

Ha C2 (Trachsel 2004, 68, abb. 37: 3a-3c).  

Podobně jako v případě předchozí jehlice, jde o velmi řídce doložený nález. Bronzová 

jehlice s rovným tělem a pěti vývalky je známa z Lipna v okrese Louny, bohužel bez 

nálezových okolností (Koutecký – Michálek 1978, obr. 3C: 15 881). Jehlice s vývalkovitou 

hlavicí, tentokráte však s labuťkovitým krčkem, pochází z eponymních Bylan (Koutecký 

2003a, taf. 1: 4, taf. 32: 3; Píč 1897, tab. XLII: 3). Dále je známa jehlice s vroubkovanou 

hlavicí (Sedláček 1980, obr. 6: 9), a to spolu s ojedinělou bronzovou jehlou ze sídlištního 

objektu z Cerhenic datovaného do Ha C1 (ibid., obr. 6: 8). 
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Typologicky odlišné jsou pak jehlice s vývalky a jehlice s vícenásobnou hlavicí (tzv. 

„mehrkopfnadeln“) pocházející z moravského hradiště v Podivicích, které jsou datovány do 

stupně Ha C1a příp. do Ha C1b (Fojtík – Golec 2007; Říhovský 1979, 229-236). Velký výskyt 

jehlic nejrůznějších typů mj. i s vývalkovitými hlavicemi, je ve stupni Ha C zaznamenán ve 

Velkopolsku a Slezsku. Jehlice však opět mají převážně labuťkovitý krček (Glaser 1937, taf. 

16: 29; Pieczyński 1954, 143, ryc. 7: 3, 30: 1, 37: 9). 

 
c) Jehlice zakončená třemi ptačími protomy 

Na železném masivním rovném těle ojedinělé jehlice byla nasazena bronzová hlavice se 

třemi spojenými „ptačími protomy“ (cf. Kristiansen 1998, 235).6 Celková délka jehlice 

dosáhla 66 mm. Překvapivé je vedle tvaru rovněž bimetalické provedení tj. užití dvojice kovů 

a jejich spojení (Tab. 18: 41).  

Při určení předmětu bylo přihlédnuto především ke tvaru hlavice, který evokuje v literatuře 

často zmiňovanou stylistiku tzv. „vodního ptáka“ (Bouzek 1977; Coblenz 1956; Filip 1934-

1935b; Kossack 1954b). Tento zoomorfní tvar lze nalézt na mnoha kategoriích nálezů doby 

popelnicových polí a doby halštatské mj. na keramických výrobcích (hlavně chrastítkách), 

bronzových předmětech, ale i součástech vozu. Symbolika vodního ptáka je shledávána např. 

u keramického chrastítka z Prahy – Střešovic (Böhm 1931, obr. 41: 8; Fridrichová – Koutecký 

– Slabina 1999, abb. 16: 10; Stocký 1933, tab. 4: 14) či na výzdobě bronzových nádob 

z Dýšiny, jihomoravského Horákova nebo eponymního Hallstattu (Chytráček – Michálek 

2008, obr. 38: 2; Podborský 2006, tab. 327, 88: 1-2; Siegfried-Weiss 1991, taf. 14: 72; 

Šaldová 1968, obr. 24: 31). Za ozdobné součásti vozu je považován známý lužický hromadný 

nález labutích hlav ze Svijan u Turnova, jehož původ je hledán v Itálii (Pleiner – Rybová 

1978, obr. 160: 29; Schránil 1928, taf. 41: 20; Stocký 1933, 10, tab. 10). Často citovaný je 

rovněž bronzový závěs z Nemětic u Písku, kde na prolamovaném kole stojí čtveřice větších a 

čtveřice menších vodních ptáků (Dubský 1949, 217, obr. 16b; Chytráček – Michálek 2008, 75, 

obr. 34: 4; Neustupný 1946, obr. 243; Podborský 2006, tab. 84: B13; Stocký 1933, tab. 18: 6, 

9-10, 19: 2) či prolamované rolničky s ptačími protomy ze stupně Ha B3 (Jiráň 2008, obr. 91: 

13; Pleiner – Rybová 1978, 459, obr. 134: 37; Podborský 2002, obr. 88: 13; Siegfried-Weiss 

1991, taf. 55: 5). 

V Karpatské kotlině jsou bronzové figurky ve tvaru ptáka či jeho podoba na keramice 

doloženy v gávské kultuře (Kemenczei 1984, taf. CLXXVIIIa: 12-13; CCXII: 9). Odtud se 

                                                 
6 Při předběžné publikaci nálezu jsme použili označení „szpila z żelazną igłą i odłamaną brąnzową główką w 
kształcie trzech połączonych stylizovanych ptaków“ čili „jehlice s hlavicí ve tvaru tří spojených stylizovaných 
ptáků“ (Reszczyńska – Půlpán 2004, 315). 
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ptačí ornamentika rozšířila po Evropě na předměty různého určení (Kemenczei 1984, 84). 

Častým zoomorfním motivem na předmětech doby bronzové a halštatské jsou dvě protilehlé 

ptačí hlavy, mj. na přívěscích či na součástech postroje, a to nejen ve středomořských 

oblastech (Bouzek 1969, abb. 75; ibid. 1985, 178-181, fig. 89-90; ibid. 1990, fig. 2; Gergova 

1987, fig. 4; Pieczyński 1954, ryc. 9: 6; Šolle 1950, 103, obr. 1: 4).  

Symbolika vodního ptáka úzce souvisí i se symbolem slunce a kola, potažmo vozu 

(Lechler 1933, abb. 32-35, 37-38). Motiv ptáka a slunce byl již v mladší době popelnicových 

polí centrálním náboženským symbolem, znázorňovaným jako tzv. ptačí sluneční člun, bárka 

či vozík (Bouzek 1977; ibid. 1985, 176-181, fig. 88-90; Gediga – Piotrowska 2000; Hensel 

1988, ryc. 211-213; Neustupný 1946, 393, obr. 231-232; Podborský 2006, 324, 327 s lit.; 

Siegfried-Weiss 1991, taf. 14: 72; Smejtek 2007, 251-254; Švecová 2004, 385-393; Venclová 

2008, 148). O úzké vazbě mezi symboly vozu a ptáka hovoří rovněž modely bronzových 

vozíků známé mj. z Německa (Novotná 2001, abb. 3 a 8; Podborský 2006, 282, tab. 75, obr. 

83) či náboj kola se zákolníkem zakončeným stejně jako probíraná lovosická jehlice třemi 

hlavami ptáků (Novotná 2001, abb. 7). Podobný vztah mezi částmi čtyřkolového vozu a 

motivem ptáka lze v symbolické rovině předpokládat i v lovosickém hrobě 18. 

Přejdeme-li však od symboliky zpět k vlastnímu předmětu, musíme bohužel konstatovat, 

že doposud nebyly na českém území dohledány žádné adekvátní analogie. Je poněkud 

s podivem, že ani četní autoři zpracování výskytu jehlic ve středoevropském prostoru 

podobný exemplář neevidují (cf. Filip 1936-1937, obr. 26; Novotná 1980; Říhovský 1979; 

1983; Trachsel 2004, 31-40, 65-69, 263-268). 

V případě lovosické jehlice lze za signifikantní považovat dva hlavní aspekty: bimetalické 

provedení předmětu a zoomorfní stylistiku v podobě ptačích protomů. Oba tyto prvky jsou 

přitom považovány za projevy pozdněbronzového až časněhalštatského komplexu Mezöcsát 

v maďarském Potisí (Bouzek 2004, 375; Podborský 2002a, 162). Jednotlivé památky kultury 

Mezöcsát považované někdy za thráckou či thrácko-kimmerijskou, která ovlivnila výzbroj a 

koňskou výstroj doby halštatské, nacházíme vedle dolního Podunají a velké části Balkánského 

poloostrova rovněž na Slovensku, v Rakousku, výjimečně též v Čechách či ve Slezsku 

(Podborský 2002a, 162, obr. 88). Památky východních kočovníků jsou ve střední Evropě ve 

stupních Ha B až Ha C nejčastěji spojovány s Kimmerijci, s Thráko-Kimmerijci, Proto-Skyty 

či jejich deriváty (cf. Bouzek 1990, 110 ad.; ibid. 2004; Bukowski 1976; Chochorowski 1985; 

1993; 1996; 2004; Dušek 1966; Gallus – Horváth 1939; Kemenczei 1984, 85 ad.; Kozłowski 

1999, 321 ad.; Podborský 2006, 393 ad.). Honosný zvířecí styl uplatňovaný na postrojích, 

elementech opasků a oblečení, kultovních předmětech či předmětech denní potřeby, jako i na 
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zbraních a nářadích je spojován již se Skyty (např. Bogdanov 2007; Bouzek 1990, 110 ad.; 

ibid. 2004; Čugunov – Parzinger – Nagler 2003; Dušek 1966; Hensel 1988, 276, 290, 356 ad.; 

Hrala 1980; Neustupný 1946, 418-425.; Kemenczei 1984, 85 ad.; Chochorowski 1999, 321, 

383 ad.; Podborský 2006, 393 ad.). 

Bohužel ani v široké oblasti střední, východní a jihovýchodní Evropy včetně části 

Balkánského poloostrova se mi doposud nepodařilo dohledat žádnou adekvátní analogii. 

Pouze přibližné analogie jsem nalezl až na dalekém Kavkaze v pozdněbronzovém až 

časněželezném okruhu kobanské kultury, kde jsou jehlice se zvířecími motivy hojně 

rozšířeny. V typologii S. Reinhold má lovosická jehlice nejblíže k autorčinu typu Na I1 až Na 

I3 „zoomorfen Gabelkopfnadeln“ (Reinhold 2007, 87-88, abb. 33: I1-I3). 

 
d) Jehlice neurčeného typu 

Velmi obtížně zařaditelné, a to jak chronologicky tak i typologicky, jsou obě jehlice ze 

starší fáze kostrového pohřbu v hrobě 28B. Jedna jehlice je bronzová, druhá železná (Tab. 39: 

27, 28). Obě spočívaly ve funkční poloze na hrudníku kostry, jež byla určena jako žena ve 

věku 24 – 35 let (adultus I – II). Stav obou jehlic je velmi torzovitý: bronzová jehlice byla 

dochována ve třech fragmentech a napadena značně agresivní patinou; železná jehlice byla 

rozlomena na čtyři části a silně korodována. U bronzové chybí hlavička; v případě železné lze 

uvažovat, že byla ukončena kuličkovitou hlavicí či byla bez výraznějšího zakončení. Obdobný 

případ železné jehlice (patrně bez hlavice) pochází např. z Hradišťka, okr. Kolín z hrobu 

datovaného do Ha C2 (Koutecký 2004, obr. 3: 29). Zlomky železných a bronzových předmětů 

(patrně jehlic) jsou doloženy i v malých jamkových žárových hrobech (např. Poláky, hrob 50; 

Koutecký – Smrž 1991, obr. 24: 8, 10). Drobné zlomky železných tyčinkovitých předmětů 

v hrobě 16 (Tab. 9: 90) a 26 (Tab. 31: 15) mohly rovněž původně představovat jehlice.     

7. 2. 7. Součásti opasku 

V kultuře bylanské jsou doloženy dva základní typy předmětů, které sloužily ke spínání 

opasku resp. svrchního oděvu: 1) pasové resp. opaskové zápony; 2) opaskové přezky 

kruhového tvaru s trnem (cf. Sklenář a kol. 1992, 40-41, 58). Oba typy patří k velmi řídce 

doloženým, z Čech jsou známy pouze z několika jednotlivých případů. Opaskové zápony se 

v době halštatské liší utvářením těla a lze mezi nimi rozlišit čtyři různé formy: s prostým, 

mírně rozšířeným, jazykovitým či rombickým tělem (k tomu však cf. Venclová 2008, 123). 

Z lovosického pohřebiště pochází dvě železné opaskové zápony, a to z hrobů 15 a 23. Obě 

mají dvě ramena s rozšířenými konci a jsou zakončeny háčkem pro uchycení. Zatímco však 

exemplář z hrobu 15 představuje jednoduchý typ vytvořený z drátu a zformovaný do tvaru 
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písmene T, tělo zápony z hrobu 23 je obloukovitě rozšířené a její původní tvar byl nejspíše 

jazykovitý. Představují tak dva vývojové a chronologicky odlišné typy. Železné opaskové 

zápony se v Lovosicích vyskytují společně buď: a) s bronzovými kroužky a návlečkami 

s jednoduchým poutkem; b) s bronzovými kroužky, třemi spojenými kroužky, trojkroužky, 

jantarovou perlou a cicvárovou ozdobou.  

V hrobě 15 byly zmíněné předměty nalezeny přímo na pánvi ženské kostry a o jejich 

určení není sporu. V hrobě 23 byla situace složitější, velká část nálezů byla totiž značně 

dislokována, včetně lidských ostatků. S ohledem na umístění artefaktů v hrobě nelze vyloučit, 

že bronzové prvky tvořily ozdobné elementy opasku, zatímco nekovové ozdoby mohly tvořit 

součásti náhrdelníku (viz níže). K součástem opasku mohl patřit rovněž mírně rozšířený 

předmět zakončený háčkem (opasková zápona?) nalezený v hrobě 17 nedaleko pánve kostry.    

  
a) Opasek se záponou s prostým tělem ve tvaru písmene T  

Zápona z lovosického hrobu 15 byla vyrobena pravděpodobně z jednoho železného prutu 

zformovaného přehnutím do tvaru písmene T. Na vrcholu základny jsou v pravém úhlu 

umístěna dvě rovnoměrná ramena, u jejichž protilehlých konců je náznak kuličkovitého 

zakončení. Konec základny je zahnutý. Délka zápony dosáhla 75 mm, šířka 59 mm, průřez je 

kruhový (Tab. 5: 36). 

Analogie k prosté železné záponě z hrobu 15 nepochází z Čech7, ale z okolních 

severovýchodních oblastí. V žárových hrobech ve Slezsku a Velkopolsku patří opaskové 

zápony s prostým tělem k poměrně běžným nálezům (cf. Koutecký 1993, 48). Zápona 

vykonaná z dvojitě zahnutého bronzového drátu z pohřebiště Gorszewice je považována za 

import z halštatského prostředí. V prostředí polské lužické kultury je datována do fáze Ha C 

(Kostrzewski 1955, 139, obr. 397; Pieczyński 1954, ryc. 3: 1). Obdobné typy, a to bronzové i 

železné, nejsou však v Polsku výjimkou. Za příklad může sloužit žárové pohřebiště ve 

slezském Kietrzu, kde je tento typ zápon ve stupni Ha C hojně doložen (Gedl 1973, 59, tab. 

79: 3-5, 84: 10). Obdobný prostý typ zápon je znám rovněž z jižních oblastí např. z kultury 

Este (Teržan 1995, abb. 25: 10). 

Jeden funkční celek spolu s opaskovou záponou tvořil v hrobě 15 soubor pěti malých 

kroužků a 14 polokulovitých návleček (tzv. „malých knoflíků“), které jsou za normálních 

okolností používány jako součásti koňského postroje – v Lovosicích v hrobě 16, 19 a 24, 

běžně pak na dalších halštatských pohřebištích v hrobech s koňskými postroji (cf. např. 

Koutecký 2008a, obr. 20: 20; 2008b, tab. XVI: A9; Pleiner – Rybová 1978, obr. 143: 17-19; 

                                                 
7 Sporný s ohledem na funkční určení je železný „dvojháček“ o délce 4 cm z litoměřické Weigendovy pískovny 
(Kern 1932, abb. 10: 8; Zápotocký 1964, 164, obr. 7: 3). 
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Nekvasil 1993, obr. 229: 7-9). Kromě polohy předmětů in situ na pánvi kostry v severní 

polovině je nutno považovat za důležité, že v tomto hrobě nebyly žádné jiné součásti 

koňského postroje obsaženy. Jde tedy nepochybně o sekundární využití součástí koňského 

postroje jako ozdobných prvků ženského opasku.  

 
b) Opasek se záponou s jazykovitým tělem  

Železná opasková zápona z hrobu 23 je oproti předešlému exempláři vyrobena z tenkého 

plechu o síle 1, 5 mm. Tvar jejího těla je poškozen, byl však nejspíše jazykovitý. Na 

rozšířeném těle jsou v pravém úhlu umístěna dvě rovnoměrná ramena, jejichž protilehlé konce 

jsou kuličkovitě zakončeny. Délka základny 62 mm, rozpětí ramen 80 mm, konec základny je 

zahnutý, v řezu je zápona rovná plochá (Tab. 25: 27). 

Uvedená opasková zápona patří k typu tzv. „zungenförmigen Gürtelhaken“ (Sankot 2006, 

152). Jedinou adekvátní analogii z Čech představuje nejspíše železná opasková zápona z 

příbramského okresu z lokality Hořejany. Má obdobně rozšířený tvar těla a je zakončená 

háčkem. V řezu je hořejanská zápona mírně vyhnuta a její ramena jsou nasazena na kónicky 

zúženou část těla, zatímco lovosická je v řezu rovná a ramena vychází přímo z listovitého těla 

(cf. Soudská 1994, abb. C10: 13; Venclová 2008, obr. 76: 2). Bohužel tento předmět zůstal 

v rámci nálezových celků blíže nezařazen, nicméně je datován do pozdní doby halštatské 

(Soudská 1994; Venclová 2008, 123, obr. 76: 2).  

Spolu s opaskovou záponou byl v hrobě 23 nalezen zajímavý, i když diskutabilní soubor 

ozdobných bronzových předmětů. Vedle čtyř malých kroužků (Tab. 25: 15-18) se zde 

nacházela též trojice tří spojených kroužků (Tab. 25: 11-13) a tzv. trojkroužek (Tab. 25: 14). 

Trojkroužky patří mezi nálezy známé ze Starého Hradiska. Oproti nim však lovosický 

trojkroužek není tak výrazně profilován a rovněž mu chybí prolamovaný střed (cf. Čižmář 

2002, obr. 22: 5-8; 24). Jsou považovány za přívěsky a datovány především do 

pozdněhalštatského období, ale vyskytují se i v době laténské, kdy je jejich původ hledán 

v severoitalské alpské oblasti (Čižmář 2002, 217, 219, obr. 24). Obdobu těchto předmětů lze 

však nalézt rovněž v časné době železné v jihovýchodní Evropě, a to ve Slovinsku, Panonii či 

též v Rakousku na lokalitě Gemeinlebarn (Teržan 1995, abb. 26: 3-4; 27: 1-3). Zde jsou však 

považovány za součásti koňského postroje, konkrétně pak za zvláštní formu postranice – 

roubíku (Teržan 1995, 93). Obdobné bronzové trojkroužky jsou relativně dobře známy i na 

západ od našich oblastí např. ve východním Durynsku, a to v chudých popelnicových hrobech 

(Simon 1972, 31, 40, 97, taf. 19: 15; 27: 28; 60: 7).    
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c) Opaskové zápony s rozšířeným a rombickým tělem 

Obzvláště problematické je funkční určení předmětu, který byl nalezen v SZ sektoru hrobu 

17 zhruba 40 cm od pánve kostry. Jde o pouhé torzo předmětu, jehož odlomená hlavní část se 

mírně rozšiřuje a je zakončena výrazným háčkem (Tab. 13: 73). S ohledem na tvar a relativní 

blízkost skeletu ho lze pravděpodobně považovat rovněž za opaskovou záponu. V případě, že 

jde skutečně o část zápony, její typologické určení je s ohledem na torzovitost bezmála 

nemožné. Úplně však nelze vyloučit, že může jít o záponu s rozšířeným či snad dokonce 

rombickým tělem. 

Z českých nálezů doby halštatské jsou známy opaskové zápony s rozšířeným tělem, a to 

z prostředí slezskoplatěnické a bylanské kultury (Filip 1936-1937, 97). Jediný doposud 

známý nález železné opaskové zápony v kultuře bylanské pochází z pohřebiště v Polákách u 

Kadaně, z birituálního hrobu 7/1974 datovaného mezi Ha C3 – Ha D1, v němž byla pohřbena 

dvojice adultních žen (Koutecký – Smrž 1991, 180). Díky dobře dochované ženské kostře je 

zjevné, že osobní předměty spočívají ve funkční poloze, a to nejen bronzový nákrčník, 

náramky a nánožníky, ale i železná zápona uložená v pánevní oblasti (ibid., 180, obr. 12). 

Jedno její rameno je sice ulomeno, nicméně jde o tvar s mírně rozšířeným tělem a zakončený 

háčkem; délka čítá 85 mm (ibid., 183, obr. 12: 14; obr. 39: 1). 

Někde mezi opaskovou záponou s rovným a jazykovitým tělem z lovosických hrobů 15 a 

23 tvarově stojí železný exemplář z eponymních Platěnic, okr. Pardubice z výzkumů J. L. 

Píče. Tvar těla zápony je obloukovitě rozšířený. Tvar dvojice ramen zůstává pravděpodobně 

beze změn (konce ramen ulomena), jistý je pak konec základny, který je zahnutý a tvoří 

háček. Jistým „inovačním“ prvkem se zdá být drobný obloukovitý výřez mezi rameny (Filip 

1936-1937, 97, obr. 51: 21; Schránil 1928, 198, taf. 41: 15; Vokolek 2008, obr. 50: 19). 

Některými autory (Ettel 1996) je však platěnický exemplář řazen již mezi opaskové zápony 

s rombickým tělem („rhombische Gürtelhaken“ – podle Ettel 1996, 177, taf. 247).   

Pravděpodobně podobný typ zápony jako z Platěnic či Poláků pochází z výzkumu 

halštatských mohyl z jihočeského Protivína. Má bohužel obě ramena ulomena, stejně tak i 

základnu (Chytráček – Michálek 2008, obr. 35: 4). Díky okolnostem je exemplář dobře 

datován do období Ha C2/Ha D1, které odpovídá třetí skupině hrobů v pojetí U. Brosseder 

(2004, 94, abb. 61: 7).      

Vývoj pravděpodobně typologicky graduje v podobě zápon s rombickým tělem, které jsou 

známy především ze západních halštatských oblastí, ale i ze Slovenska (Stegmann-Rajtár 

2002, 259, abb. 2: 7, 10). Opaskové zápony jsou velmi oblíbené a hojně rozšířené především 

v Horní Falci, a to v přechodu od Ha C do Ha D (Koutecký 1993, 48, 52). Mají stejně jako 
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české exempláře dvě ramena, jsou zakončeny háčkem, rozdílné mají však výrazně rombické 

utváření těla (Ettel 1996, taf. 247; Torbrügge 1965, taf. 52: 24-26, 54: 2, 56: 1, 57: 8, 58: 25-

26). Výskyt rombických zápon datuje v hornofrancké oblasti P. Ettel do svého období IV, 

které odpovídá stupni Ha D1 (Ettel 1996, 177, abb. 27: 40). Známy jsou rovněž ze středních 

Frank (Hoppe 1986, taf. 60: 8). V jihobavorské oblasti jsou obdobné zápony považovány za 

jeden z vůdčích typů periody Ha D (Koutecký 1993, 48). Na Moravě jsou známy v pozdní 

době halštatské (Nekvasil 1993, obr. 246: 2). 

Odlišný typ zápon pak představují mladší nálezy. Jde např. o třídílnou záponu s háčkem 

(cf. Šaldová 1971, 97, obr. 37: 7) nebo miniaturní drátěný exemplář s knoflíkovitě 

zakončeným háčkem, jenž je považován za součást garnitury oděvu (Drda – Rybová 2008, 47, 

obr. 49: 15, 83; Venclová 2008, 123). Na přechod od pozdní doby halštatské k časné době 

laténské jsou datovány zápony z Manětína- Hrádku (Sankot 2006, 152; podle Soudská 1994, 

139, Abb. B9: 10-10a ad.). Až do stupně LT A je datována dvojice malých zápon ze 

železného plechu ze středočeských Tuchoměřic (Sankot 2006, 152, Abb. 6: 3-4; k tomu též 

Trefný 2011, 290). 

Předpokládám, že opaskové zápony, přestože představují na českém území velmi vzácné 

nálezy, lze považovat za velmi důležité a chronologicky velmi citlivé artefakty doby 

halštatské. V intencích této práce a za stávajícího stavu bádání nezbývá než vyslovit názor, že 

v současnosti lze za jeden z vůdčích typů stupně Ha C považovat záponu s prostým tělem 

stočeným z drátu do tvaru písmene T (Lovosice, hrob 15), a to patrně jeho starší vývojové 

etapy tj. stupně Ha C1. Naopak vrchol vývoje zápon se dvěma rameny patrně představují 

rombické zápony, které lze považovat za vůdčí typ periody Ha D (k tomu např. Ettel 1996). 

Zásadní otázkou však zůstává, jaké je typologicko-chronologické postavení zápon s mírně 

rozšířeným a především jazykovitým tělem (Lovosice, hrob 23). Lze snad vyslovit prozatímní 

pracovní hypotézu, že podobné typy by bylo možné chápat jako jakýsi „vývojový 

mezičlánek“. Patrně tedy mohou signalizovat končící tendence stupně Ha C a především 

nástup stupně Ha D (tj. Ha C2/Ha D1) příp. mohou být v českých nálezech spojovány až 

s vlastním stupněm Ha D1. 

7. 2. 8. Nekovové ozdoby 

V hrobě 23 byla spolu se železnou opaskovou záponou kromě výše zmíněného souboru 

drobných bronzových předmětů (kroužků, spojených kroužků a trojkroužků) nalezena dvojice 

nekovových ozdob: jantarová perla a cicvárová ozdoba. Dislokace předmětů v hrobě 23 

bohužel nedovoluje konkrétní určení funkce těchto předmětů. S ohledem na relativně 

vymezené rozložení předmětů lze usuzovat, že se nachází zhruba v původním prostoru pánve 
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zesnulého a bylo by možno je považovat za ozdobné elementy opasku. Zcela vyloučit však 

nelze ani možnost, že soubor nekovových ozdob lze interpretovat jako ozdoby krku tj. jako 

jednotlivé prvky náhrdelníku. 

 
a) Jantarový kruh (tzv. perla) 

Jeden z mála dochovaných předmětů organického původu představuje na lokalitě Lovosice 

jantar, doložený pouhými dvěma artefakty. Vedle výše zmíněného kroužku z hrobu 24, který 

tvořil zřejmě ozdobu hlavy, byl mezi dislokovanými lidskými kostmi v SZ sektoru hrobu 23 

nalezen větší kruh. Hraněný jantarový kruh o průměru 33 mm obsahoval otvor o světlosti 14 

mm. Jeho váha čítala pouhé 4 g, barva karamelová (Tab. 25: 29). Podle odborné analýzy 

pochází jantar nepochybně z Pobaltí.8 

Artefakty vyrobené z jantaru mají až na výjimky podobu větších kruhů či menších 

kroužků, označovaných v literatuře jako korále, korálky či perly (např. Hralová 1987, 28; 

Sklenář 1987, 15). Tyto nálezy bývají povětšinou interpretovány jako součásti náhrdelníků. 

Předměty vyrobené z jantaru patří v době halštatské (Ha C – Ha D1) v celých Čechách mezi 

dosti vzácné, přičemž jejich výskyt je disproporčně doložen v rámci jednotlivých kulturních 

oblastí. Z prostředí halštatské mohylové kultury v západních Čechách pochází ojedinělý nález 

jantarových korálků spolu s rozdělovačem z mohyly z lokality Kříše – Břasy (Hralová 1987, 

28; Sklenář 1987, obr. 7: 19h a 9; Šaldová 1968, 322), o něco početněji jsou jantarové korálky 

doloženy v jižních Čechách (Venclová 2008, 78). Z prostředí slezkoplatěnické kultury 

podobné nálezy díky žárovému ritu zcela chybí, pro kulturu bylanskou je nálezová situace 

jantarových předmětů o poznání lepší. 

Nálezy jantaru jsou v kultuře bylanské známy z Prahy a několika lokalit středních a 

severozápadních Čech (cf. Koutecký 1993, 46). Eponymní lokalita Bylany u Českého Brodu 

poskytla hned dva z nejpočetnějších souborů jantarových náhrdelníků z hrobů 41/1 a 3/1 

(Koutecký 2003a, 16, 23, taf. 2: 4; 11: 12, 32: 14; 33. 8). Tvořeny jsou v prvním případě 

nejméně 60 korálky, ve druhém pak 10 oválnými korálky. Oba hroby z Bylan jsou datovány 

do středního období kultury bylanské, přičemž hrob 3/1 spadá spíše do starší fáze (Ha C2), 

hrob 41/1 spíše do mladší fáze (Ha C3; podle Koutecký 2003a). 

V Hradeníně se jantarové ozdoby vyskytly nejméně ve čtyřech hrobech. Jde o jednotlivé 

jantarové korále v hrobech dospělých a patrně i nedospělých jedinců. Jejich uložení v hrobech 

naznačuje, že tvořily ozdobu v oblasti horní poloviny hrudi zesnulých jedinců (Dvořák 1939, 

6, 11, 12). 

                                                 
8 Nález analyzoval Z. Dvořák z Regionálního muzea v Teplicích. 
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Nálezy jantaru pochází i z hlavního města. Dvojice malých jantarových kroužků společně 

s kostěným a jantarovým rozdělovačem náhrdelníku pochází z odkoupeného inventáře 

kostrového hrobu 3 z Prahy – Cihelny Hubálka (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, 323, 

393, 395, abb. 2: 3, 5, 7, 8). Miniaturní jantarový korálek známe ze zvláštně upraveného 

žárového hrobu 1 s obvodovým žlabem z Prahy – Bubenče, který je výjimečný rovněž 

nálezem zlaté spirálky (Fridrichová 1995, 193; Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996, 123, 

abb. 11: 1, 13; Koutecký 1968, 422). V kostrovém hrobě v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ) 

datovaném do Ha C 2 byl nalezen korál kosočtvercového průřezu spolu s bronzovým 

jehelníkem (Koutecký 1983, 244, obr. 2: F). Podle uložení náhrdelníku pod spodní čelistí 

kostry (Koutecký 1983, 242) lze soudit o jeho funkční poloze. Ojedinělý v rámci sídlištního 

kontextu bylanské kultury je fragment korálu nalezeného v obj. 12/68 v Praze – Podhoří. 

Původně byl prstencovitého tvaru (průměr 44 mm), s oboustranně vrtaným středovým 

otvorem o světlosti 7 mm. Analogické korále patří většinou halštatskému stupni Ha D 

(Fridrichová 1974, 41). 

Rovněž v severozápadních Čechách jsou jantarové předměty relativně dobře doloženy, a to 

v chomutovském, lounském a litoměřickém okrese. Geograficky nejbližším nálezem jantaru, 

a to přímo z Lovosicka, pochází ze známého bohatě vybaveného hrobu ze Lhotky nad Labem 

datovaného D. Kouteckým do Ha C3 (Dvořák 1938, 12-13; Kern 1934, 77-84; Koutecký 

2003b, 118; Zápotocký 1964, 159). 

V Polákách u Kadaně se dochovaly více než 3 desítky malých korálků v kostrovém hrobě 

16 datovaném do Ha C 2 (Koutecký 1991, 189, obr. 16: 17). Téměř naprosto identický kruh – 

korálek s lovosickým o průměru 30 mm byl nalezen v poláckém kostrovém hrobě 13. Hrob, 

vybavený mj. koňským postrojem s udidly, toaletní soupravou a dvěma železnými noži, je 

datovaný do Ha C 3 (Koutecký – Smrž 1991, 185, 189, obr. 15: 21).  

Dva jantarové kruhy pochází ze žárového hrobu datovaného do Ha C3 mj. se železným 

mečem a bronzovým křídlovitým nákončím ze Záhoří u Žatce. Oba kruhy jsou hraněné, 

kosočtvercového průřezu, o průměru 26 a 32 mm (Koutecký 2003b, 115-118, tab. 18: 11), 

tedy velmi podobné lovosickému exempláři.  

Jantarový korál o průměru 2,5 cm pochází spolu s bronzovou toaletní soupravou, železným 

nožem, bronzovým kroužkem a dochovanými 8 nádobami ze žárového jámového hrobu 

1/1971 z Dobroměřic, okr. Louny (Koutecký 2006, obr. 4: 6). Hrob je datován do Ha C2-3 

(Koutecký 2006, 131, 141).  

Z uvedených analogií vyplývá, že výskyt jantarových předmětů je spojován především se 

středním obdobím kultury bylanské (stupně Ha C2 – Ha C3 podle Kouteckého). Nálezy 
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jantarových korálů bývají nejčastěji považovány za součásti náhrdelníku. Na základě uložení 

jantarového kruhu v lovosickém hrobě 23 nelze však zcela vyloučit ani možnost, že podobné 

nálezy mohly případně tvořit dílčí element opasku.  

 
b) Cicvárová ozdoba (imitace skleněného korálu) 

Mezi velmi zajímavý a nutno říci, že zcela ojedinělý nález, patří poslední ozdoba nalezená 

v hrobě 23. Stav jejího zachování není bohužel příznivý, dochovala se kvůli křehkosti a 

nekompaktnosti materiálu pouze torzovitě. Původní tvar ozdoby byl nejspíše soudkovitý či 

vřetenovitý. Dochované rozměry předmětu činí 25 x 15 mm, středový otvor o průměru 5 mm. 

Na obvodu je patrno šest podélných žeber, původní počet žeber mohl činit až osm (Tab. 25: 

28). 

Určení materiálu, ze kterého je předmět vyroben, se ukázalo být dosti problematické a bylo 

potřeba jej podrobit odbornému rozboru. Analýza geologa M. Radoně (Regionální muzeum 

Teplice) ukázala, že se jedná o zcela neobvyklý materiál, a sice vysráženou vápnitou 

konkreci, známou též jako cicvár.  

V případě lovosické cicvárové ozdoby jde nejspíše o imitaci skleněného korálu, konkrétně 

typu 713 podle N. Venclové (1990, 91, 93-94), ačkoliv v řezu připomíná rovněž keramické 

přesleny pozdní doby halštatské (cf. Drda – Rybová 2008, obr. 51: 1). 

Skleněné korálky, původem nejspíše v adriatické oblasti, obecně nepatří v době halštatské 

v celé střední Evropě k příliš frekventovaným nálezům (Venclová 1990, 91, 93-94; ibid. 2006, 

369; ibid. 2008, 55). Podobné skleněné exempláře z prostředí kultury bylanské stupně Ha C 

jsou známy pouze dva (Venclová 1990, 91). První nález ze severozápadních Čech pochází 

z Velké Černoce, okr. Louny a jde o vřetenovitý korál z černého skla s bílou hřebenovanou 

výzdobou (Venclová 1990, 253-254, pl. 10: 713, 20: 23). Podélná žebra vytváří v řezu tvar 

„osmilistého květu“, jeho délka je 32 mm a průměr 20 mm (Mahr 1930, 33, nr. 57; Michálek 

1999, 69, tab. 21: 4; Venclová 2008, obr. 21: 23). Druhý je skleněný korál z Dolánek (resp. 

z vrchu Rubín, k. ú. Pšov), na jehož obvodu je šest žeber (Venclová 1990, 225, pl. 14: 10; 

k dalším nálezům na lokalitě Koutecký 2005; ibid. 2008c; Sankot 2009).  

Další dva podobné artefakty pochází z prostředí halštatské mohylové kultury, a to 

z nynického hrobu 84 (Šaldová 1968, 375, obr. 14: 19; Venclová 1990, 221, fig. 11) a 

z Protivínska korál s pěti žebry na obvodu (Chytráček – Michálek 2008, obr. 36: 17; Venclová 

1990; 245-246, pl. 20: 1).  

Typ 713 podle Venclové (1990) je charakteristický pro období Ha C, byl ovšem oblíbený i 

v pozdně halštatském období (Chytráček – Michálek 2008, 78; Venclová 1990, 91). 

Důležitým chronologickým vodítkem pro zařazení nálezu z lovosického hrobu 23 je výskyt 
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skleněných korálků se šesti žebry spolu s rombickou opaskovou záponou v hornofalcké 

oblasti. Tyto nálezy považuje Ettel za charakteristické pro své období IV, které odpovídá 

stupni Ha D1 (Ettel 1996, abb. 27, 39-40). Perly obdobného tvaru byly v pozdní době 

halštatské vyráběny rovněž z jantaru, jak nasvědčuje nález z mohyly z Aspern ve 

Württembersku. Kromě rostlinného motivu ve tvaru okvětního lísku je tvar interpretován též 

jako ovocný plod (Zürn 1970, 17, taf. 3: 46). 

7. 2. 9. Ostatní ozdoby a součásti oděvu 

Možnými součástmi oděvu mohou být malé bronzové kroužky, které byly nalezeny na 

kostrách či v jejich těsné blízkosti v hrobech 16 a 24 a pravděpodobně i bronzový drátek 

nalezený v hrobě 19. Větší soubor drobných bronzových ozdob pochází z prostoru kostry z 

hrobu 18: kroužky, knoflíky – cvočky a přívěšek. 

V birituálním hrobě 16 bylo nalezeno celkem devět malých bronzových kroužků v okolí tří 

koster (Tab. 9: 81-89). Jde o dvojici kroužků na hrudníku prostřední kostry a tři kroužky 

vedle jejího pravého ramenního kloubu. Západně umístěná kostra měla jeden kroužek za 

hlavou a druhý u levé dolní končetiny. Poslední dva kroužky byly nalezeny v SZ sektoru 

hrobu 16 v hloubce -38 až -42 cm nad úrovní kostry 1. Dalších šest menších bronzových 

kroužků bylo nalezeno v okolí dolních končetin kostry z hrobu 24 (Tab. 28: 25-29, 38). 

Ojedinělé jsou rozpadlé zlomky miniaturního tenkého drátku o průměru necelého 1 mm 

nalezené v hrobě 19 (bez vyobrazení). Nelze vyloučit, že původně bylo toto bronzové 

„vlákno“ součástí oděvu. Jeho dislokaci v JV sektoru pak lze přičítat možnému sekundárnímu 

zásahu, patrně vykradačskému vkopu. Za nepřímý doklad oděvů lze počítat textilní otisky 

pozorované na několika kovových předmětech, konkrétně na nákrčníku, náramku a předmětu 

z hrobu 24 (Tab. 29: 31, 33, 78). 

Největší soubor drobných bronzových ozdob pochází z hrobu 18. Zhruba v prostoru 

nedochovaného hrudníku byl nalezen soubor deseti malých bronzových kroužků o průměru 

14-18 mm (Tab. 18: 30-39) a malý bronzový předmět ve tvaru zploštělé fazolky s malým 

ouškem, patrně přívěšek (Tab. 18: 47). Soubor pěti malých polokulovitých knoflíků – cvočků 

o průměru 12 mm pochází pak z prostoru nedochované pánve (Tab. 18: 42-46; cf. 

Reszczyńska – Půlpán 2004, 315, ryc. 1, tabl. II: 4-5, 7). 

Jednotlivé drobné bronzové prvky pravděpodobně mohly tvořit součást oděvu, zcela však 

nelze vyloučit ani možnost, že mohly být ozdobným elementem látkového přehozu, pod 

kterým byl zesnulý uložen, nebo látkové či jiné organické rohože nebo podložky, na které 

naopak zesnulý spočíval. 
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7. 3. Nástroje a předměty denní potřeby  

Mezi nástroje jsou řazeny tři železné nože. Předmětem denní potřeby určeným k osobní 

hygieně je železná břitva. K nástrojům patří i některé kamenné artefakty: brousky a třecí 

kameny.   

7. 3. 1. Nože 

V Lovosicích byly získány celkem tři železné nože, z toho dva malé a jeden větší (Foto 

25). Malé nože byly zjištěny ve dvou hrobech (hrob 1 a 28B), které nijak nevynikají svou 

výbavou. Jde o hroby s menším počtem keramiky a kovových předmětů (KS II-1). Malé typy 

nožů mají rovný či mírně zaoblený týl, zahnuté ostří a jsou zakončeny trnem – řapem (podle 

Sklenář a kol. 1992, 32-33). Oba nože byly nalezeny ve fragmentárním stavu, jejich 

dochovaná délka dosáhla pouze 73 mm resp. 120 mm (Tab. 2: 12; 39: 29). Větší forma nože – 

sekáče má obloukovitě zahnutý týl, mírně zahnuté ostří a je zakončena rovněž řapem. 

Dochovaná délka činí 227 mm, max. šířka 37 mm, váha 95 g (Tab. 29: 20). Pochází z hrobu 

24 vybaveného mj. součástmi koňského postroje, mečem a břitvou.  

Železné nože patří k nejběžněji používaným nástrojům v bylanské kultuře, ale i v dalších 

kulturách doby halštatské (Vokolek 1999, 16), a to u všech kombinačních skupin hrobů. 

V principu jsou rozlišovány dva základní typy nožů: a) malé nože s průměrnou délkou kolem 

15-16 cm, položené buď u kostry (tzv. „kapesní“) nebo u zvířecích kostí (tzv. „rituální“); b) 

velké nože – sekáče s délkou okolo 30 cm, které mohly mimo jiné sloužit i jako zbraň (podle 

Koutecký 1968, 460-461, 466; 2000b, 129; Koutecký – Sedláček 1984, 285; Šaldová 1968, 

373). Někdy jsou malé nože v doprovodu hrobové keramiky pojímány jako jídelní příbor 

(Šaldová 1968, 373). 

Malé nože se objevují ve starším a středním období, podobně tedy jako v západních 

Čechách, v celém průběhu stupně Ha C (Koutecký – Sedláček 1984, 285; Šaldová 1968, 373-

374). Velké nože – sekáče ojediněle ve středních Čechách vystupují ve středním období (Ha 

C2 – Ha C3), zatímco v západních Čechách nejdříve v Ha D až v LT A (Koutecký – Sedláček 

1984, 285; Šaldová 1968, 373-374). Základní morfologické vlastnosti malých nožů vychází 

z mladší a pozdní doby bronzové, přičemž se železné nože tvarem výrazně neliší od 

bronzových (cf. Fojtík – Golec 2007, 52-54; Jiráň 2008, obr. 130: 8; Říhovský 1972, taf. 46; 

Šaldová 1968, 373). 

Z lovosického hrobu III/1956 (Pleiner 1959) máme k dispozici ojedinělou metalografickou 

analýzu většího sekáčovitého nože o délce 204 mm. Z ní vyplývá, že nůž byl výrobek sice 

jednoduchý, ale velmi dobrý a vytvořený z vysoce kvalitního čistého železa, u něhož není 
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vyloučeno, že výchozí surovinou mohla být některá siegerlandská ruda ze západního 

Německa (Pleiner 1962, 51-52). Tvarosloví dříve získaného lovosického nože přitom 

odpovídá noži z hrobu 24/2002 (cf. Pleiner 1962, tab. X: 1). Probíhající metalografické 

analýzy mohou potvrdit, zda i nově získaný nůž je podobně kvalitním výrobkem. 

Z Lovosic je znám případ hrobu, ze kterého pochází dva fragmenty malých nožů. Tento 

hrob je datován do středního období kultury bylanské (Půlpán 2009). Dvojice nožů, v tom 

jeden dlouhý a masivní, pochází z hrobu z Plaňan, který má mj. ve výbavě meč s nákončím, 

sekeru s raménky, břitvy, jho a postroje (Dvořák 1933, tab. III: 27, 29). Podstatnou částí 

výbavy je plaňanský hrob velmi podobný lovosickému hrobu 24. Společným rysem obou 

hrobů je meč, břitva, brousek, masivní nůž – sekáč a koňské postroje. Bohatě vybavený hrob 

z Plaňan byl původně datován do Ha C2 (Koutecký 1968, 421), dnes je jeho datování 

posunuto již do Ha C1 (cf. Brosseder 2004, abb. 54; Trachsel 2004, 397). 

Velké zaoblené formy nožů s řapem jsou dále dobře známy z Poláků u Kadaně. Pochází 

z hrobů 2, 3 a 16 datovaných do středního období kultury bylanské tj. do Ha C 2 až Ha C3 

(Koutecký – Smrž 1991, 169, 175, 189, obr. 5: 23; 9: 20; 16: 16). Větší polácké nože dosahují 

délek 214-320 mm (Koutecký 1993, 52) a jsou tedy velmi podobné většímu lovosickému 

exempláři z hrobu 24. Větší nůž pochází rovněž z Prahy – Střešovic z kostrového hrobu XI, 

který je mj. vybaven mečem, nákončím a postrojem (Böhm 1931, obr. 47: 15; Fridrichová – 

Koutecký – Slabina 1999, abb. 23: 36; Stocký 1933, tab. IV: 8). 

7. 3. 2. Břitva 

Jediným předmětem denní potřeby, který mohl sloužit k osobní hygieně a lze jej tedy 

pojímat jako toaletní potřebu (cf. Jiráň 2008, 213; Pieczyński 1954, 145) je železná jednobřitá 

obloukovitá břitva s jedním dochovaným bronzovým nýtem na rukojeti. Jeden konec břitvy je 

ulomen a nedochován, nelze tudíž vyloučit, že i on mohl být původně opatřen bronzovým 

nýtem. O původní dřevěné rukojeti vypovídají jemné dřevité stopy dochované na povrchu 

předmětu (Tab. 29: 21; Foto 26). 

Typologický vývoj halštatských břitev lze sledovat od pozdní doby bronzové. Z Čech jsou 

z tohoto období známy v bronzovém provedení břitvy obloukovitého tvaru či břitvy 

s vykrojením často s rukojetí (cf. Filip 1936-1937, 70-72, obr. 32: 3; 65: 8-10; Jiráň 2008, 

213, obr. 130: 11; Pleiner – Rybová 1978, obr. 125: 31; Plesl 1961, tab. 41: 5; Podborský a 

kol. 1993, obr. 214: 47, 51). Tvar nejstarších tzv. loďkovitých nákončí pochev mečů („Boat-

shaped“ podle Pare 1991, 6-9, fig. 7) tvarově odpovídá morfologii obdobných břitev pozdní 

doby bronzové stupně Ha B3 (Trachsel 2004, 39, abb. 18). Z doby halštatské jsou známy mj. 

břitvy (bronzové a železné) trapézovité, s vykrojením či obloukovité. Nečetné nálezy 
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trapézovitých břitev jsou ve střední Evropě doloženy na konci doby bronzové a v počátcích 

doby halštatské ve stupních Ha B až Ha C (podle Pare 1991, 12-14; Trachsel 2004, abb. 79, 

133).  

Jediným známým hrobem kultury bylanské, ve kterém se nalezla hned trojice břitev, 

pochází z Plaňan (Dvořák 1933, 35). Jejich 120 mm dlouhý, válečkovitý a kuličkou 

zakončený řapík přechází v plochou, na obě strany broušenou čepel, dlouhou 90 mm a při 

hrotě zaoblenou (podle Dvořák 1933, 36, tab. III: 1; ibid. 1938, obr. 49: 1). Tento 

morfologicky zcela neobvyklý typ tvoří jedinou funkční analogii lovosické břitvy v rámci celé 

bylanské kultury. Pro analogie je proto nutné se obrátit do okolních oblastí. Nejpodrobnější 

typologii břitev představil A. Jockenhövel (1971; 1980, taf. 28-29, 38-40).   

Výskyt obloukovitých břitev spolu s meči, a tedy podobně jako v hrobě 24, je vedle 

Německa doložen na velkém západohalštatském prostoru mj. též ve Švýcarsku a ve Francii 

(Dhennequin 2005). V severním Württembersku jsou železné obloukovité břitvy datovány do 

stupně Ha D (Zürn 1970, taf. 28: A3; 41: A3). Břitvy jsou dobře známy i ze severních oblastí, 

např. z Velkopolska pochází bronzové i železné exempláře datované do Ha C. Jejich tvar 

kolísá od trapézovitého, přes více zaoblený až po půlkulatý. Zvláště zaoblené formy mají 

morfologicky nejblíže k břitvě lovosické (cf. Bugaj 2005, tabl. XI: B4; Gedl 1981; 

Kostrzewski 1955, 135, ryc. 377; Pieczyński 1954, 145, ryc. 15: 4; 29: 2; 47: 7-10). 

Trachsel (2004) přejal Jockenhövelovu (1971; 1980) středoevropskou typologii břitev 

v bronzovém provedení a řadí je mezi první tři typy A-C (Trachsel 2004, 143-144; abb. 79 A-

C). Břitvy trapézovitého a obloukovitého tvaru a břitvy s vykrojením řadí mezi typ D a 

považuje je za půlměsícovitého tvaru („Halbmondförmige“). Nejstarší bronzové exempláře 

datuje ještě do Ha B3 (varianta D1-3), zbylé již do Ha C až Ha D (varianta D4-D7). V 

prohlubujícím se vykrojení týlu shledává chronologicko-typologický vývoj, který postupuje 

přes pozdní Ha C1 k Ha C2 (varianta D5), přes úzkou variantu D6 s výskytem někdy až v Ha 

D1 až po hranatější, která se může vyskytnout až do Ha D3 (Trachsel 2004, 144, abb. 79: D1-

7). Přesné zařazení lovosické břitvy činí díky silné korozi a především torzovitosti předmětu 

nemalé obtíže. S ohledem na dochovaný bronzový nýt na rukojeti má blíže k typům stupně Ha 

B3 (varianta D3), svým celkovým tvarem pak nejblíže k variantě D5 (cf. Trachsel 2004, 144, 

abb. 79: D3, 5). Pokud se skutečně jedná o železnou variantu D5 podle Trachsela, bylo by 

možné lovosický exemplář datovat mezi pozdní Ha C1 až Ha C2 (cf. Trachsel 2004, 144, abb. 

79: D5) 



 70

7. 3. 3. Kamenné nástroje 

V hrobech doby halštatské se lze setkat vedle kovových rovněž i s kamennými předměty a 

nástroji (cf. Vokolek 1999, 17). Mezi kamenné nástroje zjištěné v lovosických hrobech řadíme 

dvojici brousků a třecí kameny. Se starší sídlištní aktivitou lze nejspíše spojovat nálezy 

štípané industrie a patrně i zlomek zrnotěrky.9 

 
a) Brousky  

Z Lovosic pochází brousky ze dvou hrobů: 1 a 24. V prvním případě jde o menší 

oboustranně opracovaný brousek podlouhlého tvaru s nedokončeným vývrtem o průměru 3 

mm. Délka brousku čítá 109 mm, maximální šířka 28 mm (Tab. 2: 13). Byl vyroben z opuky, 

pocházející s největší pravděpodobnosti z blízkého místního zdroje, patrně z okolí přilehlých 

Vchynic. Nalezen byl v birituálním hrobě 1 nedaleko kremace uložené v urně poblíž SV rohu 

hrobu. Druhý exemplář představoval masivní a robustní brousek opracovaný ze šedého 

amfibolitu (Tab. 29: 79). Uložen byl pod železnou břitvou na dně SV rohu hrobu 24. Jedná se 

o zajímavý funkční celek, který patrně sloužil k osobní hygieně a tvořil jakousi „toaletní či 

holící soupravu“. 

Zatímco ze stupně Ha C známe kamenné brousky především z hrobů, ve stupni Ha D se 

běžně vyskytují i na sídlištích (cf. Michálek – Lutovský 2000, 164). Mohly sloužit k ostření 

železných nástrojů, a to především nožů, břitev a snad i mečů, ale zároveň ke hlazení 

kostěných či jiných výrobků (ibid.). Brousky jsou nejčastěji určovány jako pískovcové 

(Dvořák 1933, 36; Koutecký 2000, 129; Venclová 2008, 135), nicméně analýza lovosických 

exemplářů doložila, že mohou být vyrobeny rovněž z jiných materiálů (k tomu cf. Burghardt 

2012, 122-126).  

Pískovcový brousek s provrtaným otvorem velmi podobný lovosickému exempláři z hrobu 

1 byl nedávno nalezen v Račiněvsi, okr. Litoměřice v žárovém komorovém hrobě 9/99, který 

je datován do Ha C2 (Koutecký 2000b, obr. 3: 18; ibid. 2008b, 406, tab. VA: 18). Brousek byl 

stejně jako v lovosickém hrobě 1 doprovázen malým železným tzv. „kapesním“ nožem 

(Koutecký 2000b, 128-129, obr. 3: 9; ibid. 2008b, tab. VA: 9). Bezmála totožná polovina 

kamenného brousku, a to opět spolu s malým železným nožem, pochází z Hradišťka, okr. 

Kolín. Brousek byl nalezen v žárovém hrobu datovaném podle keramiky do staršího středního 

období tj. do Ha C2 (Koutecký 2004, 401-402, obr. 3: 23, 25). 

                                                 
9 Kameny určil M. Radoň, Regionální muzeum v Teplicích (zpráva viz Radoň 2011). 
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Soubor nástrojů – masivní kamenný brousek společně s břitvami, mečem, velkým a malým 

nožem – byl uložen v blízkosti kostry v hrobě z Plaňan (Dvořák 1933, 35 obr. 21, tab. III: 25; 

ibid. 1938, obr. 49: 25). Skýtá tak určité podobnosti s výbavou lovosického hrobu 24. 

Na výskyt kamenných brousků spolu se železnými předměty na Moravě upozornil V. 

Podborský, který uvažoval, že brousky s vývrtem mohly být zavěšeny na řemínku (Podborský 

1970, 169). Analogie ve stupních Ha B3 až Ha C1 k těmto předmětům jsou shledávány 

v thráko-kimmerijském komplexu mj. v jižním Rusku, Černomoří a v Karpatské kotlině 

(ibid.; cf. Dušek 1966, taf. 45: 8, 54: 10, 58: 14). Zcela nedávno tyto nálezy zhodnotil na 

širokém evropském prostoru M. Burghardt (2012).  

Zdá se tedy, že brousky mají přímou funkční vazbu na železné nástroje (nože, břitvy) příp. 

zbraně (meče), o čemž vypovídá jejich společný výskyt v hrobech. Masivní brousky se 

nacházejí spolu s břitvami a velkými noži – sekáči v bohatě vybavených hrobech s koňskými 

postroji a meči (Lovosice 24, Plaňany 5/1931). Zatímco menší brousky s vývrtem se 

nacházejí spolu s malými noži (Lovosice 1, Račiněves 9/99, Hradišťko 1962) ve skupině 

hrobů s větším počtem keramiky a kovových předmětů tzn. v Kouteckého kombinační 

skupině II-1 (cf. Koutecký 1968). 

 
b) Třecí kameny 

Menší plochý zlomek kaolinizovaného ryolitu (tzv. křemenný porfyr; ze svrchní části 

příkrovu u Malých Žernosek) byl uložen uvnitř keramiky v hrobě 32. Stopy opracování nesl 

rovněž druhý plochý exemplář uložený v hrobě 15. Oba nálezy lze interpretovat nejspíše jako 

třecí kameny. 

 
c) Štípaná industrie 

Dokladem výroby nástrojů jsou i drobné úštěpky baltského pazourku nalezené ve výplních 

několika hrobů bylanské kultury. Ojedinělé nálezy štípané industrie a nástrojů z ní 

vyrobených jsou doloženy rovněž na jiných pohřebištích a jejich využití tedy nelze primárně 

vyloučit ani ve starší době železné (např. Koutecký – Špaček 1982). Jejich výskyt v zásypech 

lovosických hrobů lze však spíše považovat za sekundární a spojovat se starším eneolitickým 

sídelním a funerálním areálem. 

 
d) Ostatní kameny 

Ve výplni hrobu 23 byl obsažen zlomek křemenného porfyru (ryolit typu Oparenské údolí 

– Malé Žernoseky) a větší kus čediče (patrně z Lovoše). První zlomek mohl teoreticky sloužit 

původně jako zrnotěrka. Rozhodně se nejednalo o artefakt primárně spjatý s pohřebním ritem, 

byl zřejmě využit pouze jako součást hlinito-kamenitého násypu, který se sekundárně dostal 
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do výplně hrobové jámy. Zrnotěrky jsou jinak typickým zástupcem sídlištních nálezů doby 

halštatské, podobně jako i v jiných pravěkých obdobích (cf. Dreslerová – Beech 1995; 

Holodňák – Mag 1999; Koutecký 2008a, 56, 58; Sedláček 1980; Venclová 2008, 35, 39; 

Waldhauser a kol. 1993). 

V získaném souboru však naprosto převládají kameny, které nebyly opracovány lidskou 

rukou. Z analýzy lovosických kamenů vyplývá, že v době halštatské byl hojně využíván 

čedič, znělec (trachytický fonolit), opuka, různé typy pískovců, křemenné valouny a 

amfibolity (Radoň 2011). Ve všech případech jde o lokální zdroje, pro jejichž získání nebylo 

ani u nejodlehlejších nutno překonat vzdálenost větší než cca 3 km vzdušnou čarou. Lze tedy 

hovořit o efektivním využití místních surovinových zdrojů a o obecně dobré znalosti 

lokálních geologických podmínek tehdejšími obyvateli Lovosic. 

7. 4. Zbraně 

Ze železa byly v době halštatské vyráběny především zbraně. Mezi ně patří v Lovosicích 

tři hroty kopí (z hrobů 15, 16 a 17) a meč (hrob 24). Někdy jsou za zbraně považovány i velké 

tzv. „válečné“ nože (cf. Koutecký 1968, 466; Vokolek 1999, 16). 

7. 4. 1. Hroty kopí 

V Lovosicích byla odkryta tři kopí, a to v dvojitém kostrovém hrobě 15 (Tab. 5: 37), 

v birituálním hrobě 16 s koňskými postroji (Tab. 9: 91) a v kostrovém hrobě 17 s postroji a 

částmi vozu (Tab. 13: 70). Stav zachování železných kopí není bohužel příznivý. Nejhůře 

dochována byla kopí z hrobu 15 a 16, obě byla napadena silnou a agresivní korozí. Jejich 

špičky se druhotně rozpadly, resp. nebyly dochovány, jejich těla se lámala v plátech a na 

površích byly pozorovány větší korozní hrudky a puchýře. Poněkud lépe dochované je kopí 

z hrobu 17, které bylo celé a kromě několika nábalů hrudek nebylo napadeno agresivní 

patinou. Nálezy jsou v současné době podrobovány konzervaci (Foto 27). 

Kopí (resp. hrot kopí) je definováno jako hrot bodné zbraně. Hrot kopí je tvarově 

variabilní, v zásadě větší a těžší než hrot oštěpu. Skládá se z tuleje a listu (těla), který 

v poměru velikosti a hmoty nad tulejí převažuje (podle Krajíc 2003, 178-179; Sklenář a kol. 

1992, 17-18; k tomu cf. Půlpán 2007a, 39-41). V principu se v Lovosicích jedná o jeden 

základní typ železného kopí, a sice s listovitým tělem se středovým podélným žebrem a 

kónickou tulejí (term. podle Krajíc 2003, 178-179, obr. 147). Otvor tulejky je u všech tří kopí 

okrouhlý. Podstatnější rozdíly se jeví pouze v jejich celkové délce a v proporcích délek mezi 

tulejkou a listem. Nejmenší kopí pochází z hrobu 15, jehož dochovaná délka při chybějící 

špičce činí pouhých 129 mm, přičemž tulej je relativně delší vůči tělu (d. 45 mm). Druhé kopí 
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z hrobu 16 dosáhlo délky 240 mm a délka tuleje je rovněž relativně větší. Nejdelší kopí 

z hrobu 17 dosáhlo délky 335 mm, přičemž má velmi krátkou tulej vůči tělu. Rovněž v řezech 

předmětů jsou patrny určité rozdíly. U kopí z hrobu 15 je řez těla kosodélný bez výrazného 

středového žebra (způsobeno korozí) a průřez tuleje u nasazení listu je kruhový (Tab. 5: 37). 

U zbylých dvou kopí je řez listu silně kosodélný s výrazným středovým žebrem a průřez 

tuleje u nasazení listu je buď oválný (Tab. 9: 91) nebo téměř kosočtvercový (Tab. 13: 70). 

V nejstarších hrobech se výjimečně vyskytují bronzová kopí spolu s bronzovým mečem 

typu Gündlingen, zatímco v době halštatské jsou již normálně vyrobeny ze železa (Pare 1991, 

15; cf. Schránil 1928, 200). Hroty železných kopí stupně Ha C se od starších bronzových liší 

jen materiálem: charakteristická pro ně je při malém tvaru poměrná masivnost krátké tulejky a 

úzkého listu. Kopí mladší jsou proti nim delší a méně masivní, s delší tulejkou a výraznějším 

listem (podle Šaldová 1968, 374). Výjimečně již v Ha B a na přelomu pozdní doby bronzové 

a časné doby halštatské se na Moravě v Brně-Obřanech (hroby 140 a 169) a v Podolí 

vyskytují železné předměty mj. též kopí dlouhých, ale i krátkých forem (cf. Podborský 1970, 

177-179; taf. 59: 8, abb. 14: 24).  

Viděno prismatem lovosických kopí, jeví se být mírně odlišný vývoj než v západních 

Čechách. Celková délka předmětů se rovněž jako v kultuře halštatské mohylové prodlužuje a 

tvar listu (těla) se od masivnějších tvarů také protahuje a zeštíhluje. To vše se však děje na 

úkor délky a masivnosti tuleje, která se proporčně vůči tělu výrazně zkracuje. Domnívám se 

tedy, že za relativně starší kopí lze označit exemplář z hrobu 15, a za relativně mladší 

exemplář z hrobu 17. Svým celkovým tvarem, rozměry (210 mm) a proporcemi tuleje vůči 

tělu má pak kopí z poláckého hrobu 3/1974 nejblíže kopí z hrobu 16, přičemž je datováno do 

Ha C3 (cf. Koutecký – Smrž 1991, 175, obr. 9: 21). Z hrobu 1/1 z Bylan pochází 192 mm 

veliké kopí s masivní a vůči tělu velmi dlouhou tulejí (Koutecký 2003a, 15, 33, taf. 1: 2), které 

představuje nejbližší morfologickou analogii lovosickému kopí z hrobu 15 (cf. též Podborský 

1970, abb. 14: 24). Soubor je autorem zpracování datován do Ha C3 (Koutecký 2003a, 34; cf. 

Píč 1897, 382-383), avšak Ch. Pare tento soubor datuje již do stupně Ha C1b, který 

synchronizuje s Kouteckého stupněm Ha C2 (Pare 1999, 204). 

Původně byly nálezy železných kopí spojovány výhradně s kostrovými hroby prvních dvou 

nejbohatších kombinačních skupin (Koutecký 1968, 466). Již jsem se však snažil poukázat, že 

v menší míře se mohou vyskytnout i v hrobech se žárovým ritem a v hrobech bez koňských 

postrojů (Půlpán 2007a, 39-43).10 Nicméně v hrobech s postroji a kostrovým ritem však přeci 

                                                 
10 Žárový hrob bez postrojů: Bylany hrob 14/2 (Koutecký 2003a, 27, taf. 19: 1, P 23: 22; Pleiner – Rybová 1978, 
obr. 143: 21); pravděpodobně též Libochovany XXIX (Koutecký – Michálek 1978, obr. 3: A). Žárový hrob s 
postroji: Poláky 3/1974 (Koutecký – Smrž 1991, 175-176, obr. 9: 21).  
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jen výrazně převažují (ibid.).11 Podobná situace patrně panuje i na Moravě, kde jsou železná 

kopí obsahem nejbohatších mohyl z eponymní lokality Horákov či z Brna-Holásek (Nekvasil 

1963, 52-53; ibid. 1993, obr. 229: 25-26; 230: 22-23; cf. Schránil 1928, 207). Hroty kopí jsou 

známy rovněž z polských, rakouských, bavorských či jihoněmeckých pohřebišť (Dnennequin 

2005; Gedl 2009; Koutecký 1968, 466; Pare 1991, 15; Schránil 1928, 200, 207, taf. 42: 8; 

Torbrügge 1965, taf. 22: 1; Trachsel 2004). 

7. 4. 2. Meč 

Jediný železný meč byl na lokalitě Lovosice – Průmyslová zóna Aoyama nalezen v hrobě 

24. Jde o 915 mm dlouhý a masivní exemplář s jazykovitou rukojetí, na níž jsou dochovány 

čtyři bronzové nýty. Délka čepele čítá 770 mm, délka rukojeti 145 mm. Ostří je silně 

oválného průřezu, zakončené do špičky, dnes mírně nerovné a nepravidelné (Tab. 29: 19). 

Meč rozlomený na šest větších fragmentů byl v hrobě 24 nalezen na rozhraní sektorů, uložený 

podél původního pravého bohu kostry, ostřím směrem k jihu (Tab. 26: 19). 

Snaha po určení typu lovosického meče se ukazuje být značně problematická. Stav před 

konzervací dovoluje stvrdit, že se nepochybně jedná o meč s jazykovitou rukojetí, na níž jsou 

dochovány čtyři bronzové nýty rozložené do trojúhelníku. Postrádáme však informaci, zda 

meč byl členěn středovým žebrem. Nejdůležitější okolností je způsob zakončení jeho rukojeti. 

Rukojeť je viditelně rozšířena a zaoblena a na jejím konci je znatelný mírně nepravidelný 

výběžek. Zda se však jedná o pozůstatek původního trnovitého výběžku, který sehrává 

zásadní roli při typologickém určení, či zda jde jen o působení koroze, nejsme v současné 

chvíli schopni jednoznačně rozhodnout. Tuto okolnost může potvrdit jedině rentgenová 

analýza. Od následné konzervace a metalografické analýzy předmětu si slibujeme odhalení 

dalších technologických detailů. 

V české terminologii může být lovosický meč z hrobu 24 zařazen mezi typy s jazykovitou 

rukojetí (cf. Hrala 1958; Koutecký – Sedláček 1984, 284; Pleiner 1959, 655; Zápotocký 1964, 

156, 163), v německé terminologii jsou obdobné typy označovány jako 

„Griffzungenschwerter“ (Novák 1975; Trachsel 2004, 117). 

V době halštatské se vyskytují meče bronzové, bimetalické a železné. Jejich typologické 

třídění se stalo jedním ze základních pramenů k poznání chronologického vývoje doby 

halštatské. V současnosti tak disponujeme několika podrobnými typologiemi, které hodnotí 

                                                 
11 Bylany, hrob 1/1 (Koutecký 2003a, 15, 33, 39, taf. 1: 2; 32:1; Píč 1897, tab. 42: 1; Píč 1908, 25-26, obr. 33: 
9); Hradenín, hroby 20, 22 a 31 (Dvořák 1936-1938, 17; Koutecký 1968, 413-414, obr. 2c; ibid. 1993a, 42); 
Lhotka n. L. (Dvořák 1938, 10-13, obr. 3; Kern 1934, 77-84; Koutecký 1993a, 42); Lovosice ČSAD, 4/1989 
(Koutecký 1991, NZ č. j. 1160/1991); Rvenice, dvě kopí (Koutecký 1966, 12-21; ibid. 2003b, 103-111, tab. 6: 8, 
9: B 1-2). 
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bronzové a železné meče na středoevropském prostoru (cf. Kemenczei 1991; Novák 1975; 

Pare 1991; 1999; Schauer 1971; Trachsel 2004). Aktuálně poslední typologicko-

chronologickou analýzu evropských mečů, v tom i českých, předložil L. Dhennequin (2005). 

Bronzové meče rozdělil do 5 základních typů: Villement, Wehringen, Weichering, 

Büchenbach a Mindelheim (Dhennequin 2005, fig. 81). Složitější typologie byla použita u 

železných mečů, které autor rozčlenil do 4 základních skupin (A1, A2, B1 a B2), a ty dále dělí 

na 7 typů A – F (ibid., fig. 99, 106, 112).  

Bronzové a železné meče s jazykovitou rukojetí jsou ve střední Evropě považovány za 

vůdčí typ periody Ha C, a to většinou spíše její starší fáze tj. Ha C1. Tento názor je 

dlouhodobě spjat se jménem G. Kossacka (1954; 1957; 1959; cf. Pleiner 1959, 658-659; 

Zápotocký 1964, 172). Při řešení chronologických otázek doby halštatské byly vymezeny dva 

základní typy mečů: typ Gündlingen s jazykovitou rukojetí (především bronzové exempláře) a 

typ Mindelheim s jazykovitou rukojetí a trnovým výběžkem (Pare 1991; 1999; Trachsel 

2004). Základní typy bronzových mečů se staly vodítkem pro rozdělení stupně Ha C1 na dvě 

subfáze: typ Gündlingen jako typický pro stupeň Ha C1a, a typ Mindelheim charakterizující 

stupně Ha C1b a Ha C2 (podle Pare 1999). Mezi tyto dva základní typy bronzových mečů 

byly zařazeny i nálezy z českého a moravského území (Pare 1991; 1999; Trachsel 2004). 

Geograficky a především typologicky nejbližší analogii lovosickému meči představuje 

v rámci českých halštatských nálezů železný meč se třemi otvory pro nýty na rukojeti ze 

Lhotky n. L. (cf. Dhennequin 2005, planche 227-238). Bohužel jeho rukojeť je poškozená a 

tak nemáme jistotu, zda měl trnovitý výběžek či nikoliv (cf. Dhennequin 2005, planche 231: 

C1; Dvořák 1938, obr. 2; Kern 1934). Zmíněný exemplář byl nicméně Trachselem a Parem 

zařazen mezi typ Mindelheim (Pare 1992, taf. 116B: 1; Trachsel 2004, abb. 67: 4). Rovněž 

Dhennequin jej řadí k mečům s trnovitým výběžkem. V jeho typologii jde o typ C skupiny B2 

(Dhennequin 2005, fig. 106, 110, annexe 3).   

Další železné meče předvádí výbava z hradenínských hrobů 24 a 46 (Dvořák 1938, obr. 32: 

1, 4) a dále např. hrob 11 z Prahy – Střešovic, který je však silně poškozený (Dhennequin 

2005, planche 234: C; Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, abb. 23: 31). Hodnotit některé 

exempláře z fotografické dokumentace, je sice více než problematické (cf. Dvořák 1938, obr. 

32: 1, 4), nicméně mohou sloužit jako srovnávací materiál. Podle náznaků trnovitých výběžků 

na rukojeti by bylo možno považovat exemplář z Prahy – Střešovic a hradenínského hrobu 24 

za typ Mindelheim. Dlouhý trnovitý výběžek pro umístění kloboukovité koncovky má i 

železný meč z kolínské Polepské ulice z hrobu 3b (Koutecký – Sedláček 1984, obr. 5: 12). 

Součástí výbavy tohoto hrobu je stejně jako v lovosickém hrobě 24 masivní nůž – sekáč 
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(Koutecký – Sedláček 1984, obr. 5: 11). Trnovitý výběžek dokonce i s kloboukovitou 

koncovkou má pak bronzový meč typu Mindelheim z Bohušovic nad Ohří (Dhennequin 2005, 

planche 227: D; Novák 1975; Zápotocký 1964, 156). 

U. Brosseder (2004) řadí bronzové nálezy českých mečů do své skupiny I, která odpovídá 

stupni Ha C1a v jejím pojetí. Nálezy železných mečů řadí pak do skupin II a III, které 

odpovídají stupňům Ha C1 a Ha C2 (Brosseder 2004, abb. 54, 77). Důležitým 

chronologickým vodítkem je zařazení celků se železnými meči a noži – sekáči (Lhotka n. L., 

Hradenín 46) do skupiny II. Hradenínský hrob 24 naproti tomu zaujímá již první pozici ve 

skupině III (Brosseder 2004, abb. 54, 77). Naproti tomu Pare (1999) oba hradenínské hroby 

24 a 46 řadí do stupně Ha C1b (Pare 1999, 202). Trachsel hrob ze Lhotky n. L. datuje mezi 

pozdní Ha C1 až časné Ha C2 (Trachsel 2004, 395). Hradenínský hrob 24 klade do pozdního 

Ha C1, výbava hrobu 46 vykazuje znaky od středního Ha C1 až po střední Ha C2 (Trachsel 

2004, 392).  

Komparací uvedených systémů docházím k závěru, že lovosický meč lze v pojetí Ch. Pare 

datovat do stupně Ha C1b (Pare 1999) nebo do středního Ha C1 až středního Ha C2 podle 

Trachsela (2004). Meč z hrobu 24 dále odpovídá střední pozici hrobů v nálezové skupině II až 

počáteční pozici ve skupině III podle Brosseder (2004). 

7. 5. Součásti koňských postrojů 

K nejcharakterističtějším artefaktům doby halštatské patří bezesporu koňský postroj a jeho 

jednotlivé součásti. Do této skupiny nálezů jsou řazeny udidla, postranice, roubíky, 

nejrůznější návlečky (tzv. malé a velké knoflíky), faléry, nýty, cvočky apod. Pro kulturu 

bylanskou byla na základě nálezů koňských postrojů vymezena druhá nejbohatěji vybavená 

kombinační skupina I-2, která je považována za společenskou vrstvu jezdců nebo válečníků 

na koních – equites antického světa (podle Koutecký 1968, 477-479). 

Typologické a chronologické třídění koňských postojů pro českou kulturu bylanskou 

doposud nebylo vypracováno. Jednotlivým součástem koňských postrojů byla v české 

literatuře věnovaná pozornost především v rámci zpracování geograficky vymezených 

kulturních oblastí doby halštatské, při zpracování jednotlivých převážně hrobových celků či 

při řešení dílčích chronologicko-typologických otázek (např. Dvořák 1938; Filip 1956, 249-

257; Fojtík – Golec 2006, 50-52; Hrala 1980, 280-281; Koutecký 1968, 465; ibid. 1993a, 38, 

42; Koutecký – Špaček 1982, 79-80; Šaldová 1968, 364; ibid. 1971, 95-96; Venclová 2008; 

Vokolek 1999, 16-17; Zápotocký 1964, 172). Zpracováním pravěkých kostěných součástí 

koňského postroje se zabývala Z. Jelínková (1959), typologické třídění tzv. thráko-

kimmerijských postranic v moravských nálezech shrnul V. Podborský (1970, 163-170, abb. 
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28). Technologií výroby mimo jiné i železných udidel doby halštatské se věnoval R. Pleiner 

(1962, 225, obr. 42-43; ibid. 2006, fig. 24: 1). 

Naproti tomu v německo-jazyčné oblasti věnovali koňským postrojům náležitou pozornost 

četní autoři, v čele s G. Kossackem, který jim jako jeden z prvních systematicky přikládal 

velmi důležitou roli hlavně v otázkách chronologických (Kossack 1954a; ibid. 1959; ibid. 

1970, 111 ad.). Za několik posledních let vznikla celá řada zásadních prací, které zkoumají 

chronologicko-chorologický výskyt těchto výrazných artefaktů doby halštatské na širokém 

středoevropském prostoru (Brosseder 2004; Bugaj 2005; Pare 1991; 1999; Trachsel 2004). 

Uvedené práce představují hlavní oporu v následující typologicko-chronologické analýze. 

Mezi lovosickými součástmi koňských postrojů lze rozlišit železná udidla, postranice 

udidel, nejrůznější návlečky řemení a kruhy. Součásti koňských postrojů pochází celkem 

z deseti hrobů (15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 32). Spektrum jejich zastoupení 

v jednotlivých hrobech je však velmi široké. Doložen je hrob, v němž byly postroje pouze 

sekundárně využity (hrob 15) nebo hrob, v němž byly součástky doloženy pouze torzovitě 

(hrob 23). Dále známe hroby, v nichž byla nalezena dvojice udidel, a to buď téměř bez dalších 

prvků (hrob 26), s dvojicí postranic (hrob 27) nebo spolu s poměrně četnými bronzovými 

součástmi v počtu 16 ks (hrob 19). Následují hroby s trojicí udidel (hroby 16, 17, 24 a 32) 

doplněné velmi početnými bronzovými (hroby 16, 24), bimetalickými (hrob 17) nebo 

železnými součástmi postrojů (hroby 18 a 32).  

7. 5. 1. Udidla 

K nejstarším a nejnutnějším částem výstroje koně patří udidlo. Udidlo je definováno jako 

„kovová část uzdy, na kterou jsou upevněny otěže a kterou je kůň ovládán“ (cit. podle Kol. 

aut. 1966a, 945). Je hlavním řídicím článkem uzdy, s jejíž pomocí jezdec reguluje měněním 

tlaku a tahu rychlost a směr jízdy. Udidlo, ohlávka a otěže (opratě) jsou základem uzdění 

nejen postroje jezdeckého, ale i zapřahacího (tažného). Udidla, a jejich části – postranice, jsou 

nejstarším archeologickým dokladem koňského postroje, důkazem zkrocení koně a využití 

jeho síly. Jednoduchá (stíhlová) udidla se používala od pravěku a jejich základní typy slouží 

v jezdectví dodnes. Nejstarší nálezy tohoto typu jsou v Evropě známy od konce neolitu a 

počátku eneolitu. Za poslední a nejdokonalejší vývojový stupeň je považováno udidlo 

kovové, bronzové a později železné, jemuž předcházelo tvarově i konstrukčně stejné udidlo 

kostěné (Měchurová 1984, 263-265). V mladší době bronzové se k nám z Orientu rozšířila 

udidla s dvojdílným lomeným udítkem s kloubovým spojením ve středu (ibid.). Části udidla – 

kostěné příp. kovové postranice jsou někdy nalézány i samostatně bez udítka, což by mohlo 

znamenat užívání udítka řemenového nebo dřevěného. Udidlo jako řídící prvek uzdy je 
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bezpodmínečně nutné u zapřahacího postroje, neboť spolu s opratěmi představuje jediný 

spojovací článek mezi koněm a vozatajem. Není však nepostradatelné při použití koně k jízdě. 

(ibid., 264-265). Pro kulturu bylanskou jsou součásti koňských postrojů považovány za 

jednoznačný doklad využití koně k jezdectví. Pouze nálezy jha a jeho částí svědčí o jiném 

způsobu užití koně než k jezdectví, a sice k tahu (Koutecký 1968, 444). 

Podrobná terminologie a typologie udidel byla v Čechách vytvořena především pro 

středověké období a z toho důvodu jsem při třídění k těmto pracím přihlédl (Měchurová 1984; 

Krajíc 2003). Z konstrukčního hlediska jsou rozlišovány dva systémy: jednak udidla 

jednoduchá (stíhlová), kdy je kůň ovládán tahem otěží, tj. tlakem na koutky jeho tlamy, a 

udidla páková (zdvihová), kde je tlak otěží přenášen na principu páky na udítko svislými 

tyčinkami – hýbly (Krajíc 2003, 109). Podle tvaru a členitosti se udítka dále dělí na 

jednoduchá nelomená, dvojdílná s kloubem uprostřed, případně trojdílná se středním 

vloženým článkem v podobě osmičky (podle Krajíc 2003, 109). 

V lovosickém souboru se podle tohoto základního třídění vyskytují pouze udidla 

jednoduchá – stíhlová (Obr. 9). Jednoduché udidlo stíhlového typu se skládá ze středního 

článku – udítka tj. „části udidla, kterou má kůň v hubě“ (cit. podle Kol. aut. 1966, 945). U 

lomených dvoučlánkových udidel jsou ramena udítek vzájemně spojena kloubem (tzv. vnitřní 

oko) a jejich opačné vnější konce jsou opatřeny jednoduchými kruhy (tzv. vnější oko či 

prstencový zachycovač). Součástí udidla jsou i další kruhy a závlačky, které slouží ke spojení 

udidla s otěžemi či ohlávkou (cf. Měchurová 1984, 265, tab. I; Krajíc 2003, 109, 111-112, 

obr. 98-99). 

Železná stíhlová udidla představují na lovosickém pohřebišti neobvykle hojně doložený 

nález. Evidujeme zde totiž 18 exemplářů ze sedmi hrobů (16, 17, 19, 24, 26, 27 a 32), přičemž 

ve třech hrobech jsou udidla doložena v páru (hroby 19, 26 a 27), ve zbylých čtyřech hrobech 

pak dokonce ve trojici (hroby 16, 17, 24 a 32). 

Mezi lovosickými udidly lze rozlišit dva základní typy. Typ A: dvojdílná (dvoučlánková) 

udidla, která jsou složena ze dvou udítek spojených kloubem a zakončena kruhy. Typ B: 

trojdílná (trojčlánková) udidla, která jsou složena ze tří udítek spojených dvěma klouby. Na 

jednom konci jsou zakončena kruhem a na opačném konci hákem s destičkou. 

 
a) Typ A: Dvojdílná (dvoučlánková) udidla 

Dvoučlánková udidla se ve všech sedmi hrobech vyskytují vždy v páru (hroby 16, 17, 19, 

24, 26, 27 a 32) a jsou tedy doloženy ve 14 exemplářích. Jejich typologicko-chronologická 

analýza se ukázala být poměrně komplikovaná. V několika hrobech máme doložen výskyt 

párových udidel odlišné morfologie udítek a koncových kruhů, což značně ztěžuje jejich 
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podrobné třídění. Z toho důvodu nebylo efektivní dělit jednotlivá udidla s odlišnou morfologií 

na podtypy v rámci celého pohřebiště, ale je nutné, pojímat je v rámci daného hrobu jako 

jeden ucelený soubor (nálezový celek). Teprve takovéto soubory nálezů lze s ohledem na 

morfologii udítek a koncových kruhů třídit do větších nálezových skupin. Mezi 14 

lovosickými udidly lze takto vymezit 6 nálezových skupin (viz Obr. 10). 

 
Skupina 1: masivní udítka kruhového průřezu 10 až 12 mm, koncové kruhy kruhového průřezu  

Relativně kompaktně působí dvojice udidel z hrobu 16: obě mají masivní udítka kruhového 

průřezu 10 až 12 mm a koncové kruhy kruhového průřezu o průměru 48 mm. Délka udítek se 

pohybuje mezi 55 až 60 mm resp. u druhého činí 75 mm (Tab. 10: 113, 114). 

 
Skupina 2: masivní udítka kruhového nebo čtvercového průřezu 10 až 12 mm, koncové kruhy 

kruhového průřezu 

V hrobě 19 jsou masivní udítka u jednoho udidla kruhového, u druhého pak čtvercového 

průřezu 10 až 12 mm. Koncové kruhy mají průměr 55 a 57 mm, jejich průřez je kruhový. 

Délky udítek u obou udidel činí 70 mm (Tab. 23: 34-37). 

 
Skupina 3: masivní udítka čtvercového průřezu o průměru 10 až 12 mm, koncové kruhy 

kruhového nebo mírně obdélného průřezu 

Z hrobu 24 sice pochází pár udidel tvořený masivními udítky čtvercového průřezu 10 až 12 

mm, na druhou stranu však mají kruhový, ale i mírně obdélný průřez koncových kruhů. Délka 

udítek činí 70 a 75 mm, průměr koncových kruhů 55 mm (Tab. 28: 22-23).  

 
Skupina 4: udítka kruhového nebo čtvercového průřezu o průměru 8 až 10 mm, koncové kruhy 

kruhového, čtvercového až mírně obdélného průřezu 

V hrobě 27 je doložen opět pár udidel odlišné morfologie. Jeden exemplář má kruhový průřez 

udítek o průměru 8 až 9 mm a koncové kruhy kruhového průřezu. Druhý exemplář má naproti 

tomu čtvercový průřez udítek o průměru 10 mm a čtvercový až mírně obdélný průřez 

koncových kruhů. Délka udítek u obou udidel činí 60 mm, stejný je i průměr koncových 

kruhů (Tab. 34: 27-28). 

 
Skupina 5: tenčí udítka kruhového průřezu o průměru 8 mm, koncové kruhy kruhového nebo 

čtvercového průřezu 

U udidel v hrobě 32 nacházíme drobné odlišnosti ve tvaru koncových kruhů, které mají 

v jednom případě kruhový a ve druhém případě čtvercový průřez. Udítka obou udidel mají 

naproti tomu společný kruhový průřez o průměru 9 mm. Délka udítek dosahuje 70, 75 a 80 

mm, průměry koncových kruhů činí 60 mm (Tab. 47: 105-106).   
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Skupina 6: tenká udítka kruhového průřezu o průměru 6 až 9 mm, koncové kruhy silně 

obdélného průřezu 

Oba páry udidel v hrobech 17 a 26 působí poměrně jednotným dojmem. Mají tenčí udítka 

kruhového průřezu o průměru 6 až 9 mm a koncové kruhy silně obdélného průřezu. Délka 

udítek v hrobě 17 dosahuje 70 mm, průměr koncových kruhů 55 mm (Tab. 14: 96-97). Délka 

udítek v hrobě 26 činí 65 a 71 mm, průměr koncových kruhů 55 a 56 mm (Tab. 31: 13-14). 

 
Z uvedeného nástinu je patrné, jak široké tvarové spektrum se týká železných udidel a 

jejich dílčích součástek tj. udítek a koncových kruhů. Nálezy prvních tří skupin by bylo 

možné charakterizovat jako udidla složená z masivních udítek kruhového nebo čtvercového 

průřezu o síle 10 až 12 mm, na jejichž koncích jsou přichyceny koncové kruhy kruhového 

nebo mírně obdélného průřezu. Vedle toho lze dobře rozlišit udidla skupiny 6 tvořená 

tenkými udítky kruhového průřezu o průměru 6 až 9 mm, na nichž jsou přichyceny koncové 

kruhy silně obdélného průřezu. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že masivnost udítka 

může být zčásti ovlivněna sílou korozních vrstev přichycených na povrchu předmětu. 

Hlavní otázkou tedy je, nakolik tvarová variabilita udidel vypovídá o změnách 

probíhajících v čase, tedy o chronologii. Patrně by bylo chybou domnívat se, že čtvercový 

tvar udítek je obecně starším typem než tvar kruhový. O současnosti obou typů vypovídají 

páry udidel z hrobů 19 a 27. Podobná úvaha se týká i tvaru koncových kruhů, které mají 

kruhový či čtvercový průřez (srov. hrob 32). Na vývoji udidel lze sledovat pouze obecnou 

tendenci ve ztenčování průměru udítek z původních 12 až 10 mm, na udítka o síle 9 až 

dokonce pouhých 6 mm. 

V této souvislosti je znovu nutno připomenout, že kvalita typologicko-chronologické 

analýzy lovosických udidel je do značné míry ovlivněna stavem jejich dochování. Důležitý 

technologický prvek tvoří morfologie vlastních udítek, tj. zda jsou ramena udítek prostá, 

s náznakem tordování či skutečně tordovaná. Bohužel právě tento rys nelze na naprosté 

většině lovosických udidel určit, a to nejen s ohledem na jejich torzovitost, ale především 

kvůli silné a agresivní korozi. 

Není ani s podivem, že dosavadní typologicko-chronologické analýzy se opíraly především 

o podstatně lépe dochované bronzové exempláře (cf. Pare 1991; ibid. 2000). V typologii 

bronzových udidel podle Ch. Pare (1991; ibid. 2000) přesné analogie k lovosickým udidlům 

nenacházíme. Pouze s ohledem na celkový tvar by bylo možné lovosická udidla přiřadit jeho 

typu D, jde však o bronzové typy s hustě tordovanými udítky (Pare 1991, 9, 22, fig. 9: 6-7). 
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Podstatně propracovanější typologii předložil M. Trachsel (2004), který vymezuje ve 

středoevropském prostoru 16 základních typů udidel (Trachsel 2004, 479-491). V jeho pojetí 

udidla s kruhovým průřezem udítek a koncových kruhů představují typ MST 09x (Typ 

Kamieniec; ibid., 487). Na lovosickém pohřebišti jsou udidla tohoto typu v páru zastoupena 

v hrobě 16 a po jednom exempláři v hrobech 19, 27 a 32 a tedy ve skupinách 1, 2, 4 a 5. 

Tento typ je evidován na širokém evropském prostoru od tradičních oblastí, jako jsou 

Rakousko, Bavorsko a Čechy, přes Francii, Polsko a Maďarsko až po Slovinsko, Rumunsko 

či dokonce ostrov Gotland (Trachsel 2004, 484, 487). V Čechách je typ Trachsel MST 09x 

doložen např. v lovosické cihelně (Zápotocký 1964, obr. 10: 49-50) či v poláckém hrobě 

13/1974 (Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 14). Široké geografické rozšíření skýtá současně i 

relativně dlouhé časové rozpětí od časného Ha C1 do pozdního Ha C1 (ibid.). Pokud by 

v případě těchto udidel bylo dochováno tordování, jednalo by se o Trachselovo typy MST 

09a, 09b či 09c v závislosti na počtu a charakteru tordování. Absence tohoto prvku na 

probíraných nálezech má tedy přímý vliv na přesnost datování v rámci stupně Ha C1 (cf. 

ibid., 484-487). Pravděpodobně určitou variantou typu Trachsel MST 09x představuje 

ojedinělý exemplář z hrobu 32, jenž má čtvercový průřez udítek namísto kruhového. 

Další skupinou nálezů jsou udidla se čtvercovým průřezem udítek a kruhovým průřezem 

koncových kruhů, která lze přiřadit pravděpodobně k typu MST 10 (Typ Gilgenberg). Železné 

exempláře mohou tvořit variantu bronzovému typu MST 07a (Trachsel 2004, 484, 487). Typ 

udidla Trachsel MST 10 je v Lovosicích obsažen po jednom exempláři v hrobech 19 a 24 a 

tedy v nálezových skupinách 2 a 3. Evidován byl doposud v pouhých pěti exemplářích 

z Rakouska, Bavorska a Jižní Moravy. Datován je zhruba od středního do pozdního Ha C1, 

ačkoliv jeho pozice v seriaci není kompaktní (Trachsel 2004, 487). 

Jakýmsi „přechodným typem“ jsou udidla, která mají čtvercový průřez udítek a kruhový, 

čtvercový až mírně obdélný průřez koncových kruhů. Tato udidla jsou zaznamenána po 

jednom exempláři v hrobech 24 a 27 a tedy ve skupinách 3 a 4. Jejich udítka mají nejblíže 

k bronzovému typu MST 07a a jejich železnému ekvivalentu MST 10 (cf. Trachsel 2004, 

484, 487), koncové kruhy mají však blíže k typu MST 12a (ibid., 487-489). Nejvíce splňují 

typologická kritéria typu MST 11, ačkoliv jejich koncové kruhy nejsou ani ploché ani 

vroubkované (cf. Trachsel 2004, 484, 487). Udidla MST 11 (Typ Beilngries) jsou doložena 

v pouhých pěti exemplářích a to z Bavorska a Rakouska. Datována jsou do časného Ha C2. 

Tato dvě atypická udidla tvoří tedy jakousi kombinaci prvků typů MST 10, 11 a 12a. 

Poslední typologicky určitelnou skupinu nálezů č. 6 vymezují páry udidel z hrobů 17 a 26. 

Mají tenká udítka kruhového průřezu a koncové kruhy silně obdélného průřezu. Tento typ 
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určený jako MST 12a (Typ Miskovice) se příležitostně vyskytuje spolu s materiálem 

z pozdního Ha C1, těžiště má v časném Ha C2 a dobíhá ve středním Ha C2 (Trachsel 2004, 

487). Patří mezi hojně rozšířené. Jeho výskyt je zaznamenán v Rakousku, Bavorsku, 

Švýcarsku, Čechách, Polsku a Maďarsku (ibid., 487-489). V Čechách je např. doložen v obou 

rvenických hrobech (Pleinerová 1973, obr. 4: 2-3), ve Lhotce nad Labem či v hradenínských 

hrobech 14, 18, 24 a 46 (Dvořák 1938). 

Na základě typologicko-chronologického rozboru lze v současnosti usuzovat, že relativně 

nejstaršími typy v rámci stupně Ha C jsou na pohřebišti v Lovosicích udidla s kruhovým 

průřezem udítek a koncových kruhů (Trachsel MST 09x; nálezová skupina 1, 2, 4 a 5), která 

jsou však přinejmenším v některých případech současná s udidly se čtvercovým průřezem 

udítek a kruhovým průřezem koncových kruhů (typ Trachsel MST 10; nálezová skupina 2 a 

3). Výskyt udidel těchto skupin lze rámcově datovat do celého průběhu stupně Ha C1, s tím, 

že spíše se středním až pozdním stupněm Ha C1 lze spojovat udidla typu Trachsel MST 10. 

V obecné rovině lze za technologicky nejvyspělejší exempláře považovat páry udidel z hrobů 

17 a 26 (typ Trachsel 12a; nálezová skupina 6). Tento typ představuje na pohřebišti 

pravděpodobně relativně nejmladší exempláře, které lze podle Trachsela (2004) datovat od 

pozdního Ha C1/časného Ha C2 až do středního Ha C2 (viz Obr. 11). 

 
b) Typ B: Trojdílná (trojčlánková) udidla 

U trojčlánkových udidel je jeden konec tvořen kruhem a opačný hákem, na jehož vrcholu 

je upevněna plochá vykrojená destička. Tento typ udidel patří v Lovosicích k podstatně méně 

doloženým než předchozí, a sice čtyřmi exempláři (hroby 16, 17, 24 a 32). 

Trojčlánkový typ je možné na základě morfologie vlastních udítek rozdělit na dva podtypy. 

Podtyp B1, který má masivní udítka čtvercového průřezu (hroby 16 a 24); a podtyp B2, který 

má tenčí udítka kruhového průřezu. Součástí podtypu B2 mohou být závlačky kuličkovitě 

zakončené příp. ve tvaru písmene „omega“ (hroby 17 a 32).  

  
Podtyp B1 (s masivními udítky čtvercového průřezu)     

Bohužel stav zachování obou udidel z hrobů 16 a 24 nedovoluje podrobnější klasifikaci. 

Jsou nejenom rozpadlé na jednotlivé fragmenty, ale nadto ještě silně korodovány. Patrny jsou 

na nich nicméně tři masivní ramena udítek, na dvou místech spojená klouby. Vlastní udítka 

jsou čtvercového průřezu o délce 70 až 75 mm (Tab. 28: 24) resp. 85 mm (Tab. 10: 115). Dále 

jsou patrny rozpadlé koncové kruhy, torzo destičky a fragmenty závlaček, patrně ve tvaru 

písmene L. V jejich případě určit, zda byla ramena udítek tordovaná či nikoliv, je bohužel 

nemožné. S ohledem na sílu udítek by však bylo pravděpodobné, že mohla být původně 
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tordovaná. Udidlo z hrobu 16 lze pouze na základě torza ploché destičky zařadit mezi Pareho 

typ F, který je však v jeho pojetí v bronzovém provedení (Pare 1991, 22, fig. 9: 9). V celém 

středoevropském prostoru na sever od Alp eviduje Pare pouze dva exempláře tohoto typu 

udidel, a sice v západočeské Dýšině a v Kolajích, okr. Nymburk (Pare 1991, fig. 10: F; cf. 

Sedláčková 1973, obr. 8).12 

 
Podtyp B2 (s tenčími udítky kruhového průřezu) 

Zbylé dva exempláře z hrobů 17 a 32 jsou oproti předešlým dochovány v relativně lepším 

stavu. Udidlo z hrobu 32 je sice dochováno rovněž ve fragmentech, avšak není stiženo 

agresivní korozí. Nicméně otázka tordování jejich udítek je opět sporná, nelze ji s ohledem na 

korozi doložit, ale ani vyvrátit. Relativně nejlépe se dochovalo udidlo z hrobu 17, na němž 

jsou dobře patrna tři ramena udítek spojená na dvou místech klouby, s jedním koncovým 

kruhem. Opačný konec s hákem je sice odlomen, avšak rovněž dochován (Tab. 14: 98). 

Udidlo z hrobu 32 má naproti tomu dobře dochované udítko s hákem a udítko s dvojicí 

kloubů. Třetí udítko zde bohužel chybí (Tab. 47: 107). 

Obě tato udidla působí oproti předešlým dvěma exemplářům poněkud vyspělejším 

dojmem. Ramena udítek mají znatelně subtilnější ráz a zároveň pozbývají čtvercový průřez. V 

případě udítek jde o relativně tenké tyčinky kruhového průřezu o délce 70 až 75 mm (hrob 17; 

Tab. 14: 98) resp. 70 a 100 mm (hrob 32; Tab. 47: 107). Jejich součástí je i větší počet 

závlaček.  

V Čechách jsou podobná, ale bronzová udidla známa ze Lhotky nad Labem (Dvořák 1938, 

obr. 8a; Kern 1934) a z Kolají (Sedláčková 1973, obr. 8). Železná udidla známe např. z Bylan 

(Koutecký 2003a, taf. 17: 3), hradenínského hrobu 28 (Dvořák 1938, obr. 40: 13) či 

z lovosického hrobu III/1956 (Pleiner – Rybová 1978, obr. 143: 6). 

Oba lovosické exempláře lze celkem bez problémů přiřadit právě k typu F podle Pareho 

(1991, fig. 9: 9, 10: F; ibid. 2000, abb. 112: 9). Znovu je však namístě připomenout, že 

v Pareho pojetí jde o bronzové exempláře. 

Ursula Brosseder (2004) spatřuje v délce udítek u trojčlánkových udidel důležitou oporu 

při stanovení nálezových skupin hrobů. Krátkými udidly („kurze Zügelhaken“) vymezuje II. 

nálezovou skupinu, zatímco dlouhá udidla („lange Zügelhaken“) se ojediněle vyskytují od II., 

nejčastěji ve III. až po IV. nálezovou skupinu (Brosseder 2004, 89, abb. 54). 

                                                 
12 Ch. Pare (1991) k trojčlánkovému typu F přiřadil chybně exemplář z Dýšiny (Pare 1991, 22, fig. 9: 9, 10). Jde 
však jednoznačně o dvoučlánkové udidlo (cf. Šaldová 1968, 364, obr. 26: 2). Naproti tomu nezařadil do soupisu 
trojčlánkové bronzové udidlo typu F ze Lhotky nad Labem a uvádí jej jako typ D (Pare 1991, 22, fig. 9: 6-7; cf. 
Dvořák 1938, obr. 8a; Kern 1934).  
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Další oporu při pokusu o zařazení lovosických trojčlánkových udidel nacházíme 

v Trachselovo typologii (Trachsel 2004). Autor tento typ udidel („Zügelhaken mit 

halbrundem bis blattförmigem Hakenende“) řadí mezi typ ZHK 03b (typ Lovosice). Jde o 

nejrozšířenější typ trojčlánkových udidel, které eviduje v Rakousku, Bavorsku, Bádensku-

Württembersku, Čechách, Polsku, Maďarsku a Slovinsku (Trachsel 2004, 563-564). Mají 

relativně dlouhé časové využití, které počíná ve středním Ha C1 s největším rozšířením 

v pozdním Ha C1 až časném Ha C2. Poslední exempláře se však vyskytují až v pozdním Ha 

C2. Z tohoto důvodu nejsou považovány za chronologicky příliš citlivý artefakt (ibid., 562-

563). Domnívám se v souladu s tezí U. Brosseder (2004), že za relativně starší lze 

v Lovosicích považovat exempláře podtypu B1 (délka udítek 70 až 85 mm) a za relativně 

mladší exempláře podtypu B2 s délkou udítek 70 až 100 mm (Obr. 11). 

7. 5. 2. Postranice 

V české terminologii je někdy používáno termínu „postranice“ pro zahnuté typy, termínu 

„roubík“ pro rovné typy (Šaldová 1968, 363), někdy však oba termíny splývají. Uvažuje se, 

že postranice měly u přípřežných koní stejnou funkci jako roubíky u koní jezdeckých (podle 

Koutecký – Špaček 1984, 79). V této práci je dána přednost termínu postranice. 

Postranice byly nalezeny ve třech lovosických hrobech (16, 24, 27). Celkem bylo nalezeno 

10 kusů, z toho nejvíce bronzových v počtu 7 ks, dále dvě železné a jedna kostěná. S ohledem 

na morfologii jde o jeden základní typ postranic: rovný tyčinkovitý se středovým otvorem. 

Lovosické postranice lze dělit s ohledem na materiál: a) bronzové; b) železné; c) kostěné 

(Obr. 12). 

 
a) Bronzové postranice 

Největší soubor pochází z hrobu 16, kde byly nalezeny 4 bronzové postranice. Soubor 

dalších čtyř postranic pochází z hrobu 24, z toho tři byly bronzové a jedna kostěná, která bude 

pojednána samostatně na konci kapitoly. V případě bronzových postranic jde o tyčinkovitý 

typ s kvadratickým středovým otvorem a s polokulovitými, kulovitými, čočkovitými nebo 

zploštělými konci. Postranice z hrobu 16 dosáhly délky 52 až 61 mm při světlosti středového 

otvoru 8 – 9 x 4 – 5 mm; váha 13 až 23 g (Tab. 9: 75-78). Postranice z hrobu 24 dosáhly 

délky 48 až 78 mm při světlosti středového otvoru 9 – 10 x 4 – 5, 5 mm; váha 10 až 27 g 

(Tab. 29: 36, 39, 74). V principu je každá bronzová postranice originálním a svérázným 

výrobkem. Poměrně neobvyklý je společný výskyt postranic kruhového a šestihranného 

průřezu v lovosických hrobech 16 a 24 či v hrobě ve Lhotce nad Labem (cf. Dvořák 1938, 

obr. 8: c, d). 
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b) Železné postranice 

Dvě železné postranice o délce 71 až 72 mm pochází z hrobu 27. Jde podobně jako 

v případě bronzových o tyčinkovitý typ, avšak s menším kvadratickým středovým otvorem a 

nejspíše s polokulovitými konci. Přesné určení středového otvoru a konců nemusí být kvůli 

značné korozi přesné. Neobvyklý je především čtvercový průřez tyčinky (Tab. 34: 32-33). 

Mezi výrazné památky tzv. thráko-kimmerijského horizontu stupňů Ha B2/3-Ha C1 jsou 

považovány bronzové zahnuté postranice (cf. Fojtík – Golec 2006, 50-52; Hrala 1980, 281; 

Podborský 1970, 163-169, abb. 28, taf. 53:1-3, 76: 1-3; Třtěno: Siegfried-Weiss 1991, taf. 55: 

6-7), zatímco rovné tyčinkovité postranice jsou považovány již za „domácí halštatské“ (podle 

Fojtík – Golec 2006, 50). Na druhou stranu je vhodné připomenout, že typ rovných 

tyčinkovitých (tj. „halštatských“) postranic je znám již v pozdní době bronzové (stupeň 

Štítary II tj. Ha B2/3) z hrobu z Hostomic. Jde o pár postranic s otvorem, který je proveden 

pomocí do strany vyvedeného obdélníku (Fojtík – Golec 2006, 50; Pare 1999, abb. 54: 24-25; 

Siegfried-Weiss 1991, taf. 52: 5-6). Pro společný výskyt bronzových a železných postranic již 

v Ha C1 hovoří nález z Plaňan (Dvořák 1933, tab. III: 16-17, 24; Trachsel 2004, 466). 

Z litoměřické Weigendovy cihelny známe železný exemplář rovné postranice s oválným 

otvorem a bez výrazných konců (Zápotocký 1964, obr. 7: 2), která díky meči typu 

Gündlingen, nákončí pochvy meče typu Neuhaus a udidlu typu B podle Pareho náleží časně 

halštatskému stupni Ha C1a (Kern 1932, abb. 10; Pare 1999, 202-203, abb. 58). Obdobné 

nálezy železných halštatských postranic jsou na Moravě rovněž datovány do stupně Ha C1 

(Fojtík – Golec 2006, 50-52). Zajímavý soubor železných postranic pochází z hrobu 2/1974 

z Poláků (Koutecký – Smrž 1991; obr. 6: 22, 26, 29, 32, 44). 

Obecně je přijímána Kossackova (1954) teze, že rovné tyčinkovité postranice se středovým 

otvorem („Zwergknebel“) tvoří charakteristický prvek bohatého koňského postroje stupně Ha 

C1 (cf. Bugaj 2005, 72, 74). U. Brosseder tento typ postranic („Bronzezwergknebel“ eviduje 

v II. a III. nálezové skupině hrobů, tj. ve stupních Ha C1 a Ha C2 (Brosseder 2004, 89, abb. 

54). M. Trachsel (2004) považuje za nejstarší halštatské postranice rovné typy s kvadratickým 

otvorem, přičemž definuje jejich vývoj v rámci stupně Ha C1 až počátku Ha C2 (Trachsel 

2004, 466-467, abb. 23-24). Rozlišuje tři základní typy těchto postranic: a) KNE 05a (KNE = 

Knebel) označený jako Typ Plaňany s kvadratickým otvorem a rovnými konci; b) KNE 05b 

(Typ Annelöv) s kvadratickým otvorem a čočkovitými konci; c) KNE 05c (Typ Lhotka) s 

kvadratickým otvorem a polokulovitými nebo zcela zploštělými konci. Typy KNE 05a, b 

klade souběžně do středního až pozdního Ha C1, typ KNE 05c pak od pozdního Ha C1 až 
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časného Ha C2 (ibid.). Typy těchto postranic známe např. ze dvou lovosických poloh13, ze 

Lhotky nad Labem, Budyně nad Ohří 1944, z Lipna či hradenínských hrobů 24 a 46 (Dvořák 

1938, obr. 8: c, d; 26: 22; 44: 12-13; Koutecký – Michálek 1978; obr. 3C: 15884; Pleiner 

1959, obr. 257; Pleiner – Rybová 1978, t. 97: 1; Zápotocký 1964, obr. 3: 32; 10: 43-48). 

Lze shrnout, že lovosické bronzové i železné postranice s kvadratickým otvorem patří mezi 

typické zástupce, které vycházejí již plně z halštatské tradice výroby. Společný výskyt 

bronzových postranic s polokulovitými, čočkovitými a kulovitými konci z hrobu 24 svědčí 

pro současnost těchto variant. Stejně postranice s polokulovitými konci se vyskytují spolu 

s postranicemi se zploštělými konci v hrobě 16. Tyto varianty bronzových postranic tvoří 

v rámci relativní chronologie pohřebiště poměrně kompaktní soubor. Bronzové postranice 

z hrobu 16 a 24 by tedy bylo možné s ohledem na jejich polokulovité, kulovité, čočkovité a 

zploštělé konce zařadit do typu KNE 05b a KNE 05c a datovat do středního/pozdního Ha C1 

až časného Ha C2 podle Trachsela (2004). Podrobná typologie postranic vyhotovená ze všech 

doposud prozkoumaných lovosických hrobů se již dnes ukazuje jako jeden z velmi nadějných 

prvků při stanovení vnitřního vývoje a relativní chronologie celé nekropole14. 

 
c) Kostěná postranice 

Z pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích pochází pouze jediný artefakt vyrobený 

z kosti. Jde o rovnou postranici (roubík) s rozšířeným zaobleným koncem a obdélným 

středovým otvorem, jejíž jedno rameno je ulomeno a dochovaná délka činí 52 mm (Tab. 29: 

76). V hrobě 24 byla uložena v hloubce 47 cm a spočívala pod zásobnicí v blízkosti 

koncentrace kovových součástek koňského postroje. 

Nástroje z kostí sloužily především k textilní výrobě a různým domáckým činnostem 

(Venclová 2008, 39, 41, obr. 6: 18-23, 7: 12-16; Sedláček 1980, 157). Technologie zpracování 

parohové a kostěné suroviny patří mezi poměrně složité a náročné odvětví lidské činnosti 

(Kaván 1980). Nálezy z kostí resp. rohu nebo parohu a předměty z nich vyrobené patří 

v kultuře bylanské mezi ojedinělé nálezy a jejich archeozoologické rozbory po dlouhou dobu 

zcela chyběly (Peške 1980, 551). 

Nejstarší kostěné postranice jsou datovány do eneolitu, jejich nejvyšší počet lze v rámci 

pravěku nicméně spojit až s mladší a pozdní dobou bronzovou a pozdní dobou halštatskou. 

Nepatří mezi artefakty dostatečně chronologicky citlivé (Jelínková 1959, 190-191; Venclová 

                                                 
13 Společný výskyt postranic typu KNE 05a a KNE 05b je doložen v lovosickém hrobě III/1956 (Pleiner – 
Rybová 1978, t. 97: 1; Trachsel 2004, 466).  
14 Výskyt zahnutých postranic by mohl mít velký význam mimo jiné pro chronologické zařazení hrobu II/1956 
z lovosických garáží ČSAD, kde se vyskytuje typ bronzové zahnuté postranice se třemi otvory (cf. Pleiner 1959; 
obr. 255; Pleiner – Rybová 1978, obr. 143: 5, 9, t. 97: 2; Trachsel 2004, 544). 
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2008, 39). Postranice vyrobené z kosti patří v kultuře bylanské k výjimečně doloženým 

nálezům (Šaldová 1981b, 137). Z blízkého okolí Lovosic pochází sice několik nálezů 

kostěných postranic (Libochovice, Velké Žernoseky), jejich kulturní příslušnost a tedy i 

datování jsou však sporné (Hüttel 1981, 116, taf. 13: 134; Jelínková 1959, 189, obr. 32: 4-5). 

Z Prahy-Michle, z míst odkud údajně pochází nálezy bylanské kultury, je známa krátká 

zahnutá postranice z rohu se čtyřhranným otvorem v horní třetině těla (ibid., 188, obr. 31: 7). 

Pěkný příklad halštatské kostěné postranice (resp. roubíku) pochází z lokality Třebovle v okr. 

Kolín. Jde o rovný typ s kruhovým středovým otvorem, který je na ramenou zdoben malými 

koncentrickými kruhy (Koutecký 2008a, obr. 20: 18). 

Jeden z mála bezpečně datovaných nálezů v rámci stupně Ha C pochází z hradenínského 

hrobu 12, kde byla zaznamenána dvojice kostěných postranic. F. Dvořák uvádí, že se jedná o 

exempláře opatřené ve zduřelém středu obdélníkovitým otvorem, jejichž délka je 68 mm 

(Dvořák 1939, 5-6, č. N. 58, obr. 5: 2, tab. 5: 10) a skýtají tak blízkou analogii nálezu 

lovosickému včetně části výbavy. 

Výroba a užití kostěných postranic zřejmě opět nabírají na významu především v pozdní 

době halštatské, pročež může mj. svědčit nález ze sídlištního objektu v Tuchomyšli u Ústí nad 

Labem (Koutecký 2004b, 634, tab. 9D: 1) či bohatě zdobený exemplář z vrchu Rubín (ibid. 

2005, 164, tab. 13: 258). Otázka reálné funkčnosti těchto předmětů coby součásti koňského 

postroje není dosud spolehlivě vyřešena, běžně bývají kostěné postranice (resp. roubíky) 

považovány za napodobeniny kovových, jimž tvarově odpovídají (Jelínková 1959, 191; 

Koutecký 2004b, 659). Jejich užití patrně nebylo běžnou záležitostí, teoreticky mohly 

v případě poškození kovové součástky sloužit jako provizorní náhrada při reparaci či sehrávat 

spíše symbolickou úlohu (Hüttel 1981, 173-178). 

7. 5. 3. Návlečky 

Nejpočetnější skupinu ze součástí koňského postroje tvoří návlečky. Tento typ nálezů je 

někdy označován jako „malý nebo velký knoflík“ (cf. např. Koutecký 2003b, 108, 126). 

Vzhledem k výkladu pojmu „knoflík“ a jeho funkci coby předmětu k zapínání nebo spínání 

(Kol. aut. 1960, 896; Sklenář a kol. 1992, 16) byla v předložené terminologii dána přednost 

termínu „návlečka“ řemení příp. též syn. „průvlečka“ (cf. Pleinerová 1973; Sklenář a kol. 

1992, 32; Šaldová 1968, 363; Zápotocký 1964, 172). 

Mezi lovosickými návlečkami lze rozlišit čtyři základní typy. Typ A představují návlečky 

s jednoduchým poutkem; typ B návlečky s prolamovaným poutkem; typ C terčovité návlečky; 

typ D válcovité návlečky. Typ A je dále dělen na 4 podtypy (A1 až A4); typ B na 3 podtypy 

(B1 až B3). Pro komplexní přehled návleček jsou v rámci exkurzu uvedeny ještě další tři 
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podtypy návleček, které jsou v současné době známé z Lovosic a přilehlého okolí. S ohledem 

na materiál jsou v Lovosicích evidovány návlečky bronzové, železné, ale i bimetalické (Obr. 

12, 13).  

  
a) Typ A (návlečky s jednoduchým poutkem) 

Charakteristickým rysem tohoto typu je jednoduché páskové poutko, které je přichyceno 

od spodu návlečky. Stejně jako Kossack (1954; 1970), tak i Trachsel tento typ nálezů nazývá 

„Knöpfe“ (KNO) a rozlišuje 19 základních typů těchto nálezů přes celou dobu halštatskou a 

dobu laténskou (Trachsel 2004, 467-478). 

 
Podtyp A1 (bronzová kalotová návlečka)  

Návlečka je tvořena malou kalotou, z jejíhož okraje na dvou stranách vybíhá malé poutko, 

které je buď zaoblené či zahnuté. Pro tyto návlečky se v české literatuře používá pojem „malý 

knoflík“ (Koutecký 2003b, 108, 126). V kultuře bylanské představují vůbec nejrozšířenější a 

zároveň nejjednodušší podtyp (Obr. 13). Rovněž v Lovosicích byly doloženy v největším 

počtu 71 kusu, přičemž pochází ze čtyř hrobů (15, 16, 19 a 24). Největší soubor 46 ks pochází 

z hrobu 16 (Tab. 9: 22-67), 14 ks z hrobu 15 (avšak sekundárně použité jako součásti opasku; 

Tab. 5: 17-30), z hrobu 19 pak 6 ks (Tab. 23: 20-25) a z hrobu 24 pět částečně poškozených 

kusů (Tab. 29: 30, 45, 63, 64, 71). Jejich průměr dosahuje pouze kolem 11 až 12 mm. 

Důležitým chronologickým vodítkem pro jejich zařazení je společný výskyt s návlečkami 

podtypu B2 v hrobech 16 a 24 a s návlečkami podtypu B1 v hrobě 19. 

Mezi jedny z nejstarších návleček považuje Trachsel (2004, 467-469) typ KNO 01b a 

KNO 01d, k nimž lze přiřadit tyto lovosické návlečky. Jejich výskyt je evidován od středního 

Ha C1 do časného Ha C2 příp. až do středního Ha C2. Známy jsou např. z Budyně nad Ohří, 

Třebenic, Lhotky nad Labem, Lipna či z poláckého hrobu 13/1974 (Dvořák 1938, obr. 9d; 

Koutecký – Michálek 1978, obr. 3: C 15872; Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 15; Zápotocký 

1964, obr. 2: 21; 23). Kromě Čech jsou evidovány rovněž na Moravě, v Bavorsku či v 

Bádensku-Württembersku (Trachsel 2004, 467-468). 

Určitou variantou tohoto podtypu může být ojedinělý železný exemplář z hrobu 18. Jde o 

výrazně vypouklou návlečku s ulomeným poutkem (Tab. 20: 95), která nemá jinak na 

pohřebišti obdoby. Jedinou analogii, kterou znám, jsou exempláře ze rvenického hrobu z roku 

1966 (Pleinerová 1973, 277, 288, obr. 4: 4-6). Hrob je Trachselem datován do středního Ha 

C2 (Trachsel 2004, 399).    
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Podtyp A2 (bimetalická malá kloboukovitá návlečka) 

Jde o první podtyp návleček, které jsou tvořeny plochým terčem, jehož střed je vydutý a 

tvoří tak „klobouk“ (cf. Pleinerová 1973, 288). Poutko je nasazeno při okrajích středové 

výduti a je vesměs zaobleného či hranatého tvaru. Jejich průměr se pohybuje do 20 mm (Obr. 

13). Pochází pouze z hrobů se součástmi koňských postrojů a částmi vozů (hroby 17 a 32). 

V obou hrobech se vyskytují společně se železnými návlečkami následujícího podtypu (viz 

níže podtyp A3). V hrobě 17 bylo evidováno nejméně 34 kusů těchto návleček (Tab. 13: 23-

56), pouze jedna pochází z hrobu 32 (Tab. 46: 55). Hlavice návleček je bronzová a poutko 

železné. 

Obdobný soubor bimetalických návleček jako z lovosického hrobu 17 pochází z hrobu 

21/1974 z Poláků, který je autory datován do Ha C3. Jde o nejméně 17 kusů stejně 

technologicky vyrobených návleček, tj. s bronzovou hlavicí, na nichž jsou dochovány železné 

nýty poutek (Koutecký – Smrž 1991, 198, obr. 22: 25). Důležité je zjištění, že hrob 21 

představuje na pohřebišti jediný, v jehož výbavě se vyskytly součásti vozu. Polácký hrob 

21/1974 datuje Trachsel do pozdního Ha C2 (Trachsel 2004, 398). 

 
Podtyp A3 (železná malá kloboukovitá návlečka) 

Jde o stejně utvářený podtyp jako předchozí, avšak oproti němu je celý vyroben ze železa 

tzn. hlavice i poutko. Podtyp A3 opět pochází pouze z nejbohatších hrobů 17, 18 a 32 

s postroji a částmi vozů. V hrobě 17 jsou doloženy pouze 4 ks (Tab. 13: 57-60), v hrobě 18 

bylo nejméně 14 ks (Tab. 20: 94, 96-99, 101-107, 109-111) a v hrobě 32 nejméně 24 kusů 

(Tab. 46: 56-79). V hrobech 17 a 32 byl nadto zaznamenán jejich společný výskyt 

s předchozím bimetalickým podtypem. Průměry těchto návleček dosahují kolem 20 mm (Obr. 

13). 

Tento druh nálezů je řazen k typům KNO 06e (typ Emmerting) s průměrem do 20 mm a 

KNO 06f (typ Rvenice) nad 20 mm podle Trachsela. Datovány jsou do středního až pozdního 

Ha C2 (Trachsel 2004, 472-473). Z kultury bylanské jsou pak častěji známy exempláře 

vyrobené z bronzu, méně často ze železa. Bronzové návlečky pochází např. ze Straškova-

Račiněvsi, Slatiny, Solan, Lipna, Skršína, Vikletic či ve velkém počtu z Nehvizdek, 

kostrového hrobu 1 (cf. Koutecký 1988, obr. 25: 16; 2003b, tab. 3: 24d; 15: C; 17: 8; ibid. 

2008b, tab. XVI: A9; Koutecký – Michálek 1978, obr. 3: C 15872; Koutecký – Špaček 1984, 

obr. 12: 1-28; Pleinerová 1973, obr. 5: 5-10; Zápotocký 1964, obr. 2: 1-3). Společný výskyt 

velkého počtu bronzových a železných návleček s jednoduchým poutkem je evidován ve 

rvenickém hrobě z r. 1963 datovaném autory do Ha C3 (cf. Koutecký 2003b, tab. 14A: 1-2, 4, 
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10, 15, 18-20; 15: C). Návlečky tohoto typu se vedle Čech vyskytují v Bavorsku a v 

Bádensku-Württembersku (Trachsel 2004, 472-473). 

 
Podtyp A4 (železná velká kloboukovitá návlečka) 

Jde o návlečky, které jsou tvořeny větším plochým kotoučem, jehož střed je polokulovitě 

vydutý a tvoří tak uprostřed opět výraznou vypnulinu. V principu jde o podobně utvářený 

podtyp jako předchozí A2 a A3, jde však o podstatně větší exempláře, které dosahují průměru 

35 až 40 mm (Obr. 13). Poutko je na spodní části nasazeno při okrajích středové výduti s tím, 

že lze ve tvaru poutka rozlišit dvě dílčí varianty: a) buď je poutko zaoblené (hrob 17); nebo b) 

poutko je hranatého tvaru (hrob 32). V hrobě 17 byly obsaženy v počtu 8 kusů (Tab. 13: 62-

69) a v hrobě 32 v počtu 7 kusů (Tab. 46: 80-85). 

Zařazení tohoto podtypu návleček do typologické série není jednoduché. V principu jde 

opět o Trachselův typ KNO 06f, přičemž bez výhrad splňují i velikostní kritérium (průměr > 

20 mm). Datovány jsou do pozdního Ha C2 (Trachsel 2004, 472). Nejvíce podobností 

v morfologii lze shledat v nevelké skupině KNO 06h, která je evidována jen osmi 

středoevropskými nálezy, z toho pouze jedním českým. Jejich výskyt je evidován od 

časného/středního Ha C2, častěji až v pozdním Ha D1 a Ha D2 (Trachsel 2004, 469, 473). 

Nicméně důležitou oporu pro lovosické pohřebiště představuje jejich společný výskyt 

s návlečkami podtypu A2 a A3 v hrobech 17 a 32. 

 
b) Typ B (návlečky s prolamovaným poutkem) 

Návlečka s prolamovaným poutkem, jež je tvořeno kruhovou základnou spojenou čtyřmi 

sloupky je definována v německé literatuře jako „Ringfußknöpfe“ (cf. Brosseder 2004; 

Kossack 1970; Trachsel 2004), v polské jako „guzy-krępulce“ (Bugaj 2005). 

Mezi nálezy s prolamovaným poutkem lze vydělit celkem tři podtypy. První dva zastupují 

bronzové návlečky: podtyp B1 tvoří kalotová (polokulovitá) návlečka; podtyp B2 velká 

kloboukovitá návlečka. Jedinými železnými exempláři jsou dvě návlečky podtypu B3 (Obr. 

13). 

 
Podtyp B1 (bronzová kalotová návlečka) 

Návlečka, jejíž hlavice je tvořena po celém obvodu polokulovitě tj. prostou kalotou, je 

definována jako: „Ringfußknöpfe mit Kalllotendach, typ Ib“ (Kossack 1970, 111), 

„kalottenförmige Ringfußknöpfe“ (Brosseder 2004, 89) resp. „Ringfussknöpfe (RFK 05b Typ 

Lhotka) Schlichte Kalotten mit Ringfuss“ (Trachsel 2004, 525). V polské literatuře jde o 

„guzy-krępulce, typ Ib“ (Bugaj 2005, 70, ryc. 2). 
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Tento jednodušší typ návleček je v Lovosicích nově evidován pouze v hrobě 19/2002 a 

zároveň v dříve prozkoumaném lovosickém hrobě 3/1956 (cf. Pleiner 1959; obr. 257). Jde o 

soubor osmi téměř identických návleček: průměr dosáhl 18 mm, světlost poutek od 7 do 9 

mm, váha 5 až 7 g (Tab. 23: 26-33). V hrobě 19/2002 se vyskytují spolu se šesticí bronzových 

návleček s jednoduchým poutkem podtypu A1 (Obr. 13). 

M. Trachsel (2004) eviduje návlečky tohoto typu v oikumeny bylanské kultury vedle hrobu 

ze Lhotky nad Labem (cf. Kern 1934; Dvořák 1938, obr. 9c; Pleiner – Rybová 1978, obr. 143: 

16), v hrobě 5/1931 z Plaňan (cf. Dvořák 1933, tab. III: 9-10), v poláckém hrobě 13/1974 

(Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 17; obr. 39: 4), ve Straškově-Račiněvsi (Stocký 1930), 

v hrobě 2/2 z Bylan (Koutecký 2003a, taf. 16: 4-10), dále pak v halštatské mohylové oblasti v 

Dýšině (Šaldová 1968, obr. 24: 24-25) či též na Moravě v eponymním Horákově či 

Bošovicích (Trachsel 2004, 527; Stegmann-Rajtár 1992, taf. 92: 5-8). 

Bez zajímavosti jistě není počet návleček zjištěný v některých hrobech. Známe-li dobře 

veškeré nálezové okolnosti, jde o osm (tj. čtyři páry) těchto návleček, a to nejen v Čechách 

(Lovosice hrob 19/2002; Poláky hrob 13/1974), ale i v Bavorsku (Großeibstadt, hrob 1/1954: 

Kossack 1970, taf. 39: 70-77). Největší koncentraci návleček tohoto typu evidujeme na 

českém území v dolním Poohří a na Podřipsku (Lovosice dva hroby, Lhotka, Račiněves). 

Jejich hojný výskyt je v Evropě (nejvíce Bavorsko, Bádensko-Württembersko a 

Rakousko), spatřován někdy již v časném Ha C1, s těžištěm od středního Ha C1 do časného 

Ha C2, ojediněle až do pozdního Ha C2. V pozdním Ha C1 začíná v Čechách a severním 

Bavorsku být výskyt kalotových forem řidší (Trachsel 2004, 525). Namísto nich nastupují 

návlečky s větším plochým kotoučem a středovou vypnulinou (tzv. kloboukovité; viz níže typ 

B2). Ukazuje se tendence, že zatímco se celkový průměr návleček zvětšuje, středová 

vypnulina se naopak zmenšuje. Tuto tendenci lze spojovat s vývojovým stupněm Ha C2 

(podle Trachsel 2004, 524). 

Tento typ návleček ostatně poprvé roztřídil již G. Kossack do své skupiny Ib, které jsou 

typickým předmětem jihoněmeckých a českých hrobů ve stupni Ha C1 (Kossack 1954a; 

1959). U. Bugaj (2005) uvádí dokonce jako možnou vůbec nejstarší časně halštatskou 

chronologickou pozici v rámci návleček typu Ib příklad z plaňanského hrobu 5 s mečem typu 

Gündlingen (Bugaj 2005, 70, 72, ryc. 2). Identickou archaickou formu mají přitom rovněž 

návlečky z lovosického hrobu 19. Trachsel hrob z Plaňan klade do středního Ha C1 

s poukazem na výskyt o něco starších typů předmětů ve výbavě (Trachsel 2004, 397). Jako 

typického zástupce druhé nálezové skupiny hrobů s koňskými postroji a tedy stupně Ha C1 jej 

pojímá rovněž U. Brosseder (2004, 92). 
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Podtyp B2 (bronzová velká kloboukovitá návlečka)  

Návlečka má stejně utvářené poutko jako předešlá tj. kruhovou základnou spojenou čtyřmi 

sloupky. Oproti předešlé je však tvořena výrazným plochým kotoučem, jehož střed je vydutý 

a v řezu připomíná „klobouk“. Návlečky mají průměr 29 až 30 mm. Tento typ bronzových 

návleček byl zjištěn v celkovém počtu 17 kusů, z toho v lovosickém hrobě 24 v počtu deseti 

kusů (Tab. 29: 40-42, 52, 60, 62, 66, 68, 70, 75), v hrobě 16 v počtu sedmi kusů (Tab. 9: 68-

74). V obou hrobech se nalezly spolu s návlečkami podtypu A1, s rovnými bronzovými 

postranicemi se středovým otvorem a masivními kruhy osmistěnného průřezu. Soubor těchto 

nálezů tvoří tudíž velmi kompaktní celek (Obr. 13). 

V případě těchto návleček jde o typ RFK 10b (Aubstadt) příp. RFK 10c (Solany) podle 

Trachsela (2004, 529) nebo též typ IIIb podle Bugaj (2005). Návlečky těchto dvou typů jsou 

evidovány především v severozápadních Čechách: v Budyni nad Ohří 1906, Solanech, 

Slatině, Straškově-Račiněvsi (vše okr. LT), ve Rvenicích 196315 i 1966, v Lipně (okr. LN) a 

ve Skršíně (okr. MO; cf. Kossack 1970, 111, abb. 12: 1, 13-14;  Koutecký 2003b, tab. 3: 26; 

14A, 15C, 17: 8; ibid. 2008b, tab. XVI: B8; Koutecký – Michálek 1978, obr. 3: C 15870; Píč 

1908, tab. XVII: 7; Pleinerová 1973, obr. 5: 1-4; Zápotocký 1964, obr. 2: 8-13). Ve středních 

Čechách jsou známy mj. z Nehvizdek, Miškovic či Hradenína (cf. Koutecký – Špaček 1984, 

obr. 12: 22-40; Trachsel 2004, 529). Spíše ojediněle se mohou vyskytnout v západních 

Čechách nebo na Moravě (Šaldová 1968, obr. 25: 10). Jejich výskyt je v časném až středním 

Ha C2 kromě Čech a Moravy zaznamenán rovněž v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a 

v Rakousku (Trachsel 2004, 524, 529). 

 
Podtyp B3 (železná malá kloboukovitá návlečka) 

Zcela ojedinělá je dvojice malých železných návleček kloboukovitého tvaru. Neobvyklé je 

u tohoto podtypu především prolamované poutko. Návlečky byly nalezeny uvnitř zásobnice 

v hrobě 18. Dosahují průměru 22 až 23 mm (Tab. 20: 100, 108). 

 
c) Typ C (terčovité návlečky) 

Jde o nálezy, které mají tvar plochého terče s mírně přehnutým okrajem, ze kterého na 

dvou protilehlých místech vybíhají háčky pro uchycení (cf. Pleinerová 1973, 288). Bohužel 

není jisté, zda tyto háčky byly spojeny a tvořily poutko (Obr. 13). Průměry těchto návleček 

dosahují 20 až 25 mm. Ploché terče jsou doloženy třemi kusy v hrobě 23 (Tab. 25: 19-21) a 

nejméně pěti v hrobě 32 (Tab. 46: 86-90). Větší soubor plochých terčů byl obsažen v hrobě 

                                                 
15 Ve Rvenicích (hrob 1963) společně doloženy bronzové i železné návlečky podtypu B2 (Koutecký 2003b, tab. 
14: A3, 5, 13-14, 16-17; tab. 15C: 3, 15, 50-51, 56, 65, 70-72). 
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18. Vzhledem k jejich větším rozměrům, specifickému uložení v hrobě a tedy zřejmě i odlišné 

funkci těchto předmětů jsou pojednány na jiném místě práce (viz kap. 7. 6. 4.). 

Mezi falérami bylo Trachselem rozlišeno 22 základních typů. Obdobu k lovosickým 

nálezům v nich však nenacházíme a bohužel ani v jiných kategoriích nálezů (Trachsel 2004, 

443-455). Jedna z mála analogií pochází z pražské Bubenče, z hrobu 3 kopaném J. A. Jírou 

(Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996, abb. 2: 9, 12). V datování tohoto hrobu panují však 

značné rozdíly. Trachselem je celek datován podle součástí vozu až do časného Ha D3 

(Trachsel 2004, 398, abb. 32). Brosseder pokládá tento hrob za koncový projev stupně Ha C2 

a počínajícího Ha D1, klade jej na úplný konec skupiny III (Brosseder 2004, 98, abb. 77). 

 
d) Typ D (válcovité návlečky) 

Specifickým tvarem jsou malé návlečky (koncovky řemení?) válcovitého tvaru a oválného 

průřezu, na jejichž obvodu jsou dvě podélná žebra (Obr. 13). Zjištěny byly ve dvou 

poškozených bronzových exemplářích v hrobě 24 (Tab. 29: 43-44). Vedle bronzových jsou 

dále doloženy dva podobné železné exempláře. V hrobech 18 a 32 se nacházela vždy pouze 

jedna rozpadlá návlečka (Tab. 20: 116). 

Jedny z mála analogií k těmto předmětům pochází z Račiněvsi z r. 1911 (Koutecký 2008b, 

tab. XVI: A11) či z Hradenína (Koutecký 2008a, obr. 20: 27). Větší počet bronzových 

oválných návleček pochází ze rvenického hrobu 1963 (Koutecký 2003b, tab. 15B). Další z 

poláckého hrobu 13/1974 mají již hranatý tvar (Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 17), podobně 

jako exempláře ze západočeské Dýšiny (Šaldová 1968, obr. 24: 29-30). Trachsel hranaté 

exempláře řadí do poslední skupiny KNO 19, přičemž počátek jejich výskytu spatřuje 

v pozdním Ha C1 s pokračováním v časném Ha C2. Kromě Čech se vyskytují pouze 

v Bavorsku a v jednom případě též v Polsku (Trachsel 2004, 478). S ohledem na výskyt 

v lovosických hrobech lze soudit, že bronzové exempláře mohou být relativně starší než 

železné. 

 
Exkurz: další podtypy návleček z Lovosic a okolí 

Vedle dvou typů bronzových návleček s prolamovaným poutkem (podtyp B1 a B2) je ze 

dvou lovosických poloh (Schwarzenberská cihelna, ČSAD III/1956) znám ještě další podtyp 

(B4) návleček s kuželovitě vybíhajícím trnem (cf. Pleiner – Rybová 1978; t. 97; Zápotocký 

1964, obr. 10: 34-41). Jde o typ RFK 07 podle Trachsela (2004, 528) a typ IIIa podle Bugaj 

(2005). Podobné návlečky jsou rovněž dobře známy z blízkého okolí Lovosic, a to např. z 

Budyně nad Ohří 1944, Třebenic či Straškova-Račiněvsi (Stocký 1930; Zápotocký 1964, obr. 
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2: 20; 3: 1-5). Jejich výskyt je evidován v pozdním Ha C1 rovněž v Bavorsku či též v Polsku 

(Bugaj 2005; Trachsel 2004, 528). 

Další podtyp návleček s prolamovaným poutkem (B5) byl zjištěn v hrobě 1/2004 (Půlpán 

2004b, hl. č. j. 1117/04). Známý je též ze Lhotky nad Labem (Dvořák 1938, obr. 9a; Trachsel 

2004, 528). Urszula Bugaj tento typ vymezuje jako IIIa a datuje jej do Ha C (Bugaj 2005, ryc. 

2). Trachsel jej určil jako typ RFK 08 a datuje jej do pozdního Ha C1 (Trachsel 2004, 526, 

528). 

Posledním typem návleček jsou nálezy označované jako „Tutuli“ (Trachsel 2004, 547). 

Pochází opět z hrobu 1/2004 z lovosického cukrovaru (Půlpán 2004b, hl. č. j. 1117/04) a 

z hrobu II/1956 z lovosických garáží ČSAD. Jedná se o typ označený jako TUT 02b-c, který 

je datován od středního až po pozdní Ha C1 (Trachsel 2004, 547-549). 

7. 5. 4. Kruhy 

Důležitou součástí koňských postrojů jsou bronzové a železné kruhy, doložené v hrobech 

vesměs ve značném množství. Bronzové kruhy jsou doloženy v hrobech 16, 19 a 24; železné 

kruhy pak v hrobech 17, 18, 23 a 32. Příslušnost nálezů k součástem koňského postroje je 

určována především z jejich polohy poblíž jižní stěny hrobu. Nicméně funkční určení těchto 

předmětů se ukazuje jako velmi problematické. Další četné kruhy jsou totiž součástí udidel, 

zákolníků, vozu či ozdob oděvu a těla. Tyto identifikovatelné kruhové části jsou pojednány na 

místě příslušných kategorií nálezů. Na tomto místě jsou pojednány pouze kruhy, které lze 

s velkou mírou pravděpodobnosti spojovat funkčně s koňským postrojem. 

 
a) Bronzové kruhy 

Funkční určení bronzových kruhů je v případě jejich uložení v jižní polovině hrobové jámy 

poměrně jednoznačné a o jejich souvislosti s postrojem není větších pochyb. V případě 

uložení menších bronzových kruhů v severní polovině hrobové jámy (v blízkosti koster) jde 

s největší pravděpodobností o drobné ozdoby těla a oděvu (viz výše kap. 7. 2. 5. 2 a 7. 2. 9.). 

Bronzové kruhy lze dělit na: a) malé kruhy do průměru 20 mm, oválného, kruhového nebo 

čtvercového průřezu do 3 mm; b) větší kruhy do průměru 30 mm a průřezu do 5 mm; c) 

masivní kruhy s průřezem větším než 5 mm. Největší počet bronzových kruhů a kroužků byl 

zjištěn v hrobě 16 (asi 31 ks); v hrobě 24 doloženo asi 23 kruhů. Pouze dvojice bronzových 

kruhů pochází z hrobu 19. 

Typickými nálezy jsou především větší a masivní kruhy mnohohranného tj. více než 

čtyřhranného (šesti- nebo osmihranného) průřezu, jež jsou doloženy z hrobů 16 a 24. Z hrobu 
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16 pochází kruhy osmistěnného průřezu o průměru 36 až 37 mm (Tab. 9: 79-80; 10: 92, 95, 

98); z hrobu 24 pak kruhy šestihranného průřezu o průměru 32 mm (Tab. 29: 34, 72, 73). 

Kruhy osmistěnného průřezu s průměrem > 34 mm (hrob 16) byly Trachselem označeny 

jako RNG 04a (typ Bošovice). Jejich výskyt je evidován pouze několika exempláři 

v Rakousku, Bavorsku a Čechách. Datovány jsou na přechod od časného ke střednímu Ha C1, 

s hlavním těžištěm ve středním Ha C1 a s vyzníváním v pozdním Ha C1 (Trachsel 2004, 

532). 

Kruhy šestihranného průřezu s průměrem < 34 mm (hrob 24) byly označeny jako typ RNG 

04b (typ Asperg), přičemž mají tři těžiště výskytu: střední Ha C1, časné Ha C2 a Ha D3/LT 

A. Evidovány jsou v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a hojně v Čechách (Trachsel 2004, 

532). Vedle lovosického hrobu 24 jsou tyto šestihranné kruhy známy kupř. z lovosické 

Schwarzenberské cihelny, Budyně nad Ohří 1944, Bylan či Nehvizdek 1/1977 (Koutecký 

2003a, taf. 15: 5-8, 17: 2; Koutecký – Špaček 1982, obr. 11: 28; Trachsel 2004, 532; 

Zápotocký 1964, obr. 3: 6, 10: 20-23). 

 
b) Železné kruhy 

Funkční určení železných kruhů je obzvláště problematické v hrobech, kde se současně 

vyskytují části vozu (hroby 17, 18 a 32). V případě absence tohoto prvku je jejich souvislost 

s koňským postrojem téměř jistá (hroby 23 a 27). Vůbec nejproblematičtější se ukazuje být 

určení kruhů v hrobě 18. 

Železné lze dělit na: a) malé o průměru do 20 mm; b) větší o průměru do 30 mm, někdy 

s kolmo či šikmo přichyceným dalším kruhem (hrob 27); c) velké kruhy o průměru 60 až 80 

mm, některé též s očkem. Kruhy jsou častěji kruhového, méně též čtvercového průřezu. 

Největší počty železných kruhů pochází z hrobů 18, 32 a 17, v nichž byly obsaženy části 

vozů. Nejmenší počet těchto nálezů pochází z hrobu 23, kde byly doloženy pouze zlomky pěti 

menších kruhů a z hrobu 27, kde byla doložena dvojice samostatných kruhů a dvojice se 

šikmo či kolmo přichycenými menšími kruhy. 

Typičtějšími představiteli jsou kruhy, na nichž je buď kolmo (tzv. „T kruhy“) či šikmo 

přichycen druhý kruh. Tyto nálezy jsou doloženy v hrobech 17 (Tab. 13: 76; 14: 82, 90) a 27 

(Tab. 34: 29, 31). Šikmo přichycené kruhy vymezuje Trachsel jako RNG 03c (typ Köngen). 

Eviduje pouze dva bronzové exempláře: jeden v Köngen a druhý v hradenínském hrobě 24 

(Dvořák 1938, obr. 26: 1). Jejich výskyt datuje mezi střední až pozdní Ha C1 (Trachsel 2004, 

530-531). Představují však pouze přibližné analogie. 

Druhou skupinu představují kruhy přichycené na výšku, které byly rozlišeny jako RNG 

03d (typ Kappel). Oproti lovosickým je však druhý kruh postaven na výšku a nevytváří tak 
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charakteristický „T“ profil. Opět jde tedy pouze o přibližné analogie. Jedinou adekvátní 

analogii představují šikmo přichycené železné kruhy doložené ve větším počtu ve Rvenicích 

1963 (Koutecký 2003b, tab. 12: 3, 23; 13: 60, 71, 73). Hrob je autorem zpracování datován do 

Ha C3 (Koutecký 2003b, 111), Trachselem již do časného Ha C2 (Trachsel 2004, 399). 

Poslední specifickou skupinu nálezů tvoří kruhy s očkem o průměru 65 mm, které byly 

zjištěny pouze v hrobě 18 v počtu nejméně 4 kusů (Tab. 19: 86, 91; 20: 92, 114). Jediná 

analogie pochází překvapivě opět ze rvenické pískovny, tentokrát z hrobu z r. 1966. Jde o 

železný hráněný kruh s očkem. Otvor očka je hranatý, obdélníkový. Kruh má průměr 100 

mm, je kosočtverečného průřezu, zdoben hustě řazenými zářezy (cit. podle Pleinerová 1973, 

277, obr. 4: 11). Autorka vyzdvihuje jejich podobnost s podobnými bronzovými šperky 

(náramky a nákrčníky), na jejichž obvodu jsou podobná očka. Nicméně funkční příslušnost 

kruhů ke koňským postrojům nevylučuje ani nepotvrzuje. V hrobě je pár kruhů s očkem 

považován za mladší element (Pleinerová 1973, 289). 

7. 6. Součásti vozů 

K nejprestižnějším výrobkům doby halštatské patří nepochybně čtyřkolové vozy a jejich 

jednotlivé součástky. Mezi součástmi vozu lze v Lovosicích rozlišit zákolníky, kování 

středových nábojů (hlav) kol, kování korby vozu a hřeby. V počtu a charakteru vozových 

prvků jsou však značné rozdíly. Doložen je hrob se zákolníky (hrob 17), se zákolníky a 

kováním korby (hrob 18) a hrob se zákolníky, hřeby a kováním středových nábojů (hrob 32). 

K problematicky zařaditelným nálezům patří tzv. koncovky (hroby 17, 18, 24, 32). 

7. 6. 1. Zákolníky 

Železné zákolníky byly nalezeny ve třech hrobech (17, 18 a 32). Vždy byly pravidelně 

rozmístěny v severní polovině hrobu. V hrobech byla vždy uložena původně čtveřice 

zákolníků, v hrobě 32 však jeden chyběl. Dohromady tedy na lovosickém pohřebišti 

evidujeme 11 zákolníků. 

V principu jde o jeden základní typ zákolníku s brýlovitou (resp. osmičkovitou) hlavou a 

závěsnými kruhy. Tělo zákolníku je tvořeno masivní tyčinkou čtvercového průřezu, jejíž dolní 

konec – trn je mírně zaoblený či rovný. 16 Horní část tyčinky je vertikálně rozpůlena a z ní 

vybíhající dvě ramena jsou obloukovitě svinuta do tvaru brýlí, jejichž konce jsou u zákolníků 

z hrobu 32 na přední straně stočeny v kličky. Na těchto kličkách jsou pak zavěšeny další 

menší kruhy, nejčastěji v počtu čtyř (Tab. 45: 24, 33; 46: 45). Kruhová ramena (brýle) jsou 
                                                 
16 Hrob 17: délka zákolníků 105 a 130 mm, průměr hlavy 35 až 45 mm. Čtvercový průřez trnu 10 mm. 
Hrob 18: délka zákolníků 115 a 120 mm, průměr hlavy 40 až 45 mm. Čtvercový průřez trnu 10 až 12 mm. 
Hrob 32: délka zákolníků 105 až 115 mm; průměr hlavy 48 až 55 mm. Čtvercový průřez trnu 8 až 10 mm. 
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čtvercového příp. obdélného průřezu, přívěsné kruhy jsou čtvercového nebo kruhového 

průřezu. Poněkud odlišné je pak provedení zákolníků v hrobě 18 (Tab. 19: 75-78) a nejméně 

tří zákolníků v hrobě 17 (Tab. 14: 99-101), kde jsou namísto kličky na přední straně 

vertikálně přichycena dvě oka, na nichž jsou teprve zavěšeny přívěsné kruhy. Patrně jde 

v případě takto formovaných zákolníků o inovační prvek, přičemž zákolníky z hrobu 18 

působí relativně nejvyspělejším dojmem. Z technologického hlediska jsou halštatské 

zákolníky projevem uměleckého kovářství, přičemž jde o mistrovské výrobky místních 

řemeslníků (podle Koutecký – Špaček 1982, 79; Pleiner 1962, 225, obr. 42). 

Pro dobu halštatskou a laténskou bylo vymezeno 5 základních typů zákolníků (něm. 

„Radvorstecker“ či též „Achsnagel“). Zákolníky podobné lovosickým lze podle Trachsela 

řadit mezi typ RVS 01 (typ Kolín), který je evidován od časného Ha C2 až do časného Ha D1. 

Z typologicko-chronologického hlediska nemají ani předchůdce ani následovníky (Trachsel 

2004, 533-534). Kromě jednoho nálezu z Bavorska a jednoho možného fragmentu 

z Bádenska-Württemberska jsou evidovány zákolníky probíraného typu výhradně jen 

v Čechách v 18 celcích, a to jednoznačně nejvíce v Čechách středních resp. na Kolínsku 

(Trachsel 2004, 534). V případě zákolníků s osmičkovitou hlavou se jedná nepochybně o 

české výrobky, přičemž místo jejich produkce je hledáno ve středočeské oblasti (cf. Koutecký 

– Špaček 1982, 79; Pleiner 1962, 225). 

7. 6. 2. Kování hlav kol 

Kování hlav kol (resp. středových nábojů) patří v kultuře bylanské k jedněm k nejvzácněji 

doloženým nálezům. V Lovosicích je kování doloženo pouze v hrobě 32, kde bylo spolu se 

třemi dochovanými zákolníky souměrně rozloženo v severní polovině hrobové jámy. Podle 

rozmístění kování hlav a polohy zákolníků lze usuzovat, že původně byly nepochybně 

součástí dřevěné středové části kola (náboje – hlavy). Bohužel čtvrtý element v JZ části vozu 

chybí, dochovány byly pouze tři. 

Zjištěná kování lze v principu rozdělit na dvě základní složky: a) kruhové silnější 

manžetové kování s výrazně přehnutými pravoúhlými okraji (objímky); b) kruhové tenčí 

plechové kování, které má v několika případech na vnitřní straně dochované trny – hřeby 

(kování čela náboje). 

Typ A. Kruhové silnější manžetové kování s výrazně přehnutými pravoúhlými okraji. 

Jejich průměr dosáhl přibližně 100 mm (nejčastěji vnitřní 90 mm a vnější 110 mm). 

Přehnutím okrajů vznikla manžeta široká zhruba 25 mm, jeho síla dosahuje 1 až 4 mm. 

Doloženo je vždy po dvou kusech u každého ze zákolníků. Podle jejich rozložení v hrobě je 

jisté, že byly připevněny na vnitřním a vnějším okraji hlavy (náboje). Vzdálenosti mezi vnější 
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a vnitřní manžetou dosáhly 35 až 40 cm, z čehož lze zhruba usuzovat na celkovou šířku 

kování hlavy. Jde patrně o nábojovou zděř, která stahuje náboje kol (Tab. 45: 29, 35, 36, 40; 

46: 46, 48). 

Typ B. Kruhové tenčí plechové kování, které má v několika případech na vnitřní straně 

dochované trny – hřeby bylo vždy dochováno pouze torzovitě a rozmístěno mezi dvěma 

manžetovými kováními, tvořilo tedy zřejmě středovou část. Jeho průměr lze odhadovat na 

zhruba 80 až 100 mm. Síla plechu činí pouhého 1 až 1, 5 mm. Ke dřevěnému náboji bylo 

přichyceno hřeby. Zjištěná šířka těchto kování činila 59 až 61 mm (Tab. 45: 26, 27, 28, 34, 

37, 39; 46: 47, 49, 50). 

Z uvedených skutečností lze soudit, že průměr dřevěného náboje kola je možné odhadovat 

na zhruba 8 až 10 cm. Vzdálenost krajních kování dosáhla 135 cm ve spojnici mezi SV a SZ 

kováním resp. 145 cm mezi SV a JV kováním. To by mohlo ukazovat na rozvor kol zhruba do 

130 cm a na vzdálenost mezi přední a zadní nápravou okolo 140 cm. 

Pohřebiště v Hradeníně tvoří jeden z doposud nepřekonaných celků kultury bylanské, 

obzvláště co se částí vozu týče. Díky výzkumům F. Dvořáka známe celou řadu konstrukčních 

detailů (Dvořák 1938). Pozorování jsou přitom dosti podobná lovosickým: Dvořák odhaduje u 

hrobů 24 a 28 rozvor kol na 110-136 cm a vzdálenost přední a zadní osy na cca 175 cm (1938, 

24, 34, 56). Z hradenínského hrobu 24 pochází pak velmi podobné kování lovosickému, a to 

rovněž dvojího druhu. První mělo průměr 125 mm, šířku 18 mm a sílu plechu 2,5 mm. Druhé 

kování mělo průměr 90 mm, šířku 44 mm a sílu 1,5 mm (ibid., 24, obr. 24). Odlišná válcovitá 

kování hlav byla nalezena v hrobech 28 a 46 (ibid., 34, obr. 36, 42-43, obr. 43: 11-12). 

Geograficky nejbližší analogie kování hlav pochází ze Lhotky nad Labem (Kern 1934; 

Dvořák 1938, obr. 6) a Straškova-Račiněvsi (Koutecký 2008b, 391-392; Stocký 1930, tab. 29: 

4-7). V obou těchto případech jde však o odlišná válcovitá kování (nábojové pásy), přičemž 

oba vozy byly chybně interpretovány jako dvoukolové (podle Kern 1934 a Stocký 1930, obr. 

3; k tomu cf. Dvořák 1938, 13; Koutecký 2008b, 391-392; Zápotocký 1964, 159-160). 

Více druhů kování hlavy pochází rovněž z Nymburka- Habeše (Filip 1932, 60, obr. 39: 2, 

9-11). K dalším relativně dobře dochovaným nálezům patří kování z Prahy-Bubenče, 

z mladšího porušeného hrobu 3 zkoumaného J. A. Jírou (Fridrichová – Koutecký – Slabina 

1996, abb. 2: 8, 10-11, 16; 5: 49; 6: 51). Jde pravděpodobně o vzácný a ojedinělý případ, kdy 

jsou součásti vozu uloženy v žárovém hrobě (cf. ibid., 175). Stručné zmínky o nálezu ráfu 

kola, kování hlavic předních kol a zákolníku známe z Prahy-Vinoře, z dosud nepublikovaného 

bohatě vybaveného hrobu z r. 1988 (Fridrichová 1995, 205, obr. 119). 
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V německo-jazyčné literatuře jsou jednotlivé části kování kol podrobně tříděny a 

rozlišovány (Pare 1987, 198, abb. 6; Trachsel 2004, 492). V případě lovosického kování typu 

A jde o „Nabenringe“ (Kossack 1970, 56; taf. 34-36; Trachsel 2004, 501, abb. 29) a 

konkrétně jeden z nejjednodušších typů NBR 01b (typ Tannheim). Pro něj je typické, že obě 

strany jsou téměř pravoúhle vyhnuty. Výskyt těchto kování (či lépe objímek) je 

charakteristický pro pozdní Ha C1 a celkem evidován pouze ve čtyřech souborech. Na našem 

území právě jen v hrobě 24 z Hradenína (Dvořák 1938, obr. 24), dále pak v bavorské oblasti 

na lokalitě Großeibstadt v hrobech 1/1954 a 14/1981 a v Bádensku-Württembersku na lokalitě 

Tannheim, hrob 6/1904 (Trachsel 2004, 502-503). Teprve pátý exemplář v rámci 

západohalštatského okruhu představují nálezy z lovosického hrobu 32. 

V případě lovosického kování typu B je jeho typologicko-chronologická analýza poněkud 

složitější. Může jít o „Nabenhalsbeschläge“ (Trachsel 2004, 496-499) a sice buď o typ NBH 

02a (typ Tannheim) nebo NBH 02b (typ Dietfurt). Tyto typy kování jsou evidovány v 

Bádensku-Württembersku, Bavorsku a v Čechách pouze v hradenínských hrobech 24 a 46. 

Jejich výskyt je kladen do pozdního Ha C1 (typ NBH 02a) až středního Ha C2. Nepředstavují 

přitom důležitý technický element, ale slouží především k ozdobným účelům (Trachsel 2004, 

494, 496-497, abb. 29). Na druhou stranu se může jednat o „Nabenkopfbeschläge“ a sice opět 

o nejjednodušší typ NBK 01 (typ Großeibstadt, hroby 14/1981 a 1/1954) podle Trachsela 

(2004, 494, 499). Tento typ nálezů se vyskytuje pouze ve čtyřech celcích v Bavorsku a 

Bádensku-Württembersku v pozdním Ha C1 (ibid.). 

Oba druhy kování z hrobu 1/1954 v Großeibstadt v jednotlivých částech představují velmi 

blízkou analogii kování z hrobu 32 z Lovosic, vcelku však působí relativně vyspělejším 

dojmem (cf. Kossack 1970, taf. 34-38A). Hrobová výbava má podle autora zpracování dlouhé 

trvání, hrob je datován do průběhu Ha C1 až na sám počátek Ha C2 (Kossack 1970, 116), 

jindy přímo do pozdního Ha C1 (Trachsel 2004, 355, 499, 502, 507). Jeho bohatá výbava se 

navíc stala předlohou komplexní rekonstrukce čtyřkolového vozu (Uenze 1987, 69-75, taf. 2-

5). Nejvíce podobností lze shledat s kováními z hradenínského hrobu 24, který je datován do 

pozdního Ha C1 (Trachsel 2004, 392) resp. do stupně Ha C1b podle Ch. Pare (1999, 204). U. 

Brosseder (2004) klade vývoj hradenínského hrobu na úplný počátek své třetí skupiny hrobů 

s koňskými postroji, kterou počíná její stupeň Ha C2 (Brosseder 2004, abb. 54, 77). 

Za důležité považuji především fakt, že obě kování tvoří dvě samostatné součásti, které 

nejsou vzájemně spojeny, ať již hřeby či nýty. Téměř s jistotou lze rovněž vyloučit možnost, 

že oba druhy těchto kování původně tvořily součást jednoho celku, který se např. kvůli 

postdepozičním procesům od sebe oddělil. Oba velmi podobné typy kování jsou doloženy 
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v Hradeníně (Dvořák 1938, 24, obr. 24). Rozdíl mezi lovosickým hrobem 32 a hradenínským 

hrobem 24 lze však spatřovat ve způsobu uchycení těchto kování na hlavě. F. Dvořák má 

doloženy užší a silnější objímky (tzn. zde kování typu A) po obou stranách paprsků kola a 

široké železné pásy (tzn. zde kování typu B) pouze z vnější strany hlavy (ibid.). S ohledem na 

absenci hřebů F. Dvořák správně dovozuje, že: „oba druhy objímek byly na hlavu kola jen 

naraženy a nepřibity“ (cit. podle Dvořák 1938, 24). Stejná situace jako v Hradeníně byla 

zjištěna u kování (objímek) typu A. Naproti tomu odlišná situace panovala u kování typu B, 

které se nenacházelo z vnější strany hlavy, ale bylo uloženo mezi párem manžetových 

objímek typu A a tvořilo tak výplň středové části. Další technologický rozdíl pak sledujeme 

v samotném způsobu uchycení lovosického kování, které bylo nepochybně k dřevěnému 

náboji přibito hřeby, jež se v několika případech dochovaly ne jeho vnitřní straně. 

7. 6. 3. Hřeby 

Důležitým konstrukčním prvkem při spojování dřevěných částí vozu byly nepochybně 

hřeby. V Lovosicích je jejich výskyt spojen se dvěma hroby s částmi vozu (18 a 32). Větší 

exempláře jsou doloženy v počtu 10 kusů v hrobě 32, kde byly nalezeny v blízkosti zákolníků 

a poblíž kování hlav kol a to vždy v počtu tří kusů u každého z nich. Jeden hřeb pochází 

z povrchových sběrů, které byly vykonány poblíž hrobu v deponii skryté ornice. Jde o 

masivní železné hřeby o průměru 37 až 41 mm s dutou polokulovitou – hřibovitou hlavou, 

která má na vnitřní straně připevněn ostrý trn dlouhý až 29 mm (Tab. 45: 30-32, 41-43; 46: 

51-54). Zbylých pět menších exemplářů pochází z hrobu 18 (Tab. 19: 79-83).17 Menší hřeby 

jsou někdy označovány jako ozdobné („Ziernägel“), přičemž mohly tvořit ozdobný element 

dřevěných částí korby vozu (podle Trachsel 2004, 564). 

Hřeby jsou jinak zjišťovány v hrobech s částmi vozu nejčastěji jako prvek související 

s přichycením kovového ráfu na dřevěné kolo. Tento konstrukční prvek je dobře doložen 

v hradenínských hrobech, v hrobě ze Lhotky nad Labem či z Nymburka (cf. Dvořák 1938, 

obr. 4, 12: 1; Filip 1932; Kern 1934). Jde však většinou o menší hřeby s poměrně plochou 

roztepanou hlavou, která má obdélný a nikoliv polokulovitý tvar (cf. Kossack 1970, taf. 33: 

9a-b, 21a-e; Pare 1987, 196, abb. 5; Trachsel 2004, 517). Velký počet bronzových a 

železných hřebů nejrůznějších typů pochází z poláckého hrobu 21/1974 s částmi vozu, který 

je datován do Ha C3 (Koutecký – Smrž 1991, 195, 198, obr. 22: 13, 15, 17, 21, 22, 24) resp. 

do pozdního Ha C2 (Trachsel 2004, 398). Další velký soubor bronzových hřebů pochází kupř. 

                                                 
17 Tyčinkovitý předmět zakončený hrotem nalezený v prostoru vymezeném zákolníky v hrobě 17 mohl sloužit 
rovněž jako hřeb (Tab. 13: 72). 
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rovněž ze známého „knížecího“ hrobu s vozem z Vix (Egg – France-Lanord 1987, taf. 51: 1-

2, 52: 1-2). Všechny uvedené hřeby však skýtají pouze přibližné analogie. 

Povětšinou bronzové a rovněž podstatně menší hřeby, nýty a cvočky bývají ozdobnou 

součástí dalších dřevených částí, často též jha (cf. Koutecký 2008a, obr. 20: 3-4; Pleiner 1959; 

Trachsel 2004, 440-442, 564-565). Rozhodnout, zda hřeby v lovosickém hrobě 32 mohly 

tvořit součást kování ráfu kola, činí nemalé obtíže: vlastní kola v podobě kovových ráfů totiž 

v hrobě nebyla doložena. Podle jejich polohy v hrobě lze soudit, že mohly tvořit konstrukční 

prvek související nejspíše s nábojem – středovou hlavou kola (cf. Kossack 1970, taf. 34: 19; 

35: 28, 31; 38: A; Uenze 1987, taf. II). 

7. 6. 4. Kování korby 

K obtížně zařaditelným součástem vozu patří výjimečně dochované kování korby vozu. 

Některé bronzové prolamované destičky, které byly dříve považovány za ozdobné součásti 

jha, jsou v současnosti vysvětlovány jako kování korby vozu či též jako ozdoba řemenů (cf. 

Egg 1987a; Trachsel 2004, 459; 549-555).18 

Problematický je soubor kovových předmětů z hrobu 18, který doposud nemá obdoby 

v bylanské kultuře. Jde o symetricky rozložené kovové elementy v okolí torzovitě dochované 

kostry, především menší i větší terčovité plaketky (Tab. 18: 50-51, 53-55, 60-62) a kruhy 

s mírně zahnutou osou (Tab. 18: 56; 19: 63, 71-73). Podobnost plaketek s terčovitými 

návlečkami typu C zřejmě není náhodná, nicméně velmi pravděpodobně netvoří součást 

postroje. Vzhledem k jejich pravidelnému rozložení uvnitř prostoru vymezeného čtyřmi 

zákolníky nelze vyloučit, že mohly souviset s dřevěnou korbou vozu či snad s mírně 

vyvýšenou dřevěnou podestou, pódiem či márami (cf. Mazač – Tvrdík 2000, 148). Pomíjíme 

přitom možnost, že mohly být součástí oděvu. Největší koncentrace plaketek a kruhů se 

nacházela za hlavou a u dolních končetin kostry na prostoru o rozměrech 175/180 x 50/60 cm 

(Tab. 15). V úvahu připadá i existence nějakých samostatných podložek či polštářů 

umístěných pod hlavou a pod nohama zesnulého. Otázkou tedy je, zda lze tyto nálezy 

spojovat přímo s vozem či nikoliv. V každém případě jde o zcela neobvyklý nález, který svým 

charakterem alespoň částečně evokuje bohatost hrobů z okolních západních oblastí např. 

v proslavených mohylách 9 v Ohnenheim, VI v Hochmichele, v Hochdorfu či Vix (cf. Egg 

1987a, b; Egg – France-Lanord 1987; Filip 1963, obr. 8, 10; ibid. 1995, obr. 8, 10; 

Chochorowski 1999, ryc. 445-448; Pare 1987). 

                                                 
18 Nelze vyloučit, že železné plechové kování s množstvím závěsných kruhů ze Slatiny, okr. Litoměřice patří do 
této skupiny nálezů (cf. Koutecký 2003b, tab. 3: 23).  
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7. 6. 5. Koncovky 

Jedním z nejproblematičtěji určitelných předmětů doby halštatské jsou tzv. koncovky. 

Problematika těchto předmětů nabírá ještě více na významu, vezmeme-li v úvahu nálezy 

z Lovosic, kde jsou doloženy hned čtyři koncovky (v hrobech 17, 18, 24 a 32). Na pohřebišti 

lze navíc vymezit tři základní kategorie: a) bronzové koncovky s kónickou hlavicí (hroby 17, 

24); b) železná koncovka s jednou hlavicí (hrob 32); c) bimetalická vidlicovitá koncovka se 

dvěma hlavicemi (hrob 18). 

 
a) Bronzové koncovky s kónickou hlavicí 

Dvě bronzové koncovky pochází z hrobů 17 a 24 (Tab. 13: 19; 29: 32). Obě mají mírně 

rozšířené tělo zakončené tulejí, v níž byl umístěn příčný nýt (upevňovací hřeb). Na vrcholu 

mají hlavici, která je tvořena mělkým miskovitým kalichem. Délka koncovek dosáhla 33 mm 

(hrob 24) resp. 40 mm (hrob 17), průměr hlavice 21 mm (hrob 24) resp. 24 mm (hrob 17). 

Koncovka z hrobu 24 má prosté tělo (Tab. 29: 32), koncovka z hrobu 17 má v dolní polovině 

těla umístěný obvodový prstenec (Tab. 13: 19). 

V kultuře bylanské jsou tyto vzácné bronzové předměty považovány za koncová kování 

konstrukce vozu čili tzv. koncovky (cf. Dvořák 1938, obr. 57, 59; Filip 1963, obr. 10; 

Koutecký 2008a, obr. 19: 8-11; Pleiner – Rybová 1978, obr. 142: 2, 4-6). Nejlépe jsou známy 

z Hradenína, z hrobů s částmi vozů 24 a 46 (Dvořák 1938, 28, obr. 26: 25; obr. 45; Koutecký 

2008a, obr. 19: 9, 11; Pleiner – Rybová 1978, obr. 142: 2). Další podobná dvojice bronzových 

koncovek pochází z porušeného hrobu z r. 1884 z Postoloprt, okr. Louny. Jde o poměrně 

vyspělé exempláře s dvojicí prstenců na těle o délce 42 a 46 mm (Koutecký – Michálek 1978, 

obr. 2: 8530). 

Kratší válcovité koncovky s očky na obvodu zakončené terčem pochází z hradenínského 

hrobu 28 (Dvořák 1938, obr. 38: 1-3; Koutecký 2008a, obr. 19: 8, 10; Pleiner – Rybová 1978, 

obr. 142: 4-6; Trachsel 2004, 554). Koncovky z hrobu 28 jsou považovány za kování korby 

vozu (WKB 13b, typ Uffing) a datovány od středního do pozdního Ha D1 (podle Trachsel 

2004, 553). Jde však zjevně o typologicky i chronologicky odlišné typy nálezů než 

v Lovosicích. 

Přesné určení těchto předmětů činí nemalé obtíže i v zahraniční literatuře. Některé 

podobné předměty („Bronzetülle“, Tüllen“ či „Tüllenaufsätzen“) jsou stejně jako v Čechách 

považovány za kování korby vozu (cf. Kemenczei 2004; Trachsel 2004, 549-551). 

Velmi podobná koncovka pochází z hrobu s vozem na lokalitě Ohnenheim v Alsasku. Jde 

podobně jako v případě lovosických exemplářů o bronzovou koncovku s kónickou 

miskovitou hlavicí a tulejí, v níž je umístěn příčný nýt (Egg 1987a, 82, abb. 2: 18). V případě 
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těchto nálezů se objevila interpretace, že se může jednat o koncové kování postranic udidel 

(Egg 1987a, 82) či dokonce koncovky picích rohů (Nekvasil 1993, obr. 234: 15). 

V otázkách funkce hraje důležitou roli uložení koncovek in situ v hrobě. V tomto ohledu 

nám pouze zčásti napomáhají hradenínské hroby. V hrobě 24 byla koncovka umístěna poblíž 

nože u JZ rohu, v hrobě 28 na místě vozu, v hrobě 46 jedna koncovka poblíž JZ rohu, druhá 

nedaleko vozu (cf. Dvořák 1938, obr. 22, 37, 42). Ani nález in situ v lovosickém hrobě 17 

situaci dostatečně nevyjasňuje. Koncovka se sice našla uvnitř prostoru vymezeného čtyřmi 

zákolníky, avšak v blízkosti kostry resp. mezi dolními končetinami. 

Některé koncovky mají skutečně svým výskytem souvislost s nálezy vozů. Jejich 

prostorový kontext podle mého názoru však dostatečně nevypovídá o tom, že musely být 

nutně přímou součástí konstrukce vozu. O faktu, že nálezy bronzových koncovek nelze 

bezvýhradně spojovat s vozovou konstrukcí vypovídá mj. i nález z lovosického hrobu 24. Zde 

žádné elementy vozu nebyly zjištěny a koncovka přitom ležela mezi skeletem a západní 

stěnou. 

V souvislosti s koňskou jízdou se přitom již v 70. letech objevila velmi zajímavá 

interpretace, že koncovky mohl být umístěny na spodním konci poháněcího biče, prutu 

(„Peitsche“) či tyče („Treibstachel, Stimuli, Kentra“), kterými se koním dávali příkazy k jízdě 

(Woytowitsch 1978, taf. 49; cf. Koch 2006, 87-88, taf. 23). Toto zjištění jednoznačně 

potvrzuje fascinující pozdněhalštatský nález z Eberdingen-Hochdorf, kde je dřevěná tyč 

doložena spolu s rukojetí („Grifftülle“) a ostrým trnem („Stachelspitze“) umístěným na špici 

tyče (Koch 2006, 207-210, abb. 106). Interpretaci o pohánění koní nadto podporují i 

ikonografické prameny vyobrazené např. na situlách z lokalit Kuffarn či Toplice (Koch 2006, 

abb. 204-205) nebo na architektonických prvcích v Etrurii (cf. Kossack 1970, abb. 15: a, d). 

Domnívám se, že nálezy českých bronzových koncovek (Lovosice 17 a 24; Hradenín 24 a 

46; Postoloprty) lze vykládat v intencích posledně jmenované interpretace. Podle mého 

názoru, a plně ve shodě s názory J. Koch a D. Krausse (Koch 2006), jde původně o bronzové 

koncovky buď dřevěných tyček, nebo prutů příp. kožených bičů, kterými se poháněli a 

usměrňovali koně v průběhu jízdy či při výcviku. 

 
b) Železná koncovka s jednou hlavicí, bimetalická vidlicovitá koncovka se dvěma hlavicemi 

Podobně problematické, či nad ještě více, je funkční určení dalších dvou koncovek. 

Představují přitom ještě vzácnější nálezy než bronzové. V Lovosicích jsou doloženy dva 

odlišné exempláře: železná koncovka s jednou hlavicí (hrob 32) a bimetalická vidlicovitá 

koncovka se dvěma hlavicemi (hrob 18). 
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První exemplář železné koncovky je tvořen zužujícím se tělem, které je v dolní části 

zakončeno tulejkou, v níž je umístěna přepážka. V horní části těla je v pravém úhlu umístěna 

polokulovitá až dvojkónická hlavice uprostřed přichycená roztepaným nýtem. Naspodu 

hlavice je přichycena tyčinka zakončená kroužkem. K předmětu náleží další menší kroužky a 

lopatkovité závěsky, původně patrně přichycené též pod hlavicí (Tab. 45: 44). 

Druhý exemplář bimetalické koncovky má podobně utvářené tělo i tulejku, uvnitř ní však 

chybí přepážka (Tab. 20: 117). Železné tělo je zakončeno dvěma vidlicovitě rozevřenými 

rameny, která jsou nahoře labuťkovitě ohnuta. Na vrcholech ramen byly původně nasazeny 

dvě větší dvojkónické hlavice. Ve středech hlavic jsou dochovány zbytky bronzového plechu, 

který z nich vystupuje. Bronzový plech je formován do tvaru „brýlí“, které mají perforovány 

dva kruhové otvory. Tento plech původně nepochybně nasedal na středy obou hlavic, přičemž 

je spojoval. K tomuto neobvyklému předmětu patří několik částí tenkých kruhů, nejméně 6 

plochých lopatkovitých plaketek a nejméně 4 ploché bronzové terčíky s vypnutým středem. 

Podobně jako v předchozím případě nelze podle uložení v hrobech odhadovat funkci těchto 

artefaktů. V hrobě 32 byl předmět uložen v SV sektoru, zhruba v centrální části prostoru 

vymezeného zákolníky. Naproti tomu předmět z hrobu 18 byl uložen v JV sektoru hrobové 

jámy, poblíž koncentrace keramiky a součástí postroje. 

Oba exempláře představují v rámci bylanské kultury naprosté originály, které mají jedinou 

vzdálenou obdobu v hrobě z Plaňan. Jde o prostou bronzovou tulejku s tělem zakončeným 

dvěma rameny ve tvaru rozevřeného písmene „U“. Jedno rameno je ulomeno, na druhém je na 

vrcholu umístěna malá polokoule (cf. Kossack 1970, 111-112, abb. 11). 

Dvě koncovky velmi podobné exempláři z hrobu 18, pochází z hrobu 1/954 v bavorském 

Großeibstadt. Jde o dva bronzové předměty s tulejkou („Gabeltüllen“), které jsou v horní části 

vidlicovitě rozevřeny a tvoří tak dvě samostatná ramena, která jsou zakončena dvojkónickými 

hlavicemi, na nichž jsou přichyceny četné železné kruhy. V násadce je stejně jako u 

lovosického exempláře z hrobu 32 nasazena nýtovaná přepážka (Kossack 1970, 58, taf. 39: 

64-65; 126: 12-13). Vedle toho, že mohly být součástí vozu, se objevuje rovněž interpretace, 

že může jít o součást koňského postroje či jha (Kossack 1970, 58, 111). Zajímavá je dále 

pětice jehlic s polokulovitými až dvojkónickými hlavicemi pocházejících ze stejného hrobu. 

Hlavice jehlic totiž svým tvarem připomínají hlavici těchto koncovek (Kossack 1970, 55, taf. 

32: 3a-3e; 124: 4; Trachsel 2004, abb. 37: 4b). Hrob byl nedávno datován do pozdního Ha C1 

(Trachsel 2004, 355). 

Otázkou zůstává, zda lze i tyto železné resp. bimetalické exempláře interpretovat 

v podobných intencích jako předchozí bronzové, jde přeci jen o morfologicky dosti odlišné 
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předměty. Za současného stavu bádání je velmi obtížné jejich funkci přesně definovat, 

nicméně jejich podoba s předměty zakončenými tulejkou a interpretovanými jako kování vozu 

je nápadná (cf. Egg 1987a, 82; Pare 1987b, abb. 15: 3, 17, 18). 

7. 7. Keramika  

Jedním z nejdůležitějších archeologických pramenů doby železné, kterému je tradičně 

připisován zásadní význam v typologicko-chronologických analýzách, představuje keramika 

(cf. např. Koutecký 1993a; 2008a; Koutecký – Sedláček 1984; Koutecký – Špaček 1982). 

V současnosti disponujeme několika podrobnými typologiemi, které byly vyhotoveny na 

základě rozboru hrobové (Koutecký 1993a; 2008a; 49-51, obr. 13-14; Koutecký – Sedláček 

1984) či sídlištní keramiky (Fridrichová 1974; 1988) kultury bylanské stupňů Ha C-Ha D1 

pro oblast středních (Fridrichová 1988; Koutecký – Sedláček 1984) a severozápadních Čech 

(Koutecký 1993a). Oblast západních Čech zpracovala pro stupně Ha B až Ha C na základě 

hrobového materiálu V. Šaldová (1965; 1968). Stejná oblast byla zpracována na základě 

žárového pohřebiště v Manětíně-Hrádku pro stupně Ha C2-Ha D1 až Ha D 2-3 – LT A 

(Soudská 1994) či na základě pozdněhalštatských plochých hrobů (Šaldová 1971). Pro 

pozdněhalštatské období stupňů Ha D2-3 je vypracována typologie středočeského sídlištního 

materiálu (Dreslerová 1995). Sídlištní keramický materiál stupňů Ha C2 až Ha D3 

horákovské kultury nedávno podrobně analyzoval M. Golec pro jihomoravský mikroregion 

Těšeticka (2003). Důsledkem rozrůzněnosti zpracovávaného materiálu je odlišné typologické 

a terminologické pojetí u konkrétních autorů (viz Obr. 14). 

Níže představená typologie lovosické keramiky vychází z doposud publikovaných prací o 

bylanské kultuře, a to nejen hrobových, ale i sídlištních nálezů ze středních a severozápadních 

Čech (cf. Fridrichová 1981; 1988; Koutecký – Sedláček 1984; Koutecký – Špaček 1982; 

Koutecký – Smrž 1991; Koutecký 1993a; 2008a). Typologická analýza v sobě kombinuje dva 

dosavadní používané systémy: tradiční popisný i využívající numerický kód. S ohledem na 

stávající terminologicko-typologické systémy byla pro základní členění jednotlivých typů 

lovosických nádob vybírána primárně tvarová kritéria. Při tvarovém určení byla použita 

současně kritéria poměrová, která hodnotí poměr mezi jednotlivými parametry nádoby (cf. 

Golec 2003, 32). Konkrétně je při typovém určení hodnocen poměr mezi výškou nádoby a 

průměrem okraje (H – výška, R – průměr okraje). Struktura použitého numerického kódu: řád 

1000 označuje typ nádoby; řád 100 označuje podtyp nádoby; řád 10 označuje variantu. Při 

jeho tvorbě a použití bylo přihlédnuto k pracím: Dreslerová 1995; Fridrichová 1988; Golec 

2003; Salač 1989; Salač – Neruda – Kubálek 2006. 
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U lovosické keramiky bylo v ideálních případech měřeno a analyzováno 9 hodnot (Obr. 

15): celková maximální výška nádoby (v.); maximální šířka nádoby (š.); maximální průměr 

okraje (po.); průměr ústí (pú.) tj. vnitřní průměr okraje; maximální vnější průměr hrdla (ph.); 

vnitřní průměr podhrdlí (pp.); maximální průměr výduti (pv.), který se často = š.; průměr dna 

(pd.) a síla střepu (s.). U nedochovaných, avšak kresebně rekonstruovaných částí nádob, jsou 

uváděny jejich předpokládané rozměry po rekonstrukci (rek.). 

V patnácti hrobech bylanské kultury prozkoumaných v roce 2002 v Lovosicích bylo 

nalezeno celkem 209 keramických nádob či jejich částí. Počet keramiky v jednotlivých 

hrobech se pohybuje od 2 kusů (u popelnicového hrobu 29) až po 23 kusů (hrob 18). 

Standardně zjištěné množství keramiky v hrobech se pohybuje nejčastěji mezi 10 nádobami 

až 21 nádobou. Průměrný počet nádob na jeden hrob činí 13, 93 ks (Obr. 16). 

Mezi analyzovanými keramickými výrobky bylo na pohřebišti rozlišeno 9 základních typů: 

1000. Zásobnice; 2000. Amforovité nádoby; 3000. Teriny; 4000. Amforovité mísy; 5000. 

Mísy; 6000. Talíře; 7000. Koflíky; 8000. Hrnce a hrncovité nádoby; 9000. Specifické 

keramické výrobky. 

Jednoznačně největší početní zastoupení evidujeme u mis (67 až 74 ks). Vzájemně 

podobný výskyt evidujeme u pěti typů: u koflíků (23 až 25 ks), terin (22 až 23 ks), 

amforovitých zásobnic (21 ks), amforovitých mis (19 až 22 ks) a amforovitých nádob (18 až 

25 ks). Nejméně jsou na pohřebišti zastoupeny 14 kusy talíře a hrnce pouze třemi kusy (Obr. 

17, 18). Ze základních keramických typů vypracovaných na sídlištním materiálu naopak na 

lovosickém pohřebišti chybí vázy (typ 03.00), lahve (typ 07.00) a situly (typ 12.00; vše podle 

Fridrichová 1988; cf. Koutecký – Sedláček 1984). 

Procentuálně vyjádřeno (Obr. 19), jednoznačně nejvyšší podíl jednotlivých typů evidujeme 

u mis (36 %). Vzájemně podobný podíl, pohybující se mezi 10 % až 12 %, zjišťujeme u pěti 

typů: zásobnice 1000 (11 %), amforovité nádoby 2000 (10 %), teriny 3000 (12 %), 

amforovité mísy 4000 (10 %), koflíky 7000 (12 %). Nejnižší procentuální podíl byl zjištěn u 

talířů 6000 (7 %) a hrnců 8000 (2 %). 

Základní keramické typy byly dále tříděny na podtypy. Dva podtypy byly rozlišeny u 

zásobnic (1100 a 1200); talířů (6100 a 6200), hrnců a hrncovitých nádob (8100 a 8200) a 

specifických výrobků (9100 a 9200). Čtyři podtypy byly rozlišeny u amforovitých nádob 

(2100 – 2400) a terin (3100 – 3400). Nejvyšší počet podtypů (6) byl rozlišen u mis (5100 – 

5600) a koflíků (7100 – 7600). 

Poslední kategorii nejnižšího řádu představují varianty (Obr. 20). U některých podtypů 

byly rozlišeny dílčí varianty, a to buď s ohledem na jejich morfologii či rozměry. S ohledem 
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na morfologii byly rozlišeny dvě varianty u podtypu 1100 (1110 a 1120) a 7200 (7210 a 

7220). S ohledem na podobné rozměry byly vymezeny dvě varianty u podtypu 6200 (6210 a 

6220); tři varianty (menší, střední, větší) byly vyčleněny u podtypu 4100 (4110, 4120, 4130) a 

5500 (5510, 5520, 5530; viz Obr. 21 a 22). 

Mezi nádobami byly rozlišeny tři základní formy: a) vysoké; b) střední; c) nízké. 

a) vysoké formy, u nichž R < H. K vysokým formám můžeme nepochybně přičíst typ 1000 

(zásobnice), 2000 (amforovité nádoby) a typ 8000 (hrnce). K vyšším formám patří rovněž 

koflíky podtypu 7600. 

b) střední formy představují nejproblematičtější formu nádob. Pravděpodobně lze mezi ně 

zařadit teriny, u nichž sice R > H a mají tak blíže k nízkým formám, avšak jejich poměr mezi 

okrajem a výškou není nijak zásadní. Do této nevýrazné skupiny lze dále přiřadit hrncovité 

nádoby podtypu 8200 a koflík podtypu 7500.     

c) nízké formy, u nichž výrazně R > H. Mezi nízké formy patří v první řadě typ 5000 

(mísy), typ 4000 (tzv. amforovité mísy) a koflíky podtypu 7100 až 7400. Stupňovité talíře, 

které dosahují 5 ≤ R: H ≤ 6 a ploché talíře, v jejichž případě platí 9, 5 ≤ R: H ≤ 13, 5, by bylo 

možno označit za výrazně nízké až ploché formy nádob (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 270). 

Kritérium síly střepového materiálu hraje roli především při určování funkčně-

technologických skupin nádob. S ohledem na sílu střepového materiálu lze v Lovosicích 

vymezit tři skupiny nádob: a) tenkostěnné, se sílou střepu < 5 mm; b) středněstěnné, se sílou 

střepu 5 – 9 mm; c) silnostěnné, se sílou střepu > 9 mm. 

a) tenkostěnné nádoby jsou na pohřebišti zastoupeny poměrně hojně. Vesměs tenkostěnné 

jsou nádoby podtypu 2200, dále některé menší exempláře podtypu 3300, amforovité misky 

varianty 4110 a mísy varianty 5510. 

b) mezi středněstěnné nádoby patří některé podtypy amforovitých nádob, konkrétně 2100, 

2300 a 2400. Dále do této skupiny spadají teriny podtypu 3400 či hrnce podtypu 8100. 

Některé z nádob, u kterých síla střepu dosahuje 3 – 6 mm, stojí však na rozhraní mezi 

tenkostěnnými a středněstěnnými. Patří sem nádoby podtypu 3100, klasické teriny 3200, 

amforovité misky varianty 4120 a 4130. Na tomto pomezí stojí se sílou střepu 4 – 6 mm 

rovněž mísy variant 5520 a 5530 a dále menší varianty stupňovitých talířů se sílou střepu 4 – 

8 mm. 

c) Jediného typického zástupce silnostěnné keramiky se sílou střepu větším než 9 mm 

představuje typ 1000 zásobnice. Do kategorie silnostěnných nádob mohou někdy spadat 

rovněž větší varianty 6220 stupňovitých talířů (s. 7-10 mm).  
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7. 7. 1. Typ 1000 (Zásobnice) 

Největším a nejrobustnějším druhem halštatské keramiky jsou zásobnice. Obecným 

určujícím rysem zásobnic jsou velké rozměry (s výškou nad 30 cm) a objem, které společně 

výrazně převyšují ostatní keramické typy (Fridrichová 1988, 119; 1988, obr. 2). Jde o 

charakteristický typ nádoby pro kulturu bylanskou, který se velmi často vyskytuje 

v hrobovém i sídlištním kontextu (např. Koutecký – Sedláček 1984, tab. 1). V české a 

moravské literatuře jsou podobné nálezy nejčastěji označovány jako amforovité zásobnice 

(Golec 2003, 39-41, tab. 5; Koutecký 2008a, 49; Fridrichová 1981; 1988, obr. 2). Ze 

sídlištního materiálu kultury bylanské a horákovské je však znám i odlišný druh zásobnic, 

které mají blíže k hrncům a hrncovitým nádobám (cf. Fridrichová 1981, 119; 1988, obr. 2; 

Koutecký – Sedláček 1984, 268) a jsou z toho důvodu označovány jako zásobnice hrncovité 

(Golec 2003, 191, 39, tab. 5). Na Moravě jsou dokonce hroby, které obsahují zásobnici, 

označovány jako hroby amforové (Nekvasil 1993, 347). 

V morfologii zásobnic jsou zjišťovány jisté nuance v celkové výšce a poměru jednotlivých 

částí, které však nepřispívají k řešení chronologických otázek. Jejich vývoj je vždy vázán na 

domácí nebo okolní kulturní prostředí a podloží (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 268). 

Zásobnice patří v Lovosicích mezi oblíbené. Celkově bylo na pohřebišti zjištěno 21 

zásobnic, z čehož většina spadá do podtypu 1100 a pouze 2 kusy do podtypu 1200. Hrobů, 

v nichž spočívaly dvě zásobnice, bylo zjištěno devět (hroby 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28A, 

32), hrobů s jednou zásobnicí byly tři (1, 15, 23). Absence zásobnice ve výbavě byla zjištěna 

v kostrových hrobech 31 a 28B, a v popelnicovém hrobě 29.  

Torzovitý stav zachování některých zásobnic (v hrobech 18, 23, 27, 28A) způsobil, že se 

jejich původní vzhled nepodařilo zrekonstruovat a nemohly být tak typově určeny. Stav byl 

někdy zapříčiněn porušením při zemních skrývkách, kdy se z nich dochovaly pouze části 

spodku či den (hroby 18, 23 a 26). Zásobnice v hrobě 17, která byla patrně jen vysušena či 

velmi slabě vypálena, se rýsovala odlišnou výplní. Podařilo se ji zdokumentovat, nikoliv však 

již vyzdvihnout. 

 
Podtyp 1100 (amforovitá zásobnice) 

Výška nádob podtypu 1100 výrazně převyšuje průměr okraje (H > R) a současně i průměr 

výduti (H > pv.). Jde o silnostěnné nádoby o síle střepu > 9 mm. Charakteristickým 

morfologickým rysem je vedle silně přehnutého okraje a vysokého nálevkovitě rozevřeného 

hrdla především výrazné kuželovité podhrdlí odsazené od těla (Obr. 23). Daný podtyp 

odpovídá typu 01. 00 podle M. Fridrichové (1981, 119; 1988, obr. 2). Tyto zásobnice se 
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obvykle dělí na: a) štíhlou a vysokou variantu; b) nižší a baňatou variantu (podle Koutecký 

2008a, 49). 

V Lovosicích jsou doloženy: a) vysoké a objemné varianty (1110); b) nižší a objemově 

menší varianty (1120; viz Obr. 23). Mnohdy se obě varianty zásobnic vyskytují společně 

v jednom hrobě a jde tedy o synchronní, a nikoliv navazující vývojové formy (jistě v hrobech 

16, 24, patrně i v hrobě 27). Nejrobustnější a nejvyšší exempláře amforovitých zásobnic 

(1110) pochází z hrobů 24 a 16, přičemž dosahují výšky až 78 cm a průměru výduti až 66 cm. 

Naproti tomu výškově i objemově nejmenší exemplář (v. 41 cm, pv. 40 cm) pochází z hrobu 

15. Mezi „klasické“ tvary vysokých objemných zásobnic 1110 lze řadit exempláře z hrobů 16, 

19 a 24 (Tab. 7: 1; 22: 1; 27: 1). Určitý vývoj lze ve tvaru stěny vypozorovat u zásobnice 

z hrobu 17, u které se zaoblená stěna mění v ostřeji zalomenou, přičemž maximální výduť je 

umístěna v horní polovině nádoby (Tab. 12: 1). 

Všechny zásobnice jsou bez výzdoby, avšak ve zjistitelných případech jsou jejich povrchy 

na vnější straně černé lesklé, a to nejčastěji v horní části nádoby. Leštění vychází od okraje až 

po maximální výduť či těsně pod ní. Zbytek nádoby včetně dna je pak většinou hladký 

oranžovohnědý nebo jen mírně upravený, stejně jako vnitřní stěna nádob. Ta bývá jen někdy 

na okraji upravena černým leskem.  

 
Podtyp 1200 (zásobnice bez podhrdlí) 

Na pohřebišti byly zjištěny pouze dva odlišné exempláře zásobnic (hroby 19, 28A). Obě 

zásobnice postrádají důležitý morfologický prvek, a sice podhrdlí (Obr. 23). Exemplář 

z hrobu 19 (Tab. 22: 2) má vyhnutý okraj a hrdlo výrazně odsazené od těla. Bez podhrdlí je 

rovněž exemplář z hrobu 28A, u kterého velmi nepatrně zvýrazněné hrdlo v podstatě plynule 

přechází v tělo nádoby. Její stěny tvoří zcela atypickou, výrazně vypouklou a vysoko 

umístěnou výduť (Tab. 37: 1). Oproti výše popsaným zásobnicím se kromě morfologie liší i 

svými parametry: jejich výška je stále > průměr okraje (H < R), ale < průměr výduti (H < 

pv.). 

Zásobnice bez podhrdlí z hrobu 19 (Tab. 22: 2) má tvarově velmi blízko k zásobnicím 

kultury halštatské mohylové v západních Čechách, kde je jejich výskyt kladen hlavně do fáze 

Kostelík-Beztehov tj. do Ha C1 (cf. Šaldová 1965, obr. 57: 1, 2a, 4; ibid. 1968, 332, obr. 44). 

Svým nízkým hrdlem a středem s vyrovnaným délko-šířkovým poměrem má tvarově blízko i 

k „horákovskému“ typu zásobnic, jejichž vývoj je na jižní Moravě v sídlištním materiálu 

shledáván mezi stupni Ha C2 – Ha D2 (cf. Golec 2003, 40). Naproti tomu zásobnice z hrobu 

28A vykazuje podstatně mladší znaky, evidované jinak až v Ha D (cf. Dreslerová 1995). 
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7. 7. 2. Typ 2000 (Amforovité nádoby) 

Pojem „amfora“ vychází z tradičního archeologického označení, přičemž v současnosti již 

ztratil svůj původní význam ve smyslu klasické řecké amfory (cf. Sklenář 1998, 18; Nekvasil 

1970, 64). Nicméně amfora patří v odborné literatuře doby halštatské ke zcela běžně 

používaným pojmům (Dreslerová 1995; Fridrichová 1981; 1988; Golec 2003; Koutecký 

2008a aj.). Někdy je volen obecnější pojem „amforovitý tvar“ (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 

268, tab. 2-3). Na Moravě jsou středně velké nádoby, které jsou vyšší než širší nazývány 

amforami, zatímco nádoby širší než vyšší jako „osudí“, ačkoliv jde z typologického hlediska 

o jeden typ nádoby (podle Golec 2003, 32, tab. 1). 

Jde o vysoké formy nádob, u nichž je průměr okraje < výška (R < H). V pojetí M. 

Fridrichové jde o typ 04.00 (Fridrichová 1988, obr. 2). Tyto nádoby mají vyhnutý okraj, 

kuželovité hrdlo povětšinou mírně odsazené od těla a výraznou výduť. 

Na pohřebišti jde o hojně doložený typ nádoby: nejméně 18 kusy, nejvíce až 25 kusy. Mezi 

amforovitými nádobami lze v Lovosicích rozlišit 4 podtypy: a) 2100 (tzv. vysoká amfora, typ 

Poláky IIa); b) 2200 (tzv. klasická amfora, typ Poláky IVa); c) 2300 (dvouuchá amfora 

„billendorfského typu“); d) 2400 (tzv. široká baňatá amfora, typ Poláky IIIc). 

 
Podtyp 2100 (tzv. vysoká amfora, typ Poláky IIa) 

Amforovité nádoby podtypu 2100 patří mezi vyšší formy nádob, u nichž je průměr okraje 

< výška (R < H). Oproti podtypu 2200 se jedná o středněstěnnou a hrubě utvářenou keramiku, 

u které se síla střepu pohybuje v rozmezí 6-7 mm. Typickým znakem je vyhnutý okraj, 

relativně vysoké hrdlo odsazené od těla a výrazná výduť umístěná zhruba v polovině nádoby. 

Dosahují výšky od 20 cm do 24 cm. Při analýze poláckého pohřebiště byly podobné nádoby 

označeny jako „vysoké amfory“ a přiřazeny k typu IIa (Koutecký 1993a, 30, abb. 12). 

Na pohřebišti je podtyp 2100 doložen pouze třemi kusy, přičemž v každém z hrobů se 

nacházel jeden exemplář (Tab. 2: 9; 39: 2; 41: 1 dole). Doloženy jsou pouze ve spoře 

vybavených hrobech 1, 29 a 31 (Obr. 24). 

Jedná se o poměrně hrubě utvářené nádoby, které rozhodně nelze považovat za stolní 

náčiní či součást picího servisu. Jejich povrch je drsný, spíše výjimečně též černý matný a 

hladký. Vnitřky nádob jsou oranžové až hnědo-oranžové matné nebo hladké. Výzdoba na nich 

nebyla zjištěna. Subjektivně jde o keramiku relativně dobře vypálenou. Způsobem utváření a 

úpravou povrchu se nejvíce blíží hrubé kuchyňské sídlištní keramice či keramice ze žárových 

hrobů (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 272; Koutecký – Špaček 2004). 
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Podtyp 2200 (tzv. klasická amfora, typ Poláky IVa)  

Takzvaná „klasická amfora“ (podle např. Koutecký 2008a, 49, obr. 13: 6-11) byla při 

analýze poláckého pohřebiště rozlišena jako typ IVa (Koutecký 1993, 30, abb. 17). 

Představuje další vyšší typ nádoby, jejíž průměr okraje < výška (R < H). Nádoba má vyhnutý, 

někdy až vodorovně přehnutý okraj, který přechází ve vyšší kuželovité či mírně prohnuté 

hrdlo výrazně odsazené od těla nádoby. Dalším znakem je výrazná zaoblená výduť (Obr. 24). 

Na pohřebišti bylo dochováno asi 16 kusů. Doloženy jsou jistě třemi kusy v hrobě 17 (Tab. 

12: 8, 9; Tab. 13: 15), v hrobě 27 nejméně dvěma kusy (Tab. 33: 10, 15), v hrobě 28A dvěma 

kusy (Tab. 37: 4; 38: 12) a jedním v hrobě 31B (Tab. 41: 5). V hrobě 18 jsou doloženy asi 4 

kusy (Tab. 16: 6, 10; 17: 12, 14?). Problematické se ukazuje být především určení torzovitě 

dochovaných nádob v hrobech 26 (Tab. 31: 6, 11), 27 (Tab. 33: 4), 18 (Tab. 17: 14) a v hrobě 

32 (Tab. 43: 7).  

Jde o velice jemnou, kvalitně vyhotovenou a z estetického hlediska též umně zdobenou 

keramiku. Vnější povrchy nádob jsou povětšinou černě leštěny až do kovového lesku. Naproti 

tomu vnitřky nádob jsou povětšinou světle hnědé až oranžové hladké, a též kvalitně upravené. 

Skutečným estetickým vrcholem těchto nádob je především jejich výzdoba, která 

představuje jednu z nejsložitějších výzdobných technik užitých na halštatské keramice. 

Výzdoba je provedena rytím, vpichováním, rastrováním, ozubeným kolečkem či jeho imitací, 

plastickými prvky nebo jejich kombinacemi. Technika rytí byla provedena ostrým předmětem 

a zdobí buď hrdlo jednoduchými svislými liniemi (Tab. 33: 10) či na podhrdlí vytváří motiv 

vyplňovaného zavěšeného trojúhelníku (Tab. 12: 8; 31: 12). Složitou vpichovanou výzdobou 

nese nádoba z hrobu 28A. Současně jde o nejmenší zjištěný exemplář amforovité nádoby na 

pohřebišti, téměř miniaturních rozměrů (Tab. 38: 12). 

Nejsložitější způsob výzdoby nese nádoba z hrobu 31B (Tab. 41: 5). Hlavní motiv je 

proveden rastrováním tj. svazkem linií rytých do keramiky vícehrotým velice jemným 

předmětem (podle Golec 2003, 96, 232-233). Někdy je rastrování označováno též jako jemně 

vlasově rytá výzdoba (Koutecký 2008a, 51). Rastrovaná výzdoba je vedena na hrdle ve formě 

svislých pásů a na těle pak motivem zavěšeného trojúhelníku vytvořeného pásy šikmých linií. 

Celý tento motiv je obohacen o vpichy, který jej lemují po vnitřním i vnějším obvodu a na 

vrcholu trojúhelníku tvoří rozetu. Nadto je motiv doplněn plastickými prvky ve formě čtyř 

výčnělků. Na pohřebišti se jedná o zcela originálně zdobený výrobek. 

Kombinace rytí a vpichování je použita na nádobě z hrobu 28A, kde je touto technikou 

vytvořen motiv spirály. Spirála je tvořena rytou linií, která je lemována drobnými 

nepravidelnými oválnými vpichy a doplněna rytým motivem zavěšeného trojúhelníku šikmo 
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šrafovaného (Tab. 37: 4). Druhá rytá spirála v sobě dokonce kombinuje doposud téměř 

nepoznaný prvek v kultuře bylanské: výzdobu ozubeným kolečkem čili tzv. radélkem (Tab. 

16: 10). Oproti předešlému exempláři, kde je spirála lemována nepravidelnými oválnými a 

ostrými vpichy, je spirála v tomto případě lemována jemnými, drobnými a pravidelně 

rozmístěnými „čtverečky“, které do značné míry způsobem provedení připomínají radélko 

resp. ozubené kolečko. V případě zdobeného exempláře z hrobu 28A nejde o skutečné 

radélko, ale patrně o jeho imitaci (cf. Golec 2003, 234: 813). Vlastní motiv spirály patří 

přitom v kultuře bylanské rovněž k dosti výjimečným. 

Tvarově odlišná od popsaných je další nádoba z hrobu 18 (Tab. 16: 6). Má poněkud užší a 

vyšší hrdlo a méně výrazný vyhnutý okraj. Její oblá maximální výduť spočívá spíše v dolní 

polovině a přechází v mírně vklenutý spodek. Výzdoba je vpichovaná ve tvaru zavěšeného a 

vpichy vyplněného trojúhelníku zakončeného na vrcholu rozetou. 

„Klasická amfora“ je považovaná za jeden z vůdčích typů středního období kultury 

bylanské (Kouteckého stupně Ha C2-Ha C3), který prodělává následný vývoj v Ha D1 tak, že 

maximální výduť klesá blíže ke dnu nádoby, zatímco hrdlo se zužuje a prodlužuje. Nádoby 

pak mají blíže k lahvovitým tvarům (podle Koutecký 2008a, 27-28, obr. 2). Tuto tendenci lze 

však na pohřebišti pozorovat pouze v případě nádoby z hrobu 18 (Tab. 16: 6), která svou 

profilací upomíná spíše na tvarosloví amfor billendorfské kultury. 

Podtyp 2200 se pravděpodobně začíná objevovat až v mladších vývojových horizontech 

pohřebiště, a to nejen vzhledem k absenci v hrobech 1, 15, 16, 19, 24 a 28B. Klasické amfory 

jsou zřejmě obsahem hrobů, které již postrádají prvky charakteristické pro stupeň Ha C1. Jde 

podle mého názoru o jeden z vůdčích keramických podtypů, který lze na pohřebišti spojovat 

se stupni Ha C2-Ha D1, zvláště pak exempláře s vyspělou kombinovanou výzdobnou 

technikou.  

 
Podtyp 2300 (dvouuchá amfora „billendorfského typu“) 

Podtyp 2300 představuje na pohřebišti ojedinělý tvar (Tab. 2: 3). V podstatě jde o jedinou 

amforu v pravém smyslu slova tj. o exemplář se dvěma protilehlými uchy (cf. Sklenář 1998, 

18). Poněkud paradoxně nepochází z oikumeny bylanské, nýbrž billendorfské kultury. 

Amfora působí značně archaickým dojmem. Její výzdoba byla vedena po obvodu mezi uchy 

třemi vertikálními žlábky, pod nimiž se nacházejí tři větší důlky, které jsou pravidelně 

rozmístěny na dvou protilehlých stranách vůči uchům (Tab. 2: 3; Obr. 25). 

Uvedená dvouuchá amfora má přibližné analogie na Litoměřicku v Libochovanech 

(Koutecký 2003b, tab. 2: 5, 10: 10; Plesl 1961b), na Teplicku v Jenišově Újezdě a Břežánkách 

(Koutecký 2001c, obr. 1: 3; 2: 13, 14), na Lounsku v Libčevsi (ibid., obr. 3: 36) či na 
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Chomutovsku v Přezeticích (ibid., obr. 4: 38). Velmi často se obdobné dvouuché amfory 

objevují např. ve výbavách chudých popelnicových hrobů ve východním Durynsku (Simon 

1972, taf. 4: 19; 6: 3; 13: 1,8; 16: 5; 17: 5 ad.). 

 
Podtyp 2400 (tzv. široká baňatá amfora, typ Poláky IIIc) 

Nádoby podobné tomuto podtypu bývají řazeny buď mezi „široké baňaté amfory“ 

(Koutecký 1993a, abb. 13) či mezi „velké a baňaté amforovité misky“ (Koutecký 2008a, obr. 

13: 19). Tvarově mají velmi blízko k typu Poláky IIc (Koutecký 1993, abb. 12), nejvíce však 

odpovídají typu Poláky IIIc (ibid., 26, abb. 13). Na Moravě by tento podtyp nádoby byl 

nejspíše označen již jako „osudí“ (cf. Golec 2003, 32, tab. 1). 

Rysem těchto nižších a objemnějších amforovitých nádob je vyhnutý okraj, nízké odsazené 

hrdlo a výrazná výduť s tendencí spíše pokleslou. Mají široký okraj > dno, ale < výška 

nádoby (R < H). Síla střepu se pohybuje v rozmezí 5 až 10 mm, jde tedy o středněstěnnou až 

silnostěnnou keramiku (Obr. 25). 

S jistotou lze do této skupiny zařadit exemplář z kostrového hrobu 28B s nízkým počtem 

kovových artefaktů (Tab. 38: 15). Zcela ojedinělá je na nalezišti dochovaná spodní část 

nádoby, která byla uložena v birituálním hrobě 1, kde sloužila jako urna pro uložení dětských 

ostatků. Jde o nádobu s nízko posazenou, stlačenou až pokleslou výdutí (Tab. 2: 10). Nádoba 

zřetelně vykazuje archaické znaky časné doby halštatské tj. stupně Ha C1 resp. Ha C1a (podle 

Pare 1999), přičemž má jasnou vazbu na předchozí pozdněbronzové období stupně Ha B3 (cf. 

Bouzek 2002, obr. 1: 1; Fridrichová 1969, obr. 11: 2-3; Koutecký – Bouzek 1967, obr. 17: 4; 

ibid. 2010; taf. 66: 2; Koutecký – Špaček 1982, obr. 7: 1; Sklenář 1969). Podobně z nádoby 

obsažené v hrobě 15 byl dochován pouze spodek, který sestával z neobvykle širokého dna a 

kónicky rozevřených stěn (Tab. 4: 2). Vzhledem k tomu, že ze dvou posledně zmíněných 

exemplářů zcela postrádáme horní části, není jejich zařazení mezi tento podtyp zcela 

jednoznačné. 

7. 7. 3. Typ 3000 (Teriny) 

Pojmem terina se rozumí nádoba, u které převažuje horizontální směr nad vertikálním (R > 

H). Oproti mísám jde o členité středně vysoké formy nádob. Pojmem „terina“ označila M. 

Fridrichová (1981, 119) všechny nádoby popisované do té doby jako amforovité mísy, 

mísovité amfory, amfory – mísy apod. (Fridrichová 1981, 119; cf. Koutecký 1993, 30, obr. 

12-15; ibid. 2008a, obr. 13: 15-18). Jedná se o její typ 05.00 (Fridrichová 1988, obr. 3). 

Stejně jako v případě předchozího jde o hojně doložený typ: na pohřebišti evidujeme 22 až 

23 kusů. Mezi terinani byly v Lovosicích vyčleněny 4 podtypy: 3100 (prostá nečleněná terina, 



 114

typ Poláky IIIa); 3200 (klasická malovaná terina); 3300 (terina s vyšším odsazeným 

kuželovitým hrdlem); 3400 (terina s válcovitým hrdlem). 

 
Podtyp 3100 (prostá nečleněná terina, typ Poláky IIIa) 

Podtyp 3100 představuje morfologicky nejjednodušší formu terin, která se prostotou 

mnohdy blíží k hrncům či hrncovitým nádobám (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 271). Při 

analýze poláckého pohřebiště byly označeny jako „široké amfory“ typu IIIa (Koutecký 1993, 

abb. 13; cf. ibid. 2008a, 28, 49, obr. 2, 13: 12-14). Základním kritériem pro zařazení mezi 

teriny je paradigma R > H, které v případě hrnců neplatí. Charakteristickým znakem je 

vyhnutý okraj a hrdlo, které je zvýrazněno pouhým prožlabením. Stěna má pravidelně 

zaoblený tvar a výduť těchto nádob je relativně vysoko umístěná (Obr. 25). 

Jedná se o nejrozšířenější podtyp terin na pohřebišti, jenž je doložen nejméně osmi 

exempláři v šesti hrobech (hrob 17: 1019; hrob 18: 5; hrob 19: 14; hrob 23: 3; hrob 24: 4a; 

hrob 31: 2; hrob 32: 6 a 10).20 Jsou to tenkostěnné až středněstěnné (3 – 5 mm) a kvalitně 

upravené nádoby, jejichž výška dosahuje 8, 5 až 9, 5 cm a průměr okraje 12 až 18 cm. 

Kvalitní vnější povrch nádob bývá nejčastěji černý lesklý, vnitřní povrch může být barevně 

upraven v odstínu červené či hnědočervené barvy. Výzdoba je na nádobách dosti složitá: rytá, 

vpichovaná, vhloubená (důlkovaná), rastrovaná či kombinovaná. Jednodušší motivy jsou 

provedeny vpichováním v podobě klikatky na těle nádoby (Tab. 12: 10) či hustě rytými 

liniemi v podobě zavěšeného trojúhelníku (Tab. 27: 4a). Složitější motivy tvoří větší zavěšené 

trojúhelníky vyplněné menšími, lemovanými vpichy a zakončenými rozetami (Tab. 25: 3) či 

rastrovaný „V“ motiv doplněný o důlky (Tab. 43: 10).  

 
Podtyp 3200 (klasická malovaná terina) 

Jde o vyšší podtyp terin, u nichž stále horizontální rozměr převládá nad vertikálním (R > 

H). Oproti předešlému podtypu je odlišuje výraznější okraj a nízké, ale zřetelně ohraničené 

hrdlo, kuželovité či mírně prohnuté a odsazené od těla. Výduť nádob je umístěna v horní 

části. Průměr okraje dosahuje nejčastěji 20 – 22 cm, výška 14, 5 – 18 cm. Jsou to tenkostěnné, 

častěji středněstěnné nádoby o síle střepu 3 – 6 mm (Obr. 25).21 

Dalším typickým znakem je úprava povrchu a výzdoba. Povrch je ve všech případech 

uvnitř i vně souvisle hladký v odstínu červené barvy (cihlově červený, oranžovočervený, 

hnědooranžový až hnědočervený). Na všech exemplářích je doložena malovaná geometrická 

výzdoba černou barvou. Starší exempláře mohou být opatřeny rudimentálním uchem, které je 

                                                 
19 První číslo označuje hrob, druhé číslo nálezu v daném hrobě. 
20 K tomuto podtypu možná náleží i torzo nádoby z hrobu 26 (Tab. 31: 12), může však jít rovněž o podtyp 2200.  
21 Výjimkou je silnostěnný exemplář z hrobu 28A, který dosahoval v. 24 cm, po. 27 cm, s. 7-12 mm.  
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umístěno mezi okrajem a hrdlem (Tab. 8: 13; 22: 8). Naopak zřejmě nejmladší exempláře 

ztrácejí výrazně odsazené hrdlo (Tab. 37: 3).   

Podtyp 3200 představuje druhý nejrozšířenější podtyp terin, jenž je na pohřebišti doložen 

šesti exempláři (Obr. 25). Dosti striktně se váže na bohatě vybavené hroby se součástmi 

koňských postrojů (hroby 16 a 19) a vozů (hroby 17, 18 a 32). V každém z těchto pěti hrobů 

je doloženo po jednom exempláři (Tab. 8: 13; 13: 13; 17: 17; 22: 8; 44: 15). Jedinou 

výjimkou je v tomto ohledu exemplář ze žárového hrobu 28A, který žádný z těchto atributů 

neobsahoval (Tab. 37: 3). 

Tento typ terin je znám z bohatě vybavených hrobů s koňskými postroji, a to ze Rvenic 

1963 (Koutecký 2003b, tab. 8: 7) či z Vikletic, hrob 138/63-4 (Koutecký 1988, obr. 25: 12). 

Nicméně známy jsou i z hrobů bez koňských postrojů: např. z Poláků, hrob 4/1974 (Koutecký 

– Smrž 1991, obr. 8A: 1), Račiněvsi, hrob 9/1999 (Koutecký 2008b, tab. IV: 3) či Vikletic, 

hrob 165/63 (Koutecký 1988, 93, obr. 27: 14). Naprostá většina těchto nálezů je datována D. 

Kouteckým do středního období Ha C2 – Ha C3. 

 
Podtyp 3300 (terina s vyšším odsazeným kuželovitým hrdlem) 

Jde o nižší formu terin, u nichž výrazněji převládá průměr okraje nad výškou (R > H). 

Některé exempláře se morfologií blíží k amforovitým mísám podtypu 4100. Nejvíce naplňují 

moravský termín „osudí“ (cf. Golec 2003, 32, tab. 1). Nádoby podtypu 3300 mají vyhnutý 

okraj, oproti podtypu 3100 zřetelně vyšší kuželovité hrdlo odsazené od těla a výrazně 

klenutou stěnu s rovným spodkem a dnem. Jejich výduť je umístěna zhruba uprostřed (Obr. 

26). Na pohřebišti jsou doloženy nejméně pěti exempláři (hrob 17: 6; hrob 18: 8; 23: 4; 32: 4 

a 14). 22 Nádoby jsou na hrdle či na těle zdobeny rastrováním v kombinaci s vhloubenou resp. 

důlkovanou výzdobou. Motivem jsou pásy šikmo rastrovaných trojúhelníků v kombinaci 

s důlky (Tab. 25: 4), vyplněný trojúhelník na vrcholech zakončený rozetou (Tab. 44: 14) resp. 

jednodušší „V“ motiv doplněný o důlky (Tab. 16: 8).  

Další dva exempláře mají tvaroslovím již velmi blízko k tzv. amforovitým mísám podtypu 

4100. Oproti nim jde však o exempláře s podstatně užším okrajem a vyšším hrdlem (Tab. 12: 

6; 43: 4). Jsou to menší tenkostěnné nádoby (s. 2 – 4 mm), vysoké zhruba 4 až 6, 5 cm, s 

průměrem výduti okolo 11 cm. Exemplář z hrobu 17 je opatřen plastickou výzdobou 

v podobě protažených výběžků čili tzv. pupíky (Tab. 12: 6). 

 
 
 

                                                 
22 K tomuto podtypu patrně náleží i torzovitě dochovaný exemplář z hrobu 18 s dochovanou rastrovanou 
výzdobou (hrob 18: 23). 
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Podtyp 3400 (terina s válcovitým hrdlem) 

Posledním nízkým tvarem teriny, u něhož výrazně převládá horizontální index nad 

vertikálním (R > H), je podtyp 3400. Jde o zcela specifický podtyp nádoby, který v sobě 

kloubí rysy nižších terin a tzv. širokých amforovitých mis (Obr. 26). Jsou to poměrně robustní 

středněstěnné nádoby se silně vyhnutým okrajem tvořícím až vodorovnou lištu, s rovně 

postaveným válcovitým hrdlem, výrazně vydutou stěnou a vklenutým spodkem zvýrazňujícím 

dno. Průměr okraje dosahuje od 25 do 36 cm a výška od 13 do 15,5 cm. Jejich povrch svědčí 

o precizní úpravě. Sestává ze souvislé hnědočervené hladké vrstvy, na níž je nanesena 

geometrická malba černou barvou (Obr. 26). 

V rámci bylanské kultury jde o dosti atypický tvar nádoby. Na pohřebišti jsou doloženy 

pouze dvěma exempláři (Tab. 17: 18; 43: 8). Podobně jako předchozí podtyp 3400 byly 

uloženy v nejbohatších hrobech, s částmi vozu ve výbavě (hroby 18 a 32). 

7. 7. 4. Typ 4000 (Amforovité mísy) 

Pro specifický tvar nádob, který v sobě kloubí profilaci amforovitých nádob a současně 

nízký tvar mis se vžil diskutabilní termín „amforovitá mísa či miska“ (Fridrichová 1981, 119; 

1988, obr. 3; Koutecký 2008a aj.). Mají tvořit jakýsi spojovací prvek mezi profilovanými a 

vyššími amforovitými či terinovitými tvary a mezi mísami. Výrazně u nich převládá 

horizontální směr nad vertikálním. Průměr okraje je výrazně > výška; platí pro ně: H < 1/2 R. 

Jde o nádoby s vyhnutým okrajem, nízkým kuželovitým nebo válcovitým hrdlem, se širokou 

nízkou výdutí a široce rozevřeným spodkem, který mnohdy supluje nevýraznou podstavu 

(podle Koutecký – Sedláček 1984, 269). Důvodem, proč M. Fridrichová podobné sídlištní 

nálezy nejprve zařadila do skupiny označené jako „amfory-teriny“, byla podobnost nálezů a 

jejich terminologická neucelenost (Fridrichová 1981, 119; Koutecký – Sedláček 1984, 269). 

Teprve později byly autorkou rozlišeny jako typ 06.00 (podle Fridrichová 1988, obr. 3). Na 

pohřebišti v Polákách byly označeny jako typ IX (Koutecký 1993, 32, abb. 15). Na Moravě 

jsou podobné nádoby označovány jako „osudí“ (Golec 2003, 32, tab. 1). Mezi tímto druhem 

nálezů jsou tradičně rozlišovány dvě varianty: a) velká baňatá; b) malá nízká (podle Koutecký 

2008a, 49). V Lovosicích byl rozlišen jeden základní podtyp, který se dále člení na tři 

varianty. Doložen je na pohřebišti 19 až 22 kusy.  

 
Podtyp 4100 (tzv. amforovitá mísa/miska) 

Charakteristickými rysy těchto nádob je krátký vyhnutý okraj, velmi nízké buď mírně 

kuželovité či prožlabené hrdlo výrazně odsazené od ostře zalomeného těla. Spodní část 

nádoby často splývá se dnem nebo je dno zevnitř zvýrazněno.  
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Amforovité misky jsou doloženy v 11 hrobech nejméně 19 exempláři. Naopak jejich 

absence je zaznamenána v hrobech 23, 29, 31 a 32. Nejvyšší počet podtypu 4100 je doložen 

v hrobě 24 (4 ks) a v hrobě 16 (3 ks). Nejčastěji se vyskytují po jednom či po dvou kusech 

v hrobě. Mezi lovosickými nádobami podtypu 4100 lze rozlišit tři varianty (Obr. 21 a 26): 

a) malou nízkou 4110 (po. do 14, 5 cm); b) střední 4120 (po. 17-23 cm); c) vyšší širokou 

4130 (po. nad 25 cm). 

a) Prvním zástupcem tzv. amforovitých mis jsou malé nízké exempláře 4110. Na pohřebišti 

jsou doloženy sedmi exempláři ve čtyřech hrobech: 16, 24, 28A, 28B. Nejvyšší počet 3 ks je 

zaznamenán v hrobě 24 (Tab. 27: 12, 13; 28: 17), dva v hrobě 28A (37: 7; 38: 11), po jednom 

v hrobech 16 (Tab. 8: 15) a 28B (Tab. 38: 19). Jedná se o jemné, tenkostěnné a precizně 

upravené zboží. Výška nádob dosahuje 3 až 6, 5 cm; průměr okraje 9 až 14, 5 cm; síla střepu 

2 až 4 mm. Povrch nádob je z vnější strany nejčastěji černý lesklý. Vnitřek nádob má hladký 

matný povrch, který může být opatřen červeným či hnědočerveným nátěrem (Tab. 37: 7; 38: 

11). Na krátkém hrdle mohou být zdobeny jemně rytými svislými liniemi (Tab. 27: 12; 28: 

17). 

b) Střední exempláře 4120 patří v hrobech mezi nejrozšířenější. Doloženy jsou devíti 

exempláři v osmi hrobech (hrob 1: 6; 15: 6; 16: 3; 17: 7; 18: 13; 19: 4, 5; 26: 8; 27: 7). Výška 

středních exemplářů dosahuje 4, 5 až 7, 5 cm, průměr okraje 17 až 23 cm, síla střepu 3 až 5 

mm. Vnitřek nádob může být opatřen souvislou hnědočervenou barvou na oranžovém 

podkladě. Na nízkém hrdle mohou být zdobeny svislými jemně rytými liniemi. 

c) Vyšší široké varianty 4130 jsou na pohřebišti doloženy pouze dvojicí nádob, a to 

v hrobech 16 a 24 (Tab. 8: 11; 27: 3). Jejich výška dosahuje 11 – 12 cm, průměr okraje 25 – 

26 cm, průměr výduti 32 – 33 cm. Nádoby se pohybují na rozhraní tenkostěnných a 

středněstěnných, síla střepu u nich dosahuje 4 – 5 mm. Kromě výrazně větších rozměrů mají 

oproti ostatním i jiné svérázné rysy. Mezi okrajem a hrdlem nádoby je umístěno rudimentální 

ucho. Jejich vnější i vnitřní povrch je celoplošně upraven v pastelovém odstínu červené barvy 

(oranžová, cihlová až terakotová). Dalším důležitým výzdobným prvkem je malba černou 

barvou. 

Jde o velmi kvalitní a esteticky hodnotně vyhotovenou keramiku. Malovaná výzdoba je 

provedena motivy zavěšených složitě vyplněných trojúhelníků s antipodně umístěnými 

trojúhelníky zakončenými na vrcholech háčky. Podobně bohatě malovaná amforovitá mísa 

pochází např. ze Straškova – Račiněvsi (Koutecký 2008b, tab. I: 1). V jejich případě 

představuje malba černou barvou vrchol výtvarného geometrického umění stupně Ha C (cf. 

Brosseder 2004, abb. 52; Podborský 1963; Siegfried-Weiss 1979).  
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7. 7. 5. Typ 5000 (Mísy) 

Mezi nejběžnější a nejrozšířenější nálezy doby halštatské patří mísy. Jde současně o jedny 

z morfologicky nejjednodušších tvarů, u nichž horizontální směr výrazně převládá nad 

vertikálním a průměr okraje je tedy > výška nádoby (R > H). Současně průměr ústí > průměr 

dna (pú. > pd.). Mísy mají celou řadu typů, jejichž variační šíře poměrně plynule přechází 

jedna v druhou (cf. Fridrichová 1981, 120; Koutecký – Sedláček 1984, 270, tab. 5-7). 

V sídlištním materiálu byly mísy rozlišeny jako typ 08.00 (podle Fridrichová 1988, obr. 3), 

na pohřebišti v Polákách jako typ XII (Koutecký 1993, 34, 36, abb. 18-19). 

Mísy patří na pohřebišti mezi vůbec nejhojněji doložený typ nádoby (67 až 74 kusů). Mezi 

typem 5000 bylo rozlišeno 6 podtypů. Vůbec nejrozšířenější je podtyp 5500, ostatní jsou 

zastoupeny pouze několika příp. jednotlivými exempláři (Obr. 27).  

 
Podtyp 5100 (mísa se zataženým a zevnitř zesíleným okrajem) 

Mísy se zataženým a příp. zevnitř zesíleným okrajem patří na pohřebišti k velmi slabě 

zastoupeným. Jsou doloženy pouze dvěma exempláři v birituálním hrobě 1 (Tab. 2: 11) a 

popelnicovém hrobě 29 (Tab. 39: 1). Patří vedle vysokých amforovitých nádob (podtyp 2100) 

k typům zastoupeným pouze ve spoře vybavených hrobech bez většího počtu milodarů 

keramických i kovových. Mísa se zataženým a zevnitř zesíleným okrajem (Tab. 2: 11) 

představuje na pohřebišti ojedinělý způsob takovéto úpravy okraje (Obr. 27).  

Mísy se zataženým okrajem jsou velmi hojně doloženy v horákovské kultuře, a to 

především na sídlištích (Golec 2003, 35-36, 189, tab. 2). Častěji se vyskytují též na sídlištích 

kultury bylanské (typ 08.08 podle Fridrichová 1988, obr. 3, 7: 4, 11: 12, 18: 21; cf. Koutecký 

2005, 150; ibid. 2006, obr. 3A: 8-9; Koutecký – Špaček 2004), oproti tomu na pohřebištích 

nejsou stejně jako v Lovosicích běžným jevem (Koutecký – Sedláček 1984, 270). Mnohem 

větší obliby nacházejí až v pozdní době halštatské (cf. Koutecký 2005; 2008c, tab. 5: 62-63). 

 
Podtyp 5200 (široká mísa s kolmo postaveným okrajem) 

Na pohřebišti je tento podtyp doložen pouze dvěma exempláři. Jde o středněstěnné široce 

rozevřené mísy s prostým kolmo postaveným okrajem a s kónickým (Tab. 37: 8) nebo 

polokulovitým (Tab. 2: 2) tvarem stěn. Pochází pouze ze spoře vybavených hrobů 1 a 28A 

(Obr. 27). 

 
Podtyp 5300 (mísa s mírně vyhnutým okrajem a slabou profilací) 

Exemplář menší mísy prostého tvaru s velmi mírně vyhnutým okrajem a slabou profilací 

byl zaznamenán v hrobě 1 (Tab. 2: 5; Obr. 27). 
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Podtyp 5400 (mísa s nálevkovitým hrdlem) 

Mísa s nálevkovitým hrdlem a vypouklou stěnou představuje na lokalitě ojedinělý 

exemplář (Tab. 22: 6; Obr. 27). Na vnitřní stěně nádoby byla torzovitě dochována vlešťovaná 

výzdoba v podobě růžice. Mísa působí dosti archaickým dojmem, který do značné míry 

evokuje morfologii štítarských nádob (cf. Bouzek 2002, obr. 2: 7; Koutecký – Bouzek 2010, 

abb. 2: 7, taf. 3: 1, 3, 6-7, 17: 12-13, 26: 97-108, 31: 163-169), ačkoliv výzdoba patří již plně 

do doby halštatské stupně Ha C. 

 
Podtyp 5500 (mísa s vyhnutým okrajem a esovitě zaoblenou stěnou) 

Tento podtyp představuje vůbec nejrozšířenější tvar nádob na pohřebišti, který je 

zaznamenán nejméně 59 kusy. Mezi nádobami tohoto podtypu lze v Lovosicích rozlišit tři 

varianty: a) menší tenkostěnnou 5510; b) střední 5520; c) větší středněstěnou 5530 (Obr. 22 a 

27). V největším počtu jsou v jednotlivých hrobech zastoupeny malé tenkostěnné exempláře 

(max. 5 ks v hrobě). Stejně hojný výskyt je pak v hrobech doložen u středních a větších forem 

(max. 3 ks v hrobě). Největší počet mis podtypu 5500 pochází z hrobu 16 (10 kusů) a z hrobu 

32 (8 kusů). Přítomnost těchto mis je doložena v naprosté většině hrobů (13 hrobů), jejich 

absence je zaznamenána pouze ve dvou hrobech (hroby 29 a 31). V hrobech se velmi často 

vyskytuje společně kombinace všech tří variant (tj. menší-střední-větší). Ve spoře vybavených 

hrobech 1, 28A a 28B se vyskytuje vždy jen dvojice středních variant. 

a) Nejklasičtějším představitelem jsou tenkostěnné misky 5510 (s. 2 – 4 mm) menších 

rozměrů. Dosahují průměru okraje 14 až 19 cm; výšky 2, 5 až 5 cm, nejčastěji mezi 3 až 4 cm. 

Na pohřebišti patří mezi nejvíce zastoupené, jejich celkový počet čítá 26 kusů.  

b) Střední exempláře 5520 dosahují průměru okraje od 19, 5 do 25, 5 cm, výšky 5 až 8 cm 

a sílu střepu 4 až 6 mm. Na pohřebišti jsou doloženy nejméně 19 kusy.  

c) Větší středněstěnné exempláře 5530 dosahují průměru okraje od 25 do 31 cm, výšky 6,5 

až 9,5 cm. Síla střepu 4 až 6 mm. Největší exempláře mohou výjimečně dosáhnout průměru 

okraje až 44 cm (Tab. 5: 11) a sílu střepu až 8 mm (Tab. 43: 5). Na pohřebišti patří mezi 

nejméně doloženou variantu v počtu 14 kusů (Obr. 22). 

V naprosté většině jsou nádoby podtypu 5500 zdobeny na vnitřní straně vlešťováním 

v podobě několikanásobné růžice. Pouze některé nádoby jsou bez zjištěné výzdoby; ta se však 

v jejich případě nemusela dochovat. 

  
Podtyp 5600 (mísa s krátkým silně vyhnutým okrajem) 

Dva exempláře mis s krátkým, silně vyhnutým až vodorovně zakončeným okrajem byly 

zaznamenány v hrobě 28A. Kromě okraje je u obou nádob výrazné rovněž vysoko umístěné 
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hrdlo, které je vůči tělu nádoby potlačené. Jedna nádoba má kónickou profilaci (Tab. 37: 6), 

druhá pak mírně zaoblenou (Tab. 38: 10). Jedná se o jediný podtyp mis, který podle mého 

názoru poukazuje na končící tendence stupně Ha C resp. na počínající tendence stupně Ha D. 

7. 7. 6. Typ 6000 (Talíře) 

Specifickým typem keramiky kultury bylanské jsou talíře. Jde o nádoby s výrazně 

převládajícím horizontálním rozměrem, u kterých je průměr okraje několikanásobně > výška 

nádoby (R > H). Průměr jejich dna je vždy menší než průměr rozhraní hrdla a těla, který je 

dále menší než průměr ústí (cit. podle Fridrichová 1981, 120). Talíře jsou druhem plochého 

nádobí, které se funkčně i tvarově blíží mísám (cit. podle Koutecký – Sedláček 1984, 270). 

V sídlištním materiálu byly rozlišeny jako typ 09.00 (podle Fridrichová 1988, obr. 3). Mezi 

talíři jsou někdy rozlišovány 4 varianty (Koutecký 2008a, 49, obr. 13: 26-29; cf. Fridrichová 

1981, 120; 1988, obr. 3) resp. 3 podtypy (Koutecký – Sedláček 1984, 270, tab. 8). Při analýze 

poláckého pohřebiště byl tento typ nádoby označen jako XI – „Teller und schalenförmiger 

Telller“ a dále tříděn na 6 kategorií XIa až XIf (podle Koutecký 1993a, 32, 34, abb. 17). 

V Lovosicích lze rozlišit dva podtypy talířů: a) 6100 (plochý talíř, typ Poláky XId); b) 

6200 (stupňovitý/kuželovitý talíř, typ Poláky XIe, f). Na pohřebišti se vyskytuje celkem 14 

talířů v sedmi hrobech: 15, 16, 17, 19, 24, 28A, 28B. Z tohoto počtu převažují talíře podtypu 

6100 (8 ks) nad podtypem 6200 (6 ks). Podtyp 6100 je doložen po jednom exempláři ve všech 

hrobech, kde se vyskytují talíře, s výjimkou hrobu 28B, kde jsou doloženy dokonce dva. 

Talíře podtypu 6200 se vyskytují vždy v páru a to pouze ve třech hrobech: 16, 19 a 28B. 

 
Podtyp 6100 (plochý talíř, typ Poláky XId) 

V případě podtypu 6100 jde o vůbec nejnižší keramický tvar nacházený v hrobech. Poměr 

mezi průměrem okraje a výškou nádoby se pohybuje v rozmezí 9, 5 ≤ R: H ≤ 13, 5; nejčastěji 

pak v rozmezí 11 – 12 (Obr. 28). Zjištěné poměry vypovídají o tom, že jde o standardizované 

či typizované rozměry nádob.  

Exemplář z hrobu 19 (Tab. 22: N 11) má prostým utvářením těla, okraje a celkovou 

výškou velmi blízko k jednoduchým talířům s přehnutým okrajem kultury štítarské, ze 

kterých se nepochybně vyvíjejí (cf. Bouzek 2002, obr. 3: 4; Koutecký 2005, tab. 1: 17-19; 

Koutecký – Bouzek 2010, taf. 72: 19). V porovnání s ostatními působí značně archaickým 

dojmem. 

Dílčí příspěvek k poznání typologicko-chronologického vývoje talířů je obsažen ve 

vertikální stratigrafii hrobů 28A a 28B. Ve starší fázi hrobu (28B) je doložena dvojice 

plochých talířů o průměru okraje 24, 5 a 26, 5 cm. Oproti mladšímu exempláři je tato dvojice 
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talířů opatřena rovněž bohatou vlešťovanou výzdobou v podobě 5cípé a 6cípé růžice (Tab. 38: 

17 a 21). V mladší fázi je naproti tomu doložen menší a nezdobený exemplář o průměru 

okraje 19 cm. Rozdíl oproti starším exemplářům lze shledat dále ve výrazně zesíleném 

přehnutém okraji (Tab. 38: 14). 

Výzdoba na plochých talířích je provedena rytím, které je lemováno vpichy a doplněno o 

hluboký samostatný důlek umístěný na středu dna (Tab. 4: 9). Signifikantním způsobem 

výzdoby plochých talířů je rovněž rastrování stěn, které může být doplněno o rytí a 

vpichování (Tab. 9: 20). Důležitým motivem jsou dva oblouky na dně nádoby (Tab. 9: 20) a 

především pak spojená oblouková výzdoba v podobě girlandy (Tab. 4: 9). Girlandová 

výzdoba je jedním z charakteristických výzdobných prvků stupně Ha C1 (Brosseder 2002; 

2004; Podborský 1966). 

Domnívám se, že ploché talíře se na pohřebišti vyskytují v bohatě vybavených hrobech 

s koňskými postroji především ve starších úsecích stupně Ha C (tj. v Ha C1). V mladších 

úsecích stupně Ha C se v takto vybavených hrobech může ojediněle vyskytnout exemplář 

s rytou šachovnicovou výzdobou (Tab. 12: 2) či ve spoře vybavených hrobech i exemplář se 

zesíleným okrajem (Tab. 38: 13). 

 
Podtyp 6200 (stupňovitý/kuželovitý talíř, typ Poláky XIe, f) 

Charakteristickým rysem stupňovitých talířů je velká základna, nálevkovitě rozevřené 

stěny a široký přehnutý okraj (podle Koutecký – Sedláček 1984, 270; cf. Šaldová 1968, 344-

345). Jde o široké a masivní talíře, jejichž poměr mezi průměrem okraje a výškou nádoby se 

pohybuje v rozmezí 5-6 násobku (5 ≤ R: H ≤ 6). Jde tedy opět o typizované rozměry.  

V Lovosicích je podtyp 6200 doložen šesti exempláři pocházejícími ze tří hrobů (16, 19, 

28B). Rozlišeny byly dvě varianty (Obr. 28). 

a) Menší varianty 6210 dosahují průměru okraje 30 až 36 cm (průměr ústí 26 až 32 cm) a 

sílu střepu 4 – 8 mm (Tab. 8: 18; 23: 12; 39: 22). 

b) Velké silnostěnné varianty 6220 dosahují výšky 10 cm, průměru okraje 49, 5 až 50 cm 

(průměr ústí 45 cm) a sílu střepu 7-10 mm (Tab. 9: 19; 23: 13; 39: 23). V hrobech se talíře 

obou variant nacházejí vždy v páru a jde tudíž nepochybně o dvě souběžně se vyskytující 

varianty. V hrobě jsou vždy uloženy na sobě tím způsobem, že menší exemplář 6210 je 

uložen na větším 6220. Na dvou stupňovitých talířích se dochovala složitá rastrovaná výzdoba 

s motivem 10cípé a 12cípé hvězdy (Tab. 39: 22, 23). Na dalších je použita kombinovaná 

technika. Jde buď o kombinaci rastrované výzdoby s vlešťovanou (Tab. 8: 18) či kombinaci 

rastrované, ryté, vpichované a vhloubené – důlkované výzdoby (Tab. 9: 19). 
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Velké kuželovité talíře se začínají objevovat ve II. – III. fázi kultury štítarské, ale jsou 

vyšší a zaoblené. Ze starší a střední kultury bylanské jsou talíře zdobené na okraji 

geometrickou výzdobou. Formy talířů ze staršího středního období jsou od sebe velice obtížně 

odlišitelné a končí svůj vývoj v mladším středním období (podle Koutecký – Fridrichová 

1980, 508). 

O možném konci používání těchto talířů svědčí vertikální stratigrafie hrobu 28, kde je ve 

starší fázi hrobu (28B) doložena dvojice talířů, zatímco v mladší fázi (28A) již zcela chybí. 

7. 7. 7. Typ 7000 (Koflíky) 

Typickým tvarem kultury bylanské je tzv. koflík, jehož charakteristickým rysem je 

páskové ucho převyšující okraj. Zatímco v Čechách se pro tento typ nálezů ujal pojem 

„koflík“ ( Fridrichová 1981, 120; 1988, obr. 4), v moravských nálezech je používán termín 

„šálek“ (cf. např. Golec 2003, 39, tab. 4). Mezi koflíky kultury bylanské jsou vesměs 

rozlišovány 4 varianty (podle Koutecký 2008a, obr. 13: 30-35). V Čechách je typologicko-

chronologickému vývoji koflíků tradičně přikládán značný význam (Koutecký – Sedláček 

1984, 271; Šaldová 1968, 345-346), naproti tomu na Moravě je jejich chronologický význam 

nízký (Golec 2003, 39). 

V Lovosicích jde o velmi hojně zastoupený typ nádoby. Minimální počet koflíků dosahuje 

23 kusů, maximální počet 25 kusů (Obr. 29). Jejich výskyt je nadto doložen bezmála ve všech 

hrobech, jedinou výjimkou je v tomto ohledu popelnicový hrob 29. V pěti hrobech se 

vyskytuje jeden exemplář (hroby 1, 24, 28A, 31 a 32), minimálně v dalších osmi hrobech se 

vyskytuje hned dvojice koflíků (hroby 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28B). V hrobě 18 byla 

nalezena nejméně trojice koflíků.23 

Koflíky se obecně vyznačují velkou tvarovou variabilitou. V Lovosicích lze rozlišit šest 

podtypů: 7100 (prostý nečleněný koflík); 7200 (klasický tzv. miskovitý koflík); 7300 (typ 

Poláky Xb); 7400 (koflík s válcovitým hrdlem); 7500 (tzv. baňatý koflík; typ Poláky Xe); 

7600 (koflík atypického tvaru). 

 
Podtyp 7100 (prostý nečleněný koflík) 

Nejjednodušší formu představuje kónický koflík s rovným prostým okrajem, který 

postrádá výrazněji členěnou stěnu a jehož páskové ucho je zaoblené. Vyskytl se po jednom 

exempláři v hrobech 1 a 24 (Obr. 29; Tab. 2: 4; 28: 14). Pro tento typ koflíku lze nalézt 

                                                 
23 Vzhledem k umístění koflíku v zásobnici 1 je možné rozpadlý exemplář umístěný v zásobnici 2 považovat 
rovněž za koflík, ačkoliv se u něj nedochovalo páskové ucho. Celkový počet koflíků by tak v hrobě 18 dosáhl až 
4 kusy. 
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početné analogie již v kultuře štítarské, ze které se nepochybně vyvíjí (cf. Bouzek 2002; 

Koutecký 2008a, obr. 13: 30; Koutecký – Bouzek 1969, 75, obr. 11: 3).  

 
Podtyp 7200 (klasický tzv. miskovitý koflík) 

Podtyp 7200 představuje nejklasičtější tvar koflíku. Tektonikou se nejvíce blíží mísám a je 

proto někdy nazýván jako mísovitý či miskovitý (cf. Fridrichová 1981, 120; Koutecký – 

Sedláček 1984, 271). Průměr okraje těchto koflíků > než výška nádoby (R > H). Nevýrazně 

členitý tvar stěny je převážně slabě esovitý, okraj mírně vyhnutý. Páskové zužující se ucho je 

vytaženo výrazně nad okraj. Ucho je buď zaoblené (varianta 7210) nebo ostře lomené až 

zahrocené (varianta 7220). 

Na lovosické nekropoli jde o nejrozšířenější podtyp koflíku, doložen je nejméně 13 

exempláři (Obr. 29). Tento podtyp je zastoupen dvěma exempláři v hrobech 15, 16, 23, 27 a 

28B. Jeden exemplář byl zastoupen v hrobech 26, 28A, 32. Nejčastěji jde o malé tenkostěnné 

nádoby, které dosahují výšky okolo 4 až 5 cm a průměru 7, 5 až 9, 5 cm, jejichž síla stěn 

dosahuje 2 – 4 mm. Pouze některé z těchto koflíků mají výrazněji profilovanou stěnu (Tab. 

33: 6).  

Střední exemplář má formu vyšší mísy s esovitě zaoblenou stěnou, která je doplněna o 

funkční ucho. Dosahuje výšky 6 cm, průměru okraje 12 cm a sílu stěn 4 – 5 mm (Tab. 25: 8). 

Největší exempláře dosahují výšky 7, 5 až 11 cm, průměr okraje okolo 16 cm. Síla stěn 

dosahuje 4 – 5 mm (Tab. 4: 5) resp. 5 – 7 mm (Tab. 39: 24). Mezi velkými exempláři se 

vyskytují ucha zaoblená (Tab. 39: 24) i zahrocená (Tab. 4: 5). Některé z těchto robustních a 

poměrně hrubě utvářených exemplářů (Tab. 39: 24) by mohly být považovány za tzv. „hrnce 

s uchem“ (podle Koutecký 2008a, 49; Šaldová 1968, 338-339). Pro zařazení mezi hrnce však 

nesplňují kritérium poměru mezi výškou a průměrem okraje (cf. Fridrichová 1981, 119-120; 

k tomu Koutecký – Sedláček 1984, 271). Hojně jsou tzv. hrnce s uchem doloženy především 

na západočeských (Šaldová 1968, obr. 12: 20, 21: 28), ale i na středočeských pohřebištích a 

sídlištích (Koutecký – Sedláček 1984, 271, tab. 10, obr. 5: 8; 12: 6, 10; 13: 9). 

Některé z větších exemplářů nabírají vyšších tvarů, které mají velmi blízko k nečleněným 

terinám podtypu 3100 (Tab. 31: 4). Z případného zařazení do této skupiny nálezů je však 

vymezuje převýšené páskové ucho. 

 
Podtyp 7300 (typ Poláky Xb) 

Široké nízké koflíky s vysoko převýšeným zaobleným uchem byly rozlišeny na pohřebišti 

v Polákách jako typ Xb (Koutecký 1993, 32, abb. 16). Podtyp 7300 byl v Lovosicích s jistotou 

zjištěn po jednom exempláři ve čtyřech hrobech (hroby 17: 14; 18: 7; 19: 10; 26: 3). Průměr 
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okraje je výrazně > výška nádoby (R > H), současně mají poměrně široké dno a jde tedy opět 

o koflíky tzv. miskovitého tvaru. Výška dosahuje 5 až 7 cm, průměr okraje 11 až 16 cm. Jde o 

tenkostěnné nádoby se sílou střepu 2 až 4 mm. Tvar jejich stěn je zaoblený, mají krátký 

vyhnutý okraj (Obr. 29). Výrazné je především jejich vysoko vytažené a zaoblené ucho (Tab. 

13: 14; 16: 7; 22: 10). Koflíky obdobných tvarů jsou známy např. z Kolína (Koutecký – 

Sedláček 1984, obr. 6: 2) či z Poláků (Koutecký – Smrž 1991, obr. 4: 13). Soubor z poláckého 

hrobu 2/1974 je datován do Ha C2-3 (ibid., 169). 

 
Podtyp 7400 (koflík s válcovitým hrdlem) 

Koflík s vyhnutým okrajem, vysokým válcovitým hrdlem a výrazně vyklenutou stěnou 

představuje jediného zástupce podtypu 7400. Jde o tvar výrazně členěný. Vysoko převýšené 

zaoblené páskové ucho vybíhá z okraje a je nasazeno na rozhraní hrdla a těla (Tab. 22: 9). 

Jeho výskyt je v hrobě 19 zaznamenán společně s koflíkem podtypu 7300 (Obr. 29). 

Podobné koflíky bývají někdy řazeny mezi „amforovité“ (Koutecký 2008a, 49, obr. 13: 33, 

35). Vysoká buď mírně kónická či válcovitá hrdla s vyhnutým okrajem jsou přitom jedním 

z charakteristických prvků nádob kultury štítarské pozdní doby bronzové. Návaznost koflíků 

kultury bylanské na předchozí štítarské je několikrát prokázaná (cf. např. Koutecký 1967, obr. 

18: 1-2; Koutecký – Bouzek 1969, 52-54, 75-76). Předlohu k morfologii koflíku z hrobu 19 je 

tedy pravděpodobně možno hledat již v předchozí štítarské fázi (cf. Koutecký – Bouzek 2010, 

taf. 89: 3, 103: 9-10, 47: 1). Na druhou stranu je však třeba podotknout, že obdobné typy 

koflíků jsou známy i z vyspělých fází bylanské kultury, a to nejen z pražské (cf. Koutecký – 

Fridrichová 1980, obr. 2: 2; Jelínková 1958, obr. 17: 8) a středočeské (Dvořák 1939, tab. 6: 1, 

3), ale i ze severozápadočeské oblasti (cf. Koutecký 2003a, tab. 7: 2, 8: 11). Forma koflíku 

s vyšším hrdlem je běžná pro střední období, v mladším středním období končí svůj vývoj 

(podle Koutecký – Fridrichová 1980, 508; cf. Dvořák 1938, hrob 24, obr. 28: 1, 4, 6, 9, 12, 

29: 1, 3). 

 
Podtyp 7500 (tzv. baňatý koflík, typ Poláky Xe) 

Podtyp 7500 představuje na nalezišti jediný vysoký tvar koflíku, u kterého je průměr 

okraje < výška nádoby (R < H). Nádoby mají vysoké prohnuté hrdlo odsazené od zaobleného 

těla (Obr. 29). Obzvláště exemplář z hrobu 17 (Tab. 12: 5) má morfologicky blízko 

k amforovitým nádobám podtypu 2200. U něj se bohužel nepodařilo přesně rekonstruovat 

místo nasazení páskového trojúhelníkovitého ucha. Lze pouze předpokládat, že nasazení ucha 

mohlo být obdobné jako v případě jiného známého koflíku – džbánu z Lovosic (cf. Zápotocký 

1964, 166, obr. 11: 5). 
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Druhým zcela originálním výrobkem je exemplář z hrobu 18 (Tab. 16: 11). Podobně 

členité tvary bývají někdy označovány jako „široký a baňatý koflík“ (podle Koutecký 2003b, 

107) resp. „džbánek – baňatý koflík“ (podle Koutecký – Smrž 1991, 195). Jedná se o vyšší 

formu připomínající džbán s vyšším prohnutým hrdlem, které je výrazně odsazené od 

zaobleného těla. Zcela atypické je především umístění a tvar jeho ucha. Páskové ucho je 

nasazeno na maximální výduti a zhruba v polovině hrdla, přičemž je lomeno téměř do 

pravého úhlu. Podobné nasazení a tvar ucha je přitom jedním z typických znaků kultury 

billendorfské (cf. např. Koutecký 2004c; Plesl 1960; 1961a; 1961b). V případě tohoto koflíku 

– „džbánu“ jde tedy nejspíše o jakýsi konglomerát znaků bylanské (výzdoba) a billendorfské 

kultury (převažující tvarosloví a především morfologie ucha). 

Z prostředí celé bylanské kultury znám pouze čtyři podobné exempláře. První a 

geograficky nejbližší analogie pochází přímo z Lovosic, a to z bývalé Schwarzenberské 

cihelny, z hrobu s koňskými postroji. Jde o masivní exemplář s vysokým prohnutým hrdlem a 

vysoko převýšeným zaobleným uchem (Zápotocký 1964, obr. 11: 5). Brosseder tento hrob 

datuje do třetí skupiny českých hrobů s postroji, přičemž v rámci stupně Ha C2 zastává pozici 

zhruba v polovině (Brosseder 2004, abb. 77). 

Druhý obdobný koflík s vysokým prohnutým a odsazeným hrdlem a malým páskovým 

uchem na rozhraní hrdla a těla byl nalezen v bohatě vybaveném hrobě ve Vikleticích. Hrob 

138/63-4 je jako jeden z mála z Čech výjimečný nálezem zlatého drátku a datován do 

mladšího středního období kultury bylanské tj. do HC 3 (Koutecký 1988, 77, 92, obr. 24: 1, 

týž 2003a, 122, 129). 

Dalším podobným tvarem je exemplář s vysokým hrdlem a uchem na rozhraní hrdla a těla, 

nalezený ve Rvenicích, okr. Louny (Koutecký 2003b, tab. 7: 6, 8: 8). Rvenický koflík má 

s lovosickým společné nejen tvarosloví, ale i výzdobu. Ta je tvořena na hrdle nádoby svislými 

pásy vlásečnic a na výduti pásy vlásečnic v podobě zavěšených trojúhelníků (podle Koutecký 

2003b, 107, tab. 8: 8). Opět výjimečný rvenický hrob mj. s dvojicí železných kopí, dvojicí 

tzv. symbolických vozů a sedmi železnými udidly byl naposledy datován rovněž do Ha C3 

(Koutecký 2003b, 110). 

Formu „džbánku – baňatého koflíku“ (podle Koutecký – Smrž 1991, 195) má i exemplář 

z hrobu 20 z Poláků datovaný do Ha C2 (ibid., obr. 20A: 1d). Na pohřebišti představuje typ 

Xe (Koutecký 1993, 32, abb. 16: e). Uvedeným analogiím je společné především místo 

nasazení a tvar ucha spolu s vysokým a širokým prohnutým hrdlem. Koflík s vysokým hrdlem 

je považován za běžný ve středním období, malé okrouhlé ucho na rozhraní výduti a hrdla je 
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neobvyklé (podle Koutecký 1988, 92). Koflík s vysokým hrdlem nelze ve zlomcích dobře 

odlišit od amforovitých nádob (podle Fridrichová 1981, 120). 

 
Podtyp 7600 (koflík atypického tvaru) 

Z výbavy hrobu 31B pochází velmi svérázný tvar (Tab. 41: 3). Jde o exemplář širokého 

koflíku s nálevkovitě vyhnutým okrajem přecházejícím v prožlabené hrdlo, které je odsazeno 

od výrazně zaobleného těla. Rovněž nasazení malého (nepřevýšeného) ucha na maximální 

výduti a na rozhraní hrdla a těla je jinak pro koflíky zcela atypické (Obr. 29). Jednu z mála 

analogií podobných koflíků pro tento exemplář představuje nedávný nález z Račiněvsi, okr. 

Litoměřice. Zde byl v hrobě 2/2006 nalezen podobně utvářený koflík, avšak s výrazně 

převýšeným uchem a navíc zdobený specifickým motivem jedlových větévek (Koutecký 

2008b, 419, tab. 11: 4). Výbava hrobu je autorem výzkumu datována do mladší fáze středního 

období tj. do Ha C3 (ibid., 419). 

Nedostatek adekvátních analogií v kultuře bylanské nás nutně vede k hledání analogií 

v přilehlých oblastech osídlených kulturou billendorfskou. Smíšený charakter (bylansko-

billendorfský) má Lovosicím geograficky velmi blízké pohřebiště v Libochovanech (Plesl 

1961b). Zde nacházíme v hrobě 73 tvarově a nasazením ucha velmi podobný koflík (Koutecký 

2003b, tab. 10B: 5). S ohledem na neobvyklou morfologii tohoto koflíku a jeho velmi řídký 

výskyt v bylanské oikumeny nelze vyloučit, že jeho původ by bylo nutno hledat právě 

v severních oblastech osídlených kulturou billendorfskou. 

7. 7. 8. Typ 8000 (Hrnce a hrncovité nádoby) 

V případě hrnců jde o skupinu prostých nečleněných nebo jen nevýrazně členěných nádob, 

u nichž je průměr okraje < výška (R < H) a jde tedy o skupinu nádob vysokých forem. Hrdlo 

buď není vytvořeno, nebo je modelováno slabým odsazením od mírně klenutého těla, které 

bývá zdůrazněno plastickou páskou či řadou vrypů (podle Fridrichová 1981, 119-120). Mezi 

hrnci jsou někdy vymezovány 4 varianty (podle Koutecký 2008a, 49, obr. 14: 1-5). Na 

nalezišti v Polákách byly hrnce označeny jako typ VIII (Koutecký 1993, 30, abb. 14), 

v sídlištním materiálu představují typ 11.00 podle M. Fridrichové (1988, obr. 4). V hrobovém 

kontextu patří hrnce mezi slabě zastoupené, mnohem častěji se vyskytují v sídlištních 

kontextech (Fridrichová 1988, obr. 4; Koutecký – Sedláček 1984, 271). 

Do rozlišené skupiny hrncovitých nádob, která neodpovídá proporčním kritériím vlastního 

hrnce (k problematice cf. Koutecký – Sedláček 1984, 271), je podle kritéria formy řazena též 

nádoba podtypu 8200. Hrnce a hrncovité nádoby patří na nalezišti k nejslaběji zastoupenému 

typu nádob: zaznamenány jsou pouhé tři exempláře. 
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Podtyp 8100 (prostý hrubě utvářený hrnec) 

Podobně jako na jiných pohřebištích jde o velmi slabě zastoupený typ nádoby: v Polákách 

jsou zaznamenány tři kusy (cf. Koutecký 1993, 30), v Lovosicích pouze dva.  

Oba lovosické hrnce souvisí s hrobem 31: první byl součástí výbavy kostrového hrobu 31B 

(Tab. 41: 4), fragmenty druhého byly nalezeny ve výplni čtvercového žlábku (Tab. 41: 1 

nahoře), který byl s tímto hrobem v superpozici. Jedná se o prosté, velmi hrubě utvářené 

hrnce soudkovitého tvaru s nevýrazně klenutým tělem a krátkým hrdlem, které je od těla 

odděleno nehtovým vrypem. Výška hrnců dosáhla v obou případech 12 cm, průměr okraje 11 

cm, síla střepu 6-8 mm (Obr. 30). Hrnce představují na pohřebišti technologicky vůbec 

nejhůře zpracované nádoby, podobně jak to bylo zjištěno na Kolínsku (Koutecký – Sedláček 

1984, 271). Prosté soudkovité hrnce s plastickou, vpichovanou nebo vrypovanou výzdobou 

jsou v Lovosicích zastoupeny v hrobě ze Schwarzenberské cihelny (Zápotocký 1964, 166, obr. 

11: 2) či z přilehlé polohy u dnešního Četransu (Půlpán 2008, 163, obr. 5: 5). Obzvláště hojně 

jsou doloženy v Kolíně (Koutecký – Sedláček 1984, obr. 4: 21; 7: 7; 8: 10; 10: 1, 9). 

 
Podtyp 8200 (miniaturní hrncovitá nádoba) 

Na pohřebišti zcela ojedinělá je miniaturní nádoba z hrobu 28B (Tab. 39: 25). Má formu 

prostého soudkovitého hrnce, výška je však mírně < průměr okraje: v. 3, 4 cm; po. 4 cm (Obr. 

30). 

7. 7. 9. Typ 9000 (Ostatní keramické výrobky) 

Mezi ostatní keramické resp. hliněné výrobky zjištěné na lovosické nekropoli patří dvě 

chřestítka a dva kotouče s nástavcem čili tzv. mondidoly. Obě kategorie předmětů jsou 

tradičně řazeny mezi artefakty spojované s rituálním chováním lidu popelnicových polí a 

doby halštatské (Filip 1934-1935b; Koutecký 1968, 459-460; 2007, 133; Podborský 2006, 

275-276; Vokolek 1999, 14-15 aj.). 

 
a) Typ 9100 (Chřestítka) 

V lovosickém hrobě 32 byla nalezena dvojice kulovitých chřestítek o průměru 30 až 35 

mm (Tab. 44: 22, 23; Obr. 30). Chřestítka (syn. chrastítka, rachlátka) byla uložena poblíž SV 

rohu hrobu, na dně nádoby. Hliněná chřestítka čili drobné hliněné duté předměty naplněné 

hliněnými kuličkami, vydávající charakteristický zvonivý zvuk, jsou v obecné rovině řazeny 

do kategorie symbolických předmětů spojovaných nejčastěji s kultem (podle Venclová 2008, 

73, 149; Vokolek 1999, 15). 

Z prostředí kultury bylanské jsou známa především chřestítka kulovitého či hruškovitého 

tvaru, z doby halštatské pak i jiné tvary (Podborský 2006, tab. 86: 10-12). Kulovitá chřestítka 
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jsou známa ze středních i ze severozápadních Čech. Z Prahy – Holešovic, patrně ze žárových 

hrobů, pochází trojice kulovitých chřestítek (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, 54, abb. 

27: 5-7), další pak z hrobu III s nejistými nálezovými okolnostmi z Prahy – Pankráce (ibid. 

1999, 55, abb. 28: 2) či z Prahy – Lysolají z hrobu III (ibid. 1996, 34). Tři chrastítka (1 

amforovitého, 2 kulovitého tvaru) jsou zaznamenána jako součást hrobové výbavy hrobu IV, 

zkoumaného v Praze – Dolní Liboci (Fridrichová 1995, 203; Fridrichová – Koutecký – 

Slabina 1997, 22, abb. 6: 22-24). 

Zřejmě největší soubor hliněných chřestítek pochází ze žárového jámového hrobu 

s kamenným závalem z Obříství u Mělníka, datovaného na počátek kultury bylanské (starší 

období až počátek středního období, Ha C1 – Ha C2). V souboru jsou zastoupeny 4 větší typy 

hruškovitého až amforovitého tvaru, u některých z nich je navíc patrná výzdoba rýh 

vytvářejících trojúhelníky (Koutecký – Spurný 1999, 306-307, obr. 2: 15, 3: 12-13, 17, 7: 1-2). 

Ze SZ Čech pochází dvojice kulovitých chřestítek ze žárového popelnicového hrobu 

z Radovesic, okr. Teplice (Koutecký 2007b, obr. 11B: 1-2). Dvě kulovitá chřestítka jsou 

známa z Poláků. První se vyskytovalo v kostrovém hrobě č. 16, druhé v žárovém hrobě č. 20. 

Oba hroby jsou shodně datovány do Ha C2. Hrob 20 je dále zajímavý nálezem zlomků 

měsícovitého symbolu nebo ploché podložky (Koutecký – Smrž 1991, 195, obr. 20: 8). 

Vzhledem k tomu, že obě chřestítka pochází z hrobů jedinců pochovaných do cca 14 let věku, 

jsou považována za oblíbené dětské hračky přidávané do hrobů (podle Koutecký 1993, 23). 

Četná hliněná chřestítka jsou však známa i z pozdní doby halštatské. Jako příklad může 

sloužit výbava žárových hrobů tzv. cítolibské skupiny na eponymní lokalitě (Wiehl 1908, 71-

76, tab. 25: 16, 26: 4, 13). Již při publikaci tohoto nálezu z r. 1887 se objevuje interpretace, že 

hliněná chřestítka mohla sloužit jako dětské hračky (Wiehl 1908, 74). Pro praktické použití 

hliněných chřestítek jako dětských hraček hovoří mj. časté nálezy z lužických nekropolí 

v Polsku, kde se štěrchátka vyskytují až z 90 % v dětských hrobech. Proti tomu však stojí 

skutečnost, že se nachází rovněž v bohatě vybavených hrobech dospělých jedinců (podle 

Podborský 2006, 275-276). Chřestítka jsou však někdy interpretována jako rituální předměty 

sloužící k zahánění démonů a duchů či „při sborových tancích při různých shromážděních, 

aby jejich zvukem byl udáván rytmus, takt – jako se to děje dodnes u primitivů“ (cit. podle 

Filip 1934-1935b, 106-108; srov. Podborský 2006, 275-276; Venclová 2008, 149). 

 
b) Typ 9200 (Kotouče s nástavcem tzv. mondidoly) 

Dalšími nálezy zvláštního druhu jsou hliněné kotouče. Mezi nimi jsou v principu 

rozlišovány dva základní typy: a) ploché kotouče bez nástavce, příp. se středovými otvory; b) 
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kotouče s nástavcem čili tzv. mondidoly, též jako měsíční, měsícovité, měsíčkovité podstavce, 

symboly, idoly apod. (cf. Fridrichová 1988, 61; 1981, 120; Koutecký 1968, 459-460). 

V Lovosicích je doložen s jistotou v jednom případě kotouč s nástavcem (hrob 18). V jeho 

případě jde o plochý kotouč o průměru 22 cm a tloušťce 2 cm, na kterém je usazen nástavec 

se zahnutými konci vysokými 6 cm (Tab. 17: 24; Obr. 30). Předmět se ve výplni hrobu 

podařilo vypreparovat, bohužel při vyzvedávání se zcela rozpadl. Rýsoval se odlišnou 

kompaktnější výplní s kamenitým ostřivem. Ve druhém případě (hrob 17) byla vypreparována 

pouze tenká (asi 2 cm) vrstva šedého mazlavého jílu oválného tvaru, který se při vyzvedávání 

rovněž zcela rozpadl a určit jeho původní tvar je dnes bohužel nemožné. V obou případech 

byly tyto nálezy umístěny v JZ rohu hrobu (srovnej Tab. 11: 18 a 15: 24). 

Hliněné kotouče různých podob, s nástavcem i bez něj, jsou evidovány prakticky v celém 

prostředí středoevropské doby halštatské a jejich počátky sahají až do doby bronzové 

(Podborský 2006, 319). Z Čech jsou známy z kultury bylanské a velmi často z kultury 

slezskoplatěnické (Vokolek 1999, tab. 50: 7-8, 52: 17, 54: 6, 55: 13, 57: 10 aj.). Známy jsou 

rovněž nálezy samostatných nástavců se zvednutými konci, bez kotoučů (např. Morava: 

Podborský 2006, tab. 86: 19; V Čechy: Vokolek 1999, tab. 57: 12; Venclová 2008, obr. 49: 2). 

Pro analogii plochého kotouče s nástavcem s vyvýšenými konci vystačí pohled 

k lovosickým garážím ČSAD, odkud obdobný nález pochází z bohatě vybaveného kostrového 

hrobu III (Pleiner 1959, 656; Pleiner – Rybová 1978, obr. 146: 8; Podborský 2006, tab. 86: 

20). Největší soubor hliněných kotoučů s nástavci pochází z hradenínských hrobů (Dvořák 

1939, obr. 6). 

Ve starší literatuře bývají kotouče s nástavcem interpretovány jako symbolické vyjádření 

měsíce či býčích rohů, nebo jako symbolická oběť býka či krávy a spojovány nejčastěji 

s nejrůznějšími rituály (Dvořák 1938; Filip 1934-1935b; Koutecký 1968, 459). Později byla 

dávána jejich souvislost „s pohřebními obřady konanými na počest význačných jedinců 

vojenské vrstvy, zasvěcené domácímu božstvu “ (cit. podle Koutecký 1968, 459-460). Po 

nálezu v Lovosicích byly označeny jako břevno/kozlík/opěrka pro svazek paliva, umožňující 

lepší přívod vzduchu od spodu. Oheň z vrbového proutí a dubových třísek má představovat 

neklamnou stopu obřadů a symbolické zápalné oběti při pohřbu (podle Pleiner – Rybová 

1978, 478). V poslední době pak se autoři přiklání k názoru, že jde „o symbol otevřeného 

ohně, který měl v hrobě vytvářet iluzi domácího krbu“ (podle Mazač – Tvrdík 2000, 153-

154), zatímco lunární symbolika kotoučů je dlouhodobě odmítána (Pleiner – Rybová 1978, 

478; Venclová 2008, 148). 
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Lze předpokládat, že původní počet podstavců v hrobech bylanské kultury byl nepoměrně 

vyšší, než je doposud doloženo. Při starších výzkumech mohly uniknout pozornosti, a to 

s ohledem na obecně špatný stav jejich zachování. Mnohdy jsou totiž dochovány pouze 

v podobě tenké a hutné jílovité vrstvy s ostřivem o mocnosti pouhého 1 cm (Šťastný – Vávra 

1997, 215). V současné době jejich nálezy přibývají především ve středočeské oblasti – např. 

dvojice hrobů v Kolíně (Mazač – Tvrdík 2000, 149, 153), v Nové Vsi u Kolína (Šťastný – 

Vávra 1997, 214-216) či v Praze 9 – Vinoři (Fridrichová 1995, 205, obr. 119). 

7. 7. 10. Technologie keramiky 

Na keramice, která byla zjištěna v lovosických hrobech bylanské kultury, byla 

makroskopickým pozorováním vedle morfologie analyzována povrchová úprava. Výsledky 

tohoto pozorování byly konfrontovány s mineralogicko-technologickou analýzou. 

7. 7. 10. 1. Makroskopická pozorování 

Makroskopická pozorování potvrzují, že naprostá většina keramických nádob uložená 

v hrobech bylanské kultury má vnitřní i vnější povrch velmi precizně upravený. Povrch je 

buď pečlivě uhlazený či vůbec nejčastěji leštěný. Povrchy většiny nádob jsou uvnitř i vně 

nejčastěji leštěny celoplošně, a to až do kovově černého lesku (např. koflíky a mísy). Na 

nádobách lze přitom velmi často sledovat pracovní stopy po úpravě hlazením či leštěním. 

Drsný či neupravený povrch mají nádoby pouze výjimečně. Dosti drsný, někdy též černý 

matný a hladký povrch byl zjištěn u nádob podtypu 2100. Úpravou povrchu se podtyp 2100 

nejvíce blíží hrubé kuchyňské sídlištní keramice či keramice ze žárových hrobů (cf. Koutecký 

– Sedláček 1984, 272; Koutecký – Špaček 2004). Hrubý, drsný a neupravený povrch byl 

zaznamenán na hrncích podtypu 8100. 

Můžeme-li soudit podle dochovaných povrchů nádob, je odstín černé a červené barvy 

vůbec nejoblíbenější kombinace barevného spektra, v němž jsou nádoby intencionálně 

upravovány (k symbolickému významu barev viz Boom van den 2001). Tento jev je dobře 

patrný hned na několika podtypech nádob. Barevného efektu ve spektru černé a červené barvy 

je přitom na nádobách dosaženo třemi způsoby: a) částečným leštěním povrchu nádoby; b) 

celoplošným leštěním vnějšího povrchu a hlazením či barevnou úpravou vnitřku nádoby; c) 

malováním. 

a) Částečné leštění povrchu nádoby. Největší keramický typ 1000 – zásobnice je velmi 

často leštěn do černého až kovového lesku v horních dvou třetinách nádoby od okraje až pod 

maximální výduť, zatímco spodní části zásobnic jsou pouze hlazeny. Na vnějším povrchu 

zásobnic tak vzniká dvoubarevný efekt v odstínu černé barvy a původní barvy keramické 
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hmoty (odstíny šedé, hnědé až červené). Vnitřní povrchy zásobnic jsou nejčastěji pouze 

hlazeny, občas leštění přechází na vnitřní okraj či po ústí nádoby. 

b) Celoplošné leštění vnějšího povrchu v kombinaci s barevnou úpravou vnitřku nádoby. U 

tohoto způsobu je pravidlem, že vnější povrch je černý lesklý, zatímco vnitřek je hlazený příp. 

celoplošně upravený (i natřený) v odstínu červené barvy. Nejčastěji je doložen u terin podtypu 

3100, amforovitých mis 4100; spíše výjimečně též u některých koflíků podtypu 7200 (hrob 

26: 4) a 7300 (hrob 26: 3). 

c) Malování. Velmi efektní dojem barevného spektra vzniká při použití malby na 

nádobách, kdy je na celoplošném povrchu v odstínu červené barvy (cihlová, terakotová, 

oranžovočervená aj.) použita černá malba geometrických vzorů. Tento způsob úpravy 

povrchu je použit pouze na terinách podtypu 3200 a širokých variantách tzv. amforovitých 

mis (4130), přičemž činí z těchto nádob skutečné umělecko-řemeslné skvosty. 

Makroskopická pozorování vedou k závěru, že vnější i vnitřní úpravě nádob byla při 

výrobě obecně věnována velká pozornost producentů a jde o velmi pečlivě a technologicky 

náročně upravenou keramiku. Téměř zanedbatelnou výjimkou, kdy lze hovořit o nekvalitní 

úpravě povrchu, jsou jedině hrubě utvářené hrnce podtypu 8100 (pouze 2 kusy). Bohužel je 

však nutno vyzdvihnout, že původní povrchy nádob jsou v současnosti v mnoha případech 

značně setřené, oprýskané či téměř zcela nečitelné. Původní povrchy nádob lze tak mnohdy 

pouze odvozovat na základě dochovaných torz. U některých nádob se původní povrch jistě 

nedochoval a přicházíme tak bohužel o cenné technologické a estetické informace. 

7. 7. 10. 2. Mineralogicko-technologická analýza 

Makroskopické hodnocení keramiky je do značné míry subjektivní záležitostí, přičemž je 

ovlivněno empirickou zkušeností pozorovatele. To platí především pro hodnocení kvality 

materiálu, jeho výpalu či úpravy povrchu (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 272). Pro získání 

skutečně exaktních dat byl proto vybrán reprezentativní vzorek keramiky, který byl podroben 

mikroskopické mineralogicko-technologické analýze24. Do výběru vzorků se promítla snaha o 

postihnutí co nejširšího spektra hrobových celků a současně o co nejširší typologické a 

technologické spektrum nádob.  

Z provedené analýzy vyplývá (Trąbska 2010), že keramika byla vyrobena z podobných 

surovin. Keramická hmota je ve všech případech aleuritovo-pelitová, s ostrohrannými 

minerálními zrnky. Hmota, z níž je lovosická keramika vyrobená, je velice homogenní. Této 

                                                 
24 Analýzu, která byla financována z vlastních zdrojů, provedla dr Joanna Trąbska, Instytut Archeologii, 
Uniwersytet Rzeszowski (Trąbska 2011). Analyzováno bylo 10 keramických vzorků – hrob 17: N 2 (č. 529), N 3 
(č. 530), N 8 (č. 535), N 12 (č. 539), N 13 (č. 540); hrob 18: N 5 (č. 698), N 6 (č. 702), N 9 (č. 705); hrob 26: N 4 
(č. 795), N 6 (č. 797). 
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homogennosti lze docílit pouze náročnou přípravou před vlastní produkcí keramiky. Hlína 

byla intencionálně a především dlouhodobě připravována ke zlepšení svých kvalitativních 

vlastností tj. musela nejprve po určitou dobu „odpočívat“. Hmota musela mít možnost volně 

oxidovat a zbavit se nepotřebných a škodlivých složek a teprve poté se stávala skutečně 

homogenní. Tento poměrně složitý a časově náročný proces přípravy (patrně několikatýdenní) 

hrnčířské hlíny je podle analýzy velice pečlivě provedený (Trąbska 2010). Jedinou výjimkou 

je v tomto ohledu vzorek č. 530 (Hrob 17: N 3), u kterého byla v hmotě zjištěna přítomnost 

šamotu. Nicméně charakter poréznosti ukazuje i v jeho případě na dosti pečlivou výrobu. 

Ostřivem jsou minerální substance, s výjimkou vzorku č. 530, u kterého se vedle 

minerálních substancí vyskytuje navíc šamot. Převažující ostřivo tvoří živec. Na keramice lze 

rozlišit dvě kategorie ostřiva: s drobným ostřivem o velikosti zrn do 0, 4 mm a s velmi 

drobným ostřivem o velikosti zrn do 0, 2 mm. V případě ostřiva jde o přirozenou součást 

suroviny25. 

Poréznost materiálu má štěrbinový charakter, přičemž štěrbiny jsou velmi úzké, zřídka kdy 

otevřené tj. málokdy dosahují až na povrch nádoby. Nezdá se, že jedním z důvodů začernění 

povrchu bylo záměrné zatažení nebo zavření těchto pórů, a to s ohledem na minimální 

množství těchto otevřených štěrbin, které dosahují až k povrchu a jejich žilnatost. Jedinou 

výjimkou v tomto ohledu je vzorek č. 530, kde je množství pórů větší. 

Pro všechny nádoby je typické, že jejich vnější povrchy jsou velmi pečlivě zpracovány, 

především hlazením a leštěním. Mezi nádobami lze rozlišit skupiny s různou úpravou 

povrchu. Část nádob byla pouze vyhlazena (č. 529, 797). Na část z nich byla nanesena velmi 

tenká, jednolitá, neprůsvitná a kompaktní vrstva. Přípravu a nanesení této vrstvy lze u 

některých exemplářů označit za skutečný umělecký výkon (č. 535 – hrob 17: N 8; č. 795 – 

hrob 26: N 4). Na části nádob tato povrchová vrstva prosakuje až do vnitřků nádob (č. 530, 

539, 540, 702), což s největší pravděpodobností poukazuje na použití složky organického 

původu. Podobný způsob byl nedávno zjištěn na nádobě z doby bronzové, která byla pokryta 

dehtovou vrstvou (Trąbska 2010).  

Povrch vlastní keramické hmoty byl ještě před naložením této vrstvy rovněž velmi pečlivě 

vyhlazen (s výjimkou vzorku č. 530). 

                                                 
25 Ostřivo plní v keramice více funkcí, přičemž netvoří jen konstrukční součást keramiky. Především usnadňuje 
uvolňování plynů, což má přímý vliv při následném používání keramiky tj. při přechovávání organických látek 
(potravin, nápojů) a hlavně při procesu vaření. Přítomnost ostřiva mj. výrazným způsobem reguluje eventuální 
teplotní šoky. Keramická hmota s ostřivem je rovněž lépe zpracovatelná než hmota bez ostřiva. Ostřivo tedy 
výrazným způsobem zvyšuje kvalitativní vlastnosti keramiky (Trąbska 2010). 
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Vnitřní povrch vzorků je buď velmi pečlivě vyhlazen (č. 529, 698) anebo pokryt velmi 

tenkou, jednolitou, neprůsvitnou vrstvou, která se někdy od vlastní keramické masy odlupuje 

(č. 530, 540, 702). 

Keramika kultury bylanské je tradičně považována za velmi slabě vypálenou či dokonce 

jen vysušenou na slunci, ačkoliv nikdy nebyla exaktně analyzována (Koutecký 2008a, 51; 

Koutecký – Sedláček 1984, 272). Analýza lovosické keramiky ukázala, že nádoby byly 

vypáleny v atmosféře s omezeným přístupem kyslíku. Podle vyjádření autorky expertízy 

(Trąbska, ústní sdělení) se teplota výpalu mohla pohybovat okolo 7000 C, což je poměrně 

běžná teplota, která keramice naprosto dostačujícím způsobem zajišťuje dobré kvalitativní 

vlastnosti. 

Pokud je černá povrchová vrstva čistě organického původu, byla nanesena pravděpodobně 

na již vypálenou nádobu a teprve poté byla důkladně vyleštěna. Další možností je použití 

barvící pasty složené ze sazí a/nebo grafitu, v níž pojícím prvkem mohla být substance 

organického původu (např. tuk, mléko apod.). V tom případě by bylo možné nanesení vrstvy 

na povrch vysušené nádoby a výpal v atmosféře s omezeným přístupem kyslíku. Na souboru 

nebyly pozorovány žádné stopy černého zabarvení, které mohly vzniknout pouhým očazením 

povrchu při výpalu (Trąbska 2010). 

Mineralogicko-technologická analýza potvrdila, že zkoumané vzorky představují velmi 

pečlivě vyrobenou keramiku, která je kvalitou keramické hmoty a podmínkami výpalu 

srovnatelná s keramikou doby laténské a římské (Trąbska 2010). Jedinou výjimkou je vzorek 

č. 530, který je z poněkud odlišné hmoty, nicméně povrchová černá vrstva se kvalitou 

provedení neliší od ostatních vzorků. 

Černá lesklá keramika kultury bylanské je často považována za tuhovanou, u níž má být 

grafit obsažen v keramické hmotě, nebo za potuhovanou, u níž má být grafit nanesen pouze na 

povrchu nádoby (např. Koutecký 2008a, 49). Přítomnost či absenci grafitu, a to ať již 

v keramické hmotě či na povrchu nádoby, nelze spolehlivě prokázat nebo vyvrátit pouhým 

makroskopickým pozorováním. Veškeré výsledky exaktních metod tuto skutečnost potvrzují 

(cf. Kopiasz 2008; Łaciak – Stoksik 2010). 

Na žádném ze vzorků lovosické keramiky nebyl grafit prokazatelně obsažen ani uvnitř 

keramické hmoty, ani na povrchu nádob. Černého lesklého povrchu tudíž nebylo nejspíše 

dosaženo dodáním grafitu a patrně není ani výsledkem očazení při výpalu (Trąbska 2010). 

Povrch nádob je nicméně výsledkem promyšlené intencionální činnosti. Nejprve byla na 

předem vyhlazenou keramickou hmotu naložena velice tenká vrstva nejspíše organického 

původu. Výsledného „kovového“ lesku bylo dosaženo časově náročným a velmi důkladným 
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leštěním této vrstvy za pomoci organických látek (patrně kůží). Celý tento složitý 

technologický proces přitom nepochybně vyžadoval obrovskou znalost, zkušenost a trpělivost 

výrobců. Na druhou stranu, přítomnost či absenci grafitu na/v keramice kultury bylanské lze 

s naprostou jistotou potvrdit či vyvrátit pouze finančně náročným použitím polarizačního 

mikroskopu, a pochopitelně pokud možno na mnohem větším vzorku. Na závěr je však nutno 

zdůraznit, že v rámci české bylanské kultury byla podobná analýza provedena vůbec poprvé, 

přičemž přináší prvně skutečně objektivní a exaktně získané informace o technologických 

vlastnostech keramiky (cf. Koutecký – Sedláček 1984, 272). 

7. 7. 11. Způsob a motivy výzdoby 

Podstatná část keramických nádob kultury bylanské je uvnitř nebo vně zdobena. U 

výzdoby je analyzován způsob jejího vzniku. Stylistická analýza hodnotí motivy výzdoby.  

7. 7. 11. 1. Způsob výzdoby 

Výzdoba je na nádobách vykonána různými technologickými postupy. Výzdoba může být: 

1. rytá; 2. vpichovaná; 3. vhloubená (důlkovaná, žlábkovaná, nehtová); 4. plastická; 5. 

rastrovaná; 6. vlešťovaná; 7. malovaná; 8. kombinovaná (cf. Golec 2003). První tři způsoby 

výzdoby jsou mnohem častěji na nádobách uplatňovány společně s dalšími technikami tj. 

kombinovanou technikou.  

 
1. Rytá výzdoba 

Rytá výzdoba je prováděna v podobě tenkých linií (Golec 2003, 42-47, 212-216). Jedná se 

o jednodušší způsob výzdoby, který je častěji používán v kombinaci s jinou technikou.  

Vertikálními a poměrně jemně rytými liniemi jsou na hrdle zdobeny některé amforovité 

mísy (Tab. 27: 12; 28: 17) nebo amforovité nádoby podtypu 2200 (Tab. 33: 10). Torzo rytého 

zavěšeného trojúhelníku je dochováno na amforovité míse (Tab. 17: 13) či na nečleněné terině 

(Tab. 27: 4a). Další torzo rytého zavěšeného trojúhelníku vyplněného šachovnicovým 

způsobem bylo dochováno na talíři (Tab. 12: 2). 

 
2. Vpichovaná výzdoba 

Samostatná vpichovaná výzdoba bývá na keramice uplatňována spíše výjimečně. V 

podobě klikatky byla zjištěna na terině podtypu 3100 (Tab. 12: 10) a v podobě rozety na 

amforovité nádobě podtypu 2200 (Tab. 13: 15). Mnohem častěji tvoří doplňkový vzor u 

kombinovaných technik (viz níže bod 8). U torzovitě dochovaného povrchu (Tab. 13: 15) 

nelze vyloučit, že původně sestával ze složitější kombinované výzdoby. Vůbec nejsložitější 

vpichovanou výzdobou nese amforovitá nádoba z hrobu 28A, na níž byl užit vertikální i 
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horizontální dekor. Na hrdle jsou drobnými vpichy vedeny vertikální linie, zatímco na těle je 

dvojitá horizontální linie vyplněná klikatkou, přičemž vrchol každé sudé je ukončen rozetou 

(Tab. 38: 12). 

 
3. Vhloubená výzdoba 

Stejně jako předešlá technika, nebývá vhloubená výzdoba ve větší míře uplatňována 

samostatně, ale mnohem častěji v kombinaci s dalšími technikami (viz níže). Ojedinělá 

kombinace vhloubených důlků a horizontálních žlábků je doložena na amforovité nádobě 

podtypu 2300 (Tab. 2: 3). Tento způsob výzdoby lze bezpochyby považovat za typický pro 

billendorfskou kulturu. Pás oválných až čočkovitých důlků je doložen na koflíku z hrobu 17 

(Tab. 13: 14). Vůbec nejhrubší nehtová výzdoba byla zaznamenána pouze u obou hrnců 

podtypu 8100 (Tab. 41: 1, 4). 

 
4. Plastická výzdoba 

Plastickou výzdobou jsou nazývány plastické aplikace, které jsou na nádobách 

z estetických a nikoliv funkčních důvodů, jako jsou např. vysoce převýšená ucha u koflíků 

(cf. Golec 2003, 53-54, 219-222). Plastickými výčnělky (tzv. pupky) je opatřena pouze trojice 

nádob: amforovité nádoby podtypu 2200 (Tab. 41: 5; 43: 7) a terina podtypu 3300 (Tab. 12: 

6). Prvně jmenovaná nádoba je však navíc zdobena složitou kombinovanou technikou. 

Rudimentálními uchy, patrně nefunkčními, je opatřena dvojice širokých amforovitých mis 

varianty 4130 (Tab. 8: 11; 27: 3) a některé, patrně relativně starší, teriny podtypu 3200 (Tab. 

8: 13; 22: 8). 

 
5. Rastrovaná výzdoba 

Rastrovaná výzdoba je na keramiku aplikována vícehrotým velice jemným předmětem, 

čímž vzniká svazek rytých linií (podle Golec 2003, 96, 232-233). Někdy je tento způsob 

výzdoby označován jako jemně vlasově rytá výzdoba (podle Koutecký 2008a, 51). Bohatě 

rastrovány jsou v Lovosicích především široké stupňovité talíře podtypu 6200 (Tab. 39: 22, 

23). U talířů plochých i stupňovitých je rastrovaná výzdoba kombinována i s jinými způsoby 

výzdoby (Tab. 8: 18; 9: 19-20). Rastrování se v kombinaci s vhloubenou (důlkovanou) 

výzdobou objevuje na terinách podtypu 3100 (Tab. 43: 10) a 3300 (Tab. 16: 8).  

  
6. Vlešťovaná výzdoba 

Výzdoba vlešťováním je typická pro vnitřní plochy mis. Jedná se o nejrozšířenější a 

zároveň velmi technologicky náročný způsob výzdoby (cf. Golec 2003, 89, 223-228). 

Vlešťováním na mísách vznikají motivy několikacípých růžic (viz níže). Spíše výjimečně 
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mohou být podobným způsobem zdobeny i ploché talíře (Tab. 38: 17, 21). Tato technika je ve 

velmi slabé míře kombinována i s jinými technikami, většinou je použita samostatně. Jedná se 

o způsob výzdoby, který prochází celou dobou halštatskou, od stupně Ha C1 až do pozdní 

doby halštatské (cf. např. Dreslerová 1995; Golec 2003; Koutecký 2008a). 

 
7. Malovaná výzdoba 

Malovanou výzdobu evidujeme v Lovosicích na deseti nádobách pocházejících ze sedmi 

hrobů (16, 17, 18, 19, 24, 28A, 32). V některých hrobech se vyskytuje dvojice malovaných 

nádob (hroby 16, 18, 32), v ostatních po jedné. Malovaná keramika se soustředí ve dvou 

skupinách nejbohatších hrobů – s koňskými postroji (hroby 16, 19, 24) a součástmi vozu 

(hroby 17, 18, 32). Pouze výjimečně se vyskytne též v hrobě bez těchto elementů (hrob 28A). 

Malba se vyskytuje pouze na širokých amforovitých mísách podtypu 4130 a terinách 

podtypu 3200 a 3400. Ve všech případech jde o malbu černou barvou na předpřipraveném 

hladkém podkladu v odstínu červené barvy, který se pohybuje od oranžového, cihlového, 

terakotového, přes načervenalý až po oranžovohnědý resp. červenohnědý. Kompozice je tedy 

vždy provedena v barevném spektru černé a červené. Černá barva byla na nádobách nanášena 

vždy z vnější strany, pouze ojediněle též z vnitřní strany vyhnutého okraje. Jde vždy o 

výzdobu vedenou po celém obvodu nádoby. Umístění výzdoby se omezuje na horní části 

nádob – vychází od okrajů, přechází přes hrdlo a končí na maximální výduti či těsně pod ní. 

Motivy černé malby jsou přísně geometrické (cf. Šaldová 1953, 74). V některých 

případech jde o motiv jednoduchý (Tab. 8: 13; 13: 13; 22: 8), v jiných případech tvoří vůbec 

nejsložitější motivy výzdoby (Tab. 8: 11; 27: 3). Především je uplatňován motiv zavěšených 

trojúhelníků (s tzv. háčky i bez), „V“ motiv, klikatka či tečkovaná linie. 

Nejstarší malování keramiky je zaznamenáno na jihu Německa již ve stupni Ha B, nicméně 

za charakteristické je považováno pro stupeň Ha C, přičemž se někde udržuje až do Ha D 

(Podborský 1963, 41-42). Malovaná výzdoba černou barvou je v bylanské kultuře 

zaznamenána již ve stupni Ha C1 (např. Čelákovice: Koutecký – Špaček 1982, obr. 7: 11), její 

největší rozkvět včetně malby červenou barvou, spadá do středního období kultury bylanské, 

tj. do Ha C2 – Ha C3. V Ha D1 malba mizí a je nahrazena tuhovanou a jemně vlasově rytou 

výzdobou (podle Koutecký 2008, 49, 51). Malovaná keramika je v rámci Čech známa ze 

širokého území tří kulturních celků: kultury bylanské, halštatské mohylové i 

slezskoplatěnické (Koutecký 2001c, 320-321; Siegfried-Weiss 1979; Šaldová 1953, obr. 45). 

Ve velmi hojném počtu se nachází rovněž na Moravě a v kalenderberském kulturním okruhu 

(Podborský 1963; Siegfried-Weiss 1979). Některé specifické malované symboly (trojúhelníky 

s háčky a triquetra) mají v halštatském prostředí relativně jasně vymezený geografický 
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výskyt, soustředěný především mezi střední a SZ Čechy (Polabí a Poohří), do severní části 

Bavorska a slezské části Polska, kde je evidována jedna z největších koncentrací malované 

keramiky (Alfawicka 1970; Brosseder 2002, 307, abb. 3-4; Gedl 1973 s další lit., 87-88, ryc. 

18; Jarysz 2001; Kopiasz 2008; Łaciak – Stoksik 2010). V mnohých malovaných motivech a 

na základě precizní úpravy nádob je kromě běžných utilitárních a dekorativních funkcí 

shledáván hlubší symbolický, duchovní příp. společenský význam (Boom van den 2001; 

Kopiasz 2008; Koutecký 2001c). 

 
8. Kombinovaná výzdoba 

Nejsložitější techniku představuje kombinovaná výzdoba, při níž je na nádobě použit více 

než jeden výzdobný způsob. Kombinovanou technikou jsou v některých případech zdobeny 

ploché a stupňovité talíře. Jde buď o kombinaci rastrované výzdoby s vlešťovanou (Tab. 8: 

18) či rastrované, ryté a vpichované výzdoby (Tab. 9: 20) někdy ještě obohacené o 

vhloubenou – důlkovanou (Tab. 16: 19). Plochý talíř z hrobu 15 je zdoben kombinací ryté, 

vpichované a vhloubené – důlkované výzdoby (Tab. 4: 9). 

Kombinace ryté a vhloubené (důlkované) výzdoby je zachycena na koflíku podtypu 7500 

(Tab. 16: 11). Kombinace rastrované a důlkované výzdoby se objevuje na terinách podtypu 

3300 (Tab. 16: 8; 44: 14) či na terině podtypu 3100 (Tab. 43: 10). Na amforovitých nádobách 

podtypu 2200 je v hrobech doložena buď kombinace ryté a vpichované výzdoby (Tab. 12: 8; 

37: 4) nebo vpichované výzdoby spolu s důlkovanou (Tab. 16: 6). 

Nelze vyloučit, že v případě některých exemplářů zdobených kombinací technik rastrování 

– vpichování (Tab. 41: 5) resp. rytí – vpichování (Tab. 37: 4) jde o imitaci radélkové 

výzdoby. Způsobem provedení se velmi blíží skutečné radélkové výzdobě, která je doložena v 

moravských nálezech a kterou M. Golec vymezuje jako výzdobný element 813 (Golec 2003, 

234: 813).  

S ohledem na předchozí tvrzení nabírá na významu nádoba z hrobu 18 (Tab. 16: 10), kde je 

rytá technika doplněna pravděpodobně právě o vzácnou výzdobu vykonanou ozubeným 

kolečkem čili tzv. radélkem (cf. Golec 2003, 98-99, 234). Pokud jde skutečně o radélko, 

jednalo by doposud o ojedinělý český nález doby halštatské. Na Moravě je výskyt nepravého 

radélkování hledán již ve stupni Ha B, pravá výzdoba ozubeného kolečka dále plynule 

pokračuje do stupně Ha C1. V těšetickém regionu je výzdoba ozubeným kolečkem doložena 

mezi stupni Ha C2 až Ha D2 (Golec 2003, 98-99, 234).  

Nejsložitější výzdobná kombinace byla použita na hrdle a těle u amforovité nádoby 

podtypu 2200 (Tab. 41: 5), na níž je použita technika rastrování, lemovaná vpichy a doplněná 

plastickou výzdobou. Na pohřebišti se jedná o zcela originálně zdobený výrobek. 
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7. 7. 11. 2. Motivy výzdoby 

Typickým projevem halštatského umění a řemesla je geometrický styl, kterému je plně 

podřízena především stylistika výzdoby keramiky. Nejjednodušším motivem na keramice jsou 

horizontální (Tab. 2: 3) či vertikální linie (např. Tab. 33: 10; 27: 12; 28: 17). Někdy je motiv 

linie vytvořen na hrdle tečkováním, nejčastěji malovaným (Tab. 8: 11; 13: 13). 

Vůbec nejcharakterističtějším motivem halštatské keramiky jsou několikacípé růžice, který 

je uplatňován především na vnitřních plochách mis, zřídka též na plochých talířích (Tab. 38: 

17, 21). Růžice mají nejčastěji 4, 5 nebo 6 cípů. Někdy mohou složením dvou čtyřcípých 

vytvářet motiv až osmicípé růžice (Tab. 12: 12; 25: 5). Ojediněle se na stupňovitých talířích 

objeví motiv 10cípé či 12cípé růžice, který je vytvořen rastrováním (Tab. 39: 22-23). Růžice 

jsou provedeny buď celoplošným vyleštěním cípů (např. Tab. 4: 4; 8: 12; 27: 10; 28: 15; 37: 

5), jejich vyplněním šikmými silnějšími liniemi (např. Tab. 25: 5; 37: 9; 38: 16), nebo 

obvodovým zvýrazněním (Tab. 4: 3) příp. jejich kombinací (Tab. 44: 20). Pole mezi růžicemi 

bývají velmi hustě šrafovaná (Tab. 7: 6, 7, 9; 8: 14), zdobena motivem tzv. vlčích zubů (Tab. 

4: 3; 12: 4), šikmo vyplněnými pásy (Tab. 44: 16), příp. jiným složitým způsobem (Tab. 44: 

17, 20), doplněným o motiv menší vnitřní růžice (Tab. 37: 5) či jednotlivých vnitřních cípů 

(Tab. 28: 15). 

Druhý nejrozšířenější je motiv tzv. zavěšeného trojúhelníku (Golec 2003; Koutecký 2008a 

aj.), který může být vyplněný šikmými liniemi (Tab. 22: 8; 27: 4a; 37: 4; 44: 14) a doplněný o 

oválné důlky (Tab. 25: 4). Může být vytvořen šachovnicovým způsobem (Tab. 12: 2), složen 

z menších vyplňovaných trojúhelníků (Tab. 8: 11) či tvořen složitějším vyplňováním 

jednotlivých segmentů (Tab. 25: 3; 12: 8; 31: 12). Zavěšený trojúhelník bývá doplněn o tzv. 

rozetu či „sluníčko“ (podle Koutecký 2008a, 51). Motiv rozety se objevuje na jeho vrcholu 

(Tab. 12: 8; 16: 6) příp. též na jeho základně (Tab. 16: 6; 25: 3; 44: 14). 

Nejsložitějším způsobem bývají vyplňovány pásy malovaných zavěšených trojúhelníků, 

někdy s antipodně umístěnými trojúhelníky (Tab. 8: 11; 27: 3). Malované trojúhelníky mohou 

být zakončeny na vrcholech tzv. háčky (Tab. 17: 17; 8: 11) či spirálou (Tab. 37: 3). Skvostně 

rozvinutý motiv na široké amforovité míse podtypu 4130 (Tab. 27: 3) má velmi blízkou 

obdobu v nedalekém Straškově – Račiněvsi na Roudnicku (k tomu cf. Stocký 1930; Koutecký 

2008b). Tento ornament patří vedle několika nálezů středočeských k jedněm z nejsložitějších 

malovaných vzorů v kultuře bylanské vůbec (srovnej Filip 1934 – 1935, obr. 10; Koutecký 

2001c, taf. V: 130; 2008b, tab. I: 1; Stocký 1930, XXVIII: 8). 

Někdy je motiv trojúhelníku pouze naznačen (Tab. 16: 11), častěji vytváří „V“ motiv (Tab. 

33: 4), jenž může být rovněž doplněn o důlky (Tab. 43: 10). U malovaných nádob se ramena 
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„V“ motivu do široka rozevírají a na koncích stáčejí, takže nabírají schematického vzhledu 

„ptáka v letu“ (Tab. 17: 18; 43: 8). Tento specifický motiv je použit pouze na terinách 

podtypu 3400. Ke spíše ojedinělým motivům lze přičíst tzv. triquetrum, které se objevuje 

pouze doplňkově na malované keramice (Tab. 8: 11).  

Poměrně oblíbeným motivem je i tzv. klikatka, která je na keramice uplatňována buď 

vpichováním (Tab. 12: 10; 38: 12) nebo malbou černou barvou (Tab. 8: 13; 17: 18). Malovaná 

klikatka může být vyplněna tečkováním (Tab. 8: 13; 13: 13). Klikatka může ve složitějších 

případech vyplňovat vpichovaný pás, přičemž může být každý sudý vrchol klikatky zakončen 

tzv. „sluníčkem“ resp. vpichovaným kolečkem (Tab. 38: 12). Někdy jde o zhuštěnou a ostře 

lomenou klikatku, která tak nabírá tvar „blesku“ (Tab. 44: 15). 

Vedle poměrně standardních halštatských motivů se na keramice objevují dosti originální 

motivy, které nepatří ke zcela běžně používaným. K těm patří nepochybně motiv oblouků, 

girland a spirál. Motiv dvou protilehlých oblouků je použit pouze na dně u páru talířů: 

plochého podtypu 6100 (Tab. 9: 20) a stupňovitého podtypu 6200 (Tab. 9: 19). Motiv 

oblouků a girlandy je vždy tvořen trojitou rytou linií, která je po obou stranách lemována 

vpichy. Dva z takto zdobených exemplářů doprovází rovněž výzdoba hlubších oválných až 

kruhových důlků umístěných zcela atypicky uprostřed dna nádoby (Tab. 9: 19; 4: 9) či na 

stěně nádoby (Tab. 9: 19).  

Girlandová výzdoba je doložena pouze na plochém talíři z hrobu 15 (Tab. 4: 9). Girlanda 

je vytvořena pěti spojenými oblouky, které vytvářejí motiv růžice. Ze středních a 

severozápadních Čech známe girlandy již ze stupně Ha B (kultura štítarská), ačkoliv patří ke 

zcela výjimečným, a to jen díky jednotlivým fragmentům z Modřan a Staňkovic u Žatce 

(Fridrichová 1965, 705, obr. 196: 9-10; 1969, 373; Koutecký – Bouzek 1967, 44, obr. 14: 4). 
26 Podobně řídký výskyt je zaznamenán i v Čechách východních v prostředí slezskoplatěnické 

kultury (Vokolek 1999, tab. 109: 19, 127: 16). Naproti tomu k místům s největší koncentrací 

nádob s girlandovou výzdobou v halštatském prostředí patří vedle západních Čech oblast 

horákovské kultury na jižní Moravě a bavorské Podunají (cf. Brosseder 2002, 307, Abb. 2; 

Podborský 1966, Abb. 4). Z prostředí halštatské mohylové a horákovské kultury jsou navíc 

známy i nádoby, na kterých je patrná složitější kombinovaná výzdoba složená z meandrů, 

girland a drobných důlků (Rybová 1957, 618-619, obr. 246; Podborský 1966, Abb. 1: 5, 2: 1). 

                                                 
26 Mezi nálezy lovosickými a staršími štítarskými lze vysledovat kromě samotného girlandového ornamentu i 
jiné podobnosti ve způsobu výzdoby. Trojitou rýhou je stejně jako na analyzovaných nálezech zhotovena 
girlanda na modřanském fragmentu (cf. Fridrichová 1965, obr. 196: 10) i na staňkovické amforce (Koutecký – 
Bouzek 1967, 42, obr. 9: G2).  
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Motiv girlandy je z bylanského prostředí znám pouze několika exempláři. Mísa takto 

zdobená pochází z bohatě vybaveného střešovického kostrového hrobu 11. Girlanda na stěně 

střešovické mísy je podobně jako na lovosických talířích tvořena třemi liniemi lemovanými 

drobnými vpichy do podoby růžicového ornamentu (cf. Böhm 1931, obr. 28: XI. 14, 46: 14b; 

Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, Abb. 22: 8; Koutecký 2002, obr. 3: 1), včetně 

zdobeného dna a tvoří tak nejbližší analogii probíranému nálezu. Bohatá girlandová výzdoba 

se vyskytuje rovněž na torzu široké mísy bez nálezových okolností z Prahy – Hloubětína 

(Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, Abb. 25: 11). Z jinak velmi početného keramického 

souboru pocházejícího z rozsáhlého pohřebiště v Polákách je známa pouze jediná amforovitá 

nádoba s girlandovým vzorem ze žárového hrobu 20 původně datovaná autory výzkumu do 

Ha C2 (Koutecký – Smrž 1991, 195, obr. 20A: 1c). V současnosti je však výskyt této nádoby 

(tzv. klasické amfory) řazen již do stupně Ha C1 (Koutecký 2008, obr. 2). Další ojedinělá 

nádoba, která v sobě kombinuje prvky girlandy i meandru pochází ze žárového hrobu ze 

středočeské lokality Uhy, okr. Kladno (Jiráň – Moucha 1992, obr. 3: 5). Oblouky a girlandy 

nejsou přitom na nádobách zhotovovány pouze rytím. Známy jsou nádoby z Bylan a jiných 

obcí ve středních Čechách, na nichž jsou girlandy a malé oblouky malovány černou barvou 

(Koutecký 2003a, taf. 36: 4, 38: 4; 2001c, 316, taf. V: 120-122). 

Ornament girland a oblouků známe rovněž ze sídlištních bylanských kontextů. Známy jsou 

především z pražské oblasti, a to ze sídlištního objektu v Praze – Hostivaři či v Kobylisech 

(Fridrichová 1981, 160, obr. 19: 17, 27; 21: 1; 27: 16; ibid. 1988), který je datován do mladší 

části středního období (podle Fridrichová 1988, 88). Podobně jako v případě lovosického 

exempláře je girlanda na míse z Kobylis tvořena trojitou linií lemovanou vpichy a kromě toho 

i torzem patrně meandru (Fridrichová 1988, 82, obr. 20: 45). Zlomky keramiky zdobené 

girlandami pochází dále z Cerhenic, okr. Kolín, kde je tato výzdoba jedním z prvků, na jehož 

základě je sídlištní celek datován do Ha C1 (Sedláček 1980, 162-163, obr. 3: 7; 5: 4, 10). 

Spirála je v Lovosicích doložena ve třech případech. Nejjednodušší způsob je použit na 

malované terině podtypu 3200, kde je spirálou zakončen zavěšený trojúhelník (Tab. 37: 3). 

Druhá spirála je na amforovité nádobě tvořena rytou linií, která je lemována drobnými 

nepravidelnými oválnými vpichy a doplněna rytým motivem zavěšeného trojúhelníku šikmo 

šrafovaného (Tab. 37: 4). Spirála je uvnitř doplněna o rozetu. 

Poslední rytá spirála v sobě dokonce kombinuje doposud téměř nepoznaný prvek v kultuře 

bylanské, a sice výzdobu ozubeným kolečkem čili tzv. radélkem (Tab. 16: 10). Vedle velmi 

neobvyklé techniky výzdoby patří vlastní motiv spirály v kultuře bylanské rovněž k 

výjimečným. Vpichovaná spirála je doložena na amforovité nádobě z bohatě vybaveného 
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hrobu ze Rvenic 1963, který je datován do Ha C3 (Koutecký 2003b, 106, tab. 8: 2) a na 

nádobě z roku 1966 (Pleinerová 1973, 290, obr. 11: 4). 

V rámci geometrické výzdoby halštatské keramiky motiv oblouků, půloblouků a girland 

patrně zaujímá neobvyklé postavení. Na keramice má oproti meandrům, spirálám a vlnám 

zastupovat čistě dekorativní, nikoliv symbolickou funkci (Koutecký 2001b, 316, 318). Tento 

pro kulturu bylanskou velice vzácný způsob výzdoby (Koutecký 2002, 141) je naproti tomu 

běžný v západních Čechách na keramice halštatské mohylové kultury stupně Ha C (Šaldová 

1965, 33-35; 1968), podobně jako výzdoba meandrová (cf. Brosseder 2002, Abb. 2). Výzdoba 

girlandami je v západních částech Čech zaznamenána již v druhé polovině stupně Ha B bez 

předchozího vývoje jako přínos z příbuzných skupin jihoněmeckých popelnicových polí a 

poukazuje tak na nové jihozápadní vlivy (Šaldová 1965, 33-35; 1981, 114). 

Girlandová výzdoba na keramice halštatské mohylové kultury se tedy vyvíjí od stupně Ha 

B, přičemž ke změnám ve výzdobě dochází ve stupni Ha C. Girlandy se od starších liší 

doplněním o důlky, růžicovým ornamentem a dále vyplňují dno (Šaldová 1968, 350). Právě 

soubor těchto elementů se vyskytuje na lovosických talířích, přičemž jej lze považovat za 

jihozápadní ovlivnění (vnitřní výzdobu stěn a den srovnej Šaldová 1968, Nynice: obr. 13: 10, 

12, 18: 15; Kostelík: Šaldová 1965, obr. 55: 1a, 1d; cf. Říhovský 1970, 52, 54). 
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8. Pohřební ritus 

V Lovosicích bylo na poloze průmyslová zóna Aoyama v roce 2002 prozkoumáno celkem 

15 hrobů bylanské kultury. Ve způsobu využití prostoru hrobové jámy a ve způsobu rozložení 

zesnulých spolu s milodary lze shledat mnohé společné rysy, a to nejen v rámci lovosického 

pohřebiště, ale i v rámci bylanské kultury. Tyto okolnosti lze považovat za jistý projev 

uniformity pohřebního ritu. Zásadní okolností, od které se odvíjí celé schéma uložení hrobové 

výbavy a zesnulého, je zjevně orientace hrobové jámy resp. její delší stěny. Ta představuje 

v Lovosicích bezvýhradně směr sever – jih. Orientace analyzovaných hrobů má tím pádem 

mnohem blíže k hrobům středočeské a východostředočeské skupiny než k hrobům skupiny 

severozápadočeské (cf. Koutecký 1968). 

V obecném smyslu lze pohřební ritus lovosických hrobů hodnotit jako striktní a řídící se 

přísně předepsanými pravidly (územ). Toto zjištění se v první řadě týká polohy, umístění a 

způsobu uložení lidských ostatků, které jsou plně v souladu s pozorováními dříve učiněnými 

na jiných pohřebištích bylanské kultury (Koutecký 1968; 2001a; 2008a). 

S ohledem na použitý pohřební ritus jsou v Lovosicích evidovány hroby s kostrovým, 

žárovým a birituálním ritem. Na pohřebišti bylo prozkoumáno celkem 11 hrobů s kostrovým, 

dva hroby s birituálním a dva hroby se samostatným žárovým ritem (Obr. 31). 

Ve 12- ti hrobech byl pohřben vždy jen jeden jedinec (hroby 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 

28A, 28B, 29, 31, 32), v ostatních třech bylo pohřbeno více jedinců (1, 15, 16). V hrobě 15 

byli kostrově pohřbeni dva jedinci. V hrobech s birituálním ritem byli pohřbeni tři jedinci 

(hrob 1) nebo dokonce až čtyři jedinci (hrob 16). 

8. 1. Kostrový ritus 

Polohu lidských kostrových ostatků v lovosických hrobech bylanské kultury lze označit za 

striktní a řídící se pevně stanovenými pravidly. Ve všech jistých případech (8 x) jde o 

nataženou polohu na zádech, s hlavou směřující k jihu a nohama k severu. Horní končetiny 

spočívají volně podél těla, dolní končetiny leží v ose trupu rovnoběžně vedle sebe (Obr. 32). 

Lidská těla jsou povětšinou orientována přesně podél delší osy hrobové jámy tj. ve směru S – 

J, výjimečně lze pozorovat mírnou dislokaci vůči této orientaci (hrob 16, skelet 2). Někdy lze 

analogickou nataženou polohu kostry odezírat z torzovitě dochovaných dlouhých kostí nebo 

pouze na základě uložení bronzových kruhových šperků – nákrčníku, náramků a nánožníků 

(hroby 18, 24, 26, 27). Bohužel však nejméně ve třech případech byl stav lidských ostatků 

natolik fatální nebo došlo k natolik silné dislokaci, že určení polohy skeletu nebylo možné 

(hroby 19, 23, 32). Patrně jedinou výjimku, kdy lze alespoň zvažovat pozorování z ostatních 
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pohřebišť bylanské kultury, a sice mírně pokrčenou polohu (Pleiner 1959), může tvořit 

uložení kostry v hrobě 1, kde dolní končetiny směřují šikmo vůči ose skeletu a jsou v lýtkové 

části zčásti překříženy. Nelze však vyloučit, že tato poloha může být výsledkem 

postdepozičních procesů. 

V naprosté většině případů byly kostrové ostatky umístěny v severní polovině hrobové 

jámy, a to nejčastěji blíže jejího středu či v SZ sektoru. V případě, že do hrobu bylo vloženo 

více kostrově pohřbených jedinců, byl využíván celý prostor severní poloviny. V hrobě 15 je 

tak dvojice koster položena v těsném kontaktu vedle sebe s tím, že mužský jedinec spočívá 

blíže západní stěně, žena pak blíže středu jámy. V hrobě 16 byla trojice jedinců rozložena 

rovnoběžně vedle sebe tak, že první ležel podél západní stěny, druhý uprostřed a třetí podél 

východní stěny hrobu. U dvou hrobů (17 a 18), kde byla v severní polovině jámy rozmístěna 

čtveřice zákolníků, jsou ostatky uloženy v SV sektoru. Výjimku s ohledem na umístění tvoří 

hrob 31B, ve kterém byl skelet vzhledem ke standardním rozměrům hrobové jámy uložen v 

centrální části (Obr. 32). 

Převažující způsob uložení koster v bylanských hrobech není dodnes spolehlivě vyřešen, 

uvažuje se kromě prosté země nad kladením zesnulých na dřevěné desky či máry (Koutecký 

1968). Četné rzivé (původně dřevité?) stopy zjištěné na několika místech dna hrobu 24 a pod 

torzem kostry naznačují, že tento způsob uložení připadá do úvahy. Podobné organické 

zbytky se však objevily i pod zásobnicemi v JV rohu hrobu, čímž pádem nelze vyloučit ani 

možnost, že část dna hrobu mohla být původně vydřevena a tvořena podlahou. Další možností 

je existence kůží či kožešin, na kterých mohli být pochovaný jedinec a zásobnice uloženy. 

Na příkladu hrobu z lovosického cukrovaru jsem se nedávno snažil poukázat, že jedinci 

z bohatě vybavených hrobů nemuseli být kladeni na holou zem, ale že pro jejich uložení 

mohlo být využito textilních podložek nebo organických rohoží dodnes nedochovaných 

(Půlpán 2009, 93-94, 98). Uložení jedince v organické schránce nelze vyloučit v případě 

skeletu č. 1 v hrobě 16, který byl zasypán žlutou spraší. 

V případě hrobu 17, v němž byl skelet uložen v pravidelném prostoru o rozměrech 150 x 

150 cm vymezeném čtyřmi zákolníky čili tzv. „symbolickým vozem“ (podle Koutecký 1968) 

lze s ohledem na nálezové okolnosti – dislokace horních a dolních končetin kostry, vertikální 

postavení zákolníků a jejich uložení ve vyšších partiích nade dnem – uvažovat nad tím, že 

zesnulý původně mohl spočívat na skutečné dřevěné korbě vozu. 

S ohledem na způsob uložení kostry pochází nejzajímavější soubor z hrobu 18, kde byly 

četné železné prvky rozmístěny v její těsné blízkosti a zčásti uvnitř prostoru o rozměrech 155 

x 165 cm vymezeném opět čtyřmi zákolníky. Zarážející je především symetričnost rozložení a 
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koncentrace předmětů v okolí dolních končetin a hlavy na prostoru o rozměrech 175/180 x 

50/60 cm. Zřejmě je odůvodněné se domnívat, že pochovaný jedinec (společensky výše 

postavený, soudíc dle hrobové výbavy), nebyl v hrobě uložen na prostou holou zem (cf. např. 

Kos 2004, obr. 7; Podborský 2006, obr. 115; Půlpán 2009, 93-94). Přijmeme-li hypotézu, že 

pochovaný spočíval na obdélné textilní či jiné organické podložce (rohoži) uložené na dně 

pod jeho tělem, pak by rozložení předmětů mohlo teoreticky naznačovat okraje této podložky. 

O tkaní a předení dekorativních a užitkových textilií, koberců závěsných či podlahových se 

uvažuje již od doby bronzové (Bouzek 2006, 17-22). Nebylo by tudíž s podivem, kdyby 

v bohatě vybavených hrobech doby halštatské byly podobné tkaniny relativně obvyklým 

jevem, jehož bližšímu poznání však bohužel nepřejí podmínky vhodné k jeho 

archeologickému dochování a tudíž umožňující jeho jednoznačný doklad jako ve vzácných 

případech na eponymní lokalitě Bylany (Slabina – Vykouková 2006) či v moravské Pustiměři 

(Kostelníková 1990, 544-547). 

Nelze však rovněž vyloučit, že železné elementy z hrobu 18 mohly být buď součástí korby 

vozu či jiné dřevěné plochy např. már, lůžka, mírně vyvýšené podesty nebo pódia (cf. Mazač 

– Tvrdík 2000, 148). Jako nejzajímavější hypotéza funkce těchto předmětů se jeví být 

existence samostatných vyvyšujících podložek či polštářů umístěných pod hlavou a pod 

nohama zesnulého. 

8. 2. Žárový ritus 

Kremace byla v Lovosicích oproti inhumaci podstatně méně používaným ritem: ve 4 

hrobech bylo zjištěno 5 jedinců pohřbených žárově (Obr. 31). V hrobě 1 byli žárově pohřbeni 

dva jedinci, v ostatních hrobech byl pohřben vždy pouze jeden jedinec (hroby 16, 28A, 29). 

Ve způsobu uložení kremačních ostatků panuje mnohem větší variabilita než u inhumace. 

Byly rozlišeny čtyři způsoby uložení kremačních ostatků: a) volně na hromádce v birituálním 

hrobě (hroby 1, 16); b) v urně v birituálním hrobě (hrob 1); c) volně na hromádce v žárovém 

hrobě (hrob 28A); d) v urně v popelnicovém hrobě (hrob 29). 

Birituální hrob 1 poskytl tedy dva způsoby uložení kremací: volně na hromádce spočíval 

dospělý jedinec, a v urně v SV rohu hrobu mladý jedinec (snad dítě). V birituálním hrobě 16 

byly tři menší kumulace spálených kostí uloženy volně na hromádce mezi dvěma kostrami. 

Jedinci z hrobů 16 a 29 byli určeni jako dospělí, jedince z hrobu 28A se nepodařilo určit (Obr. 

32). Pozorování známé z jiných pohřebišť, že na volně rozprostřených spálených kostech 

někdy spočívají kovové milodary, nebylo v Lovosicích zjištěno (cf. Zápotocký 1964; 

Koutecký 2003a). 
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8. 3. Antropologické složení populace 

Stav zachování kostrového materiálu byl dosti různorodý. Ve třech případech se dochovaly 

téměř kompletní skelety (oba v hrobě 15; skelet 1, hrob 16), někdy byly dochovány torza 

lebek s fragmenty trupu, dlouhými kostmi horních a dolních končetin a jednotlivými články 

prstů (hrob 1; skelety 2 a 3 v hrobě 16; hrob 17; hrob 28B). V mnoha případech byl však stav 

zachování kosterního materiálu dosti fatální: kosti se dochovaly pouze v jednotlivých malých 

fragmentech lebky či horních a/nebo dolních končetin (hroby 18, 19, 23, 24, 26, 27, 31B, 32). 

Je přitom zřejmé, že od stavu zachování kosterního materiálu a užitého ritu se primárně odvíjí 

výpovědní kvalita a možnosti antropologického určení (cf. např. Dokládal 1999). 

Výrazně převládajícím ritem na pohřebišti v Lovosicích byla inhumace. Celkově bylo 

v hrobech bylanské kultury pohřbeno nejméně 21 lidských jedinců. Z tohoto počtu evidujeme 

16 lidských jedinců pohřbených inhumací a 5 jedinců pohřbených kremací (Obr. 31). Pohlaví 

se s jistotou podařilo určit pouze u čtyř jedinců, u dalších šesti byly pozorovány některé znaky 

poukazující na dané pohlaví (spíše muž, spíše žena), u zbylých deseti se pohlaví nepodařilo 

určit (Obr. 32). S ohledem na dožitý věk bylo věkové rozmezí určeno u 12 jedinců, u dalších 

8 byla určena rámcově kategorie (dospělý/nedospělý), pouze jeden zůstal blíže věkově 

neurčen. Naprostá většina jedinců (18) dosáhla dospělého věku nad 18 let s výjimkou dvou 

jedinců. Jediné pravděpodobné dítě bylo pohřbeno v birituálním hrobě 1 a uloženo v urně. 

Druhý jedinec z hrobu 27, kterého je možno považovat za neúplně dospělého, avšak již na 

prahu dospělosti (juvenis - adultus I), dosáhl věku 16 – 22 let. 

Mezi pohlavně rozlišenými bylo jako muži či spíše muži určeno 7 jedinců, jako žena či 

spíše žena 3 jedinci. Věkové kategorie se pohybovaly v rozmezí 16 až více než 50 let, 

nejčastěji však v rozmezí 20 až 35 let. Věkové rozmezí zjištěné u mužů se pohybovalo od 18 

až nad 50 let, u žen věkové rozmezí kolísalo od 24 do 35 let (Obr. 32). 

Vedle určených jedinců z výzkumu v roce 2002 na lokalitě Aoyama máme k dispozici 

rovněž antropologickou analýzu sedmi jedinců ze šesti lovosických hrobů zkoumaných v roce 

1956 (Chochol 1980), 2005 a 2006 (Půlpán 2008; 2009). S výjimkou jednoho žárového 

pohřbu byli všichni jedinci pohřbení kostrově (Obr. 33). Z těchto hrobů byli 3 jedinci určeni 

jako muži ve věkové kategorii maturus a jeden jako dospělý muž, dále pak žena ve věkové 

kategorii adultus I (Chochol 1980, 188-189) a další jako spíše žena ve věkovém rozpětí 20 – 

30 let (Půlpán 2009) a poslední jedinec byl určen pouze jako dospělý (Kuljavceva Hlavová 

2008; Půlpán 2008, 165).   

Nepřímou indicií, z níž lze alespoň zčásti usuzovat na pohlaví zesnulých, je v některých 

případech hrobová výbava resp. její části. V případě hrobu 24, kde se nepodařilo určit 



 146

pohlaví, lze podle meče, břitvy a masivního nože nepřímo soudit, že zde byl pohřben dospělý 

muž. Naopak v případě indiferentního jedince z hrobu 23, který byl pouze určen v rámci 

věkové kategorie (24 – 35 let) lze podle drobných ozdob (bronzové, jantarové a jiné) soudit, 

že zde mohla být pohřbena žena. Stejně tak u hrobů, v jejichž výbavě se vyskytují soupravy 

bronzových kruhových šperků (nákrčník, pár náramků a nánožníků) příp. další menší ozdoby 

těla či oděvu (hroby 18, 26, 27), lze soudit, že zde mohly být pohřbeny ženy.  

Jedním z analyzovaných antropologických jevů je sledování epigenetických znaků 

vypovídajících o případném příbuzenském vztahu zesnulých. Z důvodu špatného zachování 

kostrového materiálu nebylo bohužel možné v mnoha hrobech adekvátním způsobem tyto 

znaky sledovat. Tradičními antropologickými metodami, bez nákladné analýzy DNA, nelze 

v současnosti ani vyloučit ani potvrdit, zda a případně, kteří jedinci mohli být spolu pokrevně 

příbuzní. 

Na několika kostrách byly pozorovány patologické změny, vypovídající o běžném životě 

populace bylanské kultury. U dvou jedinců ve věku mezi 18-35 lety byl zjištěn pokročilý 

zubní kaz (skelet 2 v hrobě 16, hrob 28B) a silná zubní abraze zřejmě odpovídající vysokému 

věku u kostrově pohřbeného jedince v hrobě 1. Krvácení do lebky vzniklé patrně jako 

následek zhojeného zranění, přičemž však nebylo přímou příčinou úmrtí, bylo evidováno u 

skeletu 1 v hrobě 16. Vyvinutější svalový reliéf u pravé horní končetiny kostry z hrobu 17 

dovoluje soudit, že zmíněný jedinec po dobu svého života vyvíjel větší aktivitu jednou paží, 

mohl být zřejmě pravákem. Nejzajímavější podrobnosti o životě se podařilo získat o ženě 

pohřbené v hrobě 15 spolu s mužem. Tato 20-30letá žena byla s ohledem na zjištěné 

poporodní změny bezpochyby matkou dítěte. Dále byl na levé straně jejích zubů zřetelný větší 

obrus než na pravé straně, který mohl být způsoben atypickým funkčním zatížením jedné 

strany čelisti. Tato anomálie mohla teoreticky vzniknout v důsledku výrobního či pracovního 

postupu např. dlouhodobým překusováním měkčích materiálů o šířce jedné stoličky. Zcela 

hypoteticky se nabízí možnost, že mohla předžvýkávat potravu svému narozenému dítěti. 

Populace bylanské kultury pohřbená v Lovosicích tvoří bezpochyby pouze úzký výsek 

tehdejší společnosti, otázkou však zůstává, nakolik je tento segment reprezentativní. 

Převažující poměr mužů vůči ženám činí na lokalitě Aoyama 7: 3, vezmeme-li do úvahy i 

další lovosické nálezy, pak poměr určených mužů a žen stoupá na 11: 5 (Obr. 33). Naprostá 

většina populace přitom dosáhla dospělého věku. Nízký počet dětí a příp. juvenilních jedinců 

zjištěný v Lovosicích je evidován rovněž na jiných pohřebištích (Chochol 1991, 224). 

Zjištěný poměr na vybraných středočeských a severozápadočeských lokalitách při počtu 30 

jedinců činil 15 mužů, 9 žen, 5 dětí a 1 neurčený jedinec (Chochol 1980, 187) a v hrubých 
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rysech odpovídá situaci lovosické.27 Procentuální zastoupení populace pohřbené v Polákách 

vypovídá, že více než 77% pohřbených bylo dospělých, zbylých 22% nedospělých (podle 

Chochol 1991, 224). Počet mužů a žen je naproti tomu přibližně vyrovnaný. Zjištěna byla 

zřetelná diference mezi průměrným dožitým věkem u mužů (41, 2 roku) a žen (34, 5 roku). 

Pro celou zkoumanou skupinu vychází průměr dožití na 30, 4 roku, z toho pro nedospělé 6,0 

roku a pro dospělé 38, 2 roku (podle Chochol 1991, 224-225). Antropologická data zjištěná 

v Polákách lze vzhledem k četnosti souboru (42 osob) považovat za nejvíce průkazná, 

přičemž složení lovosické populace (celkově analyzováno 27 osob) je podstatným způsobem 

rozšiřuje o nové poznatky.   

Dva případy birituálního hrobu se třemi (1 inhumace, 2 kremace) resp. čtyřmi jedinci (3 

inhumace, 1 kremace) a případ dvojitého kostrového hrobu tvoří v Lovosicích neobvykle 

široké kombinace a variace pohřebního ritu. Hroby s více jedinci jsou povětšinou chápány 

jako doklad rodinného hrobu (Koutecký 1968, 459) nebo jako projev podřízeného a 

nadřízeného postavení jedinců (Nekvasil 1963). Na základě hrobů s více jedinci, převážně 

birituálních, je usuzováno na hlavní pohřeb společensky výše postaveného jedince, 

zastoupený kostrový ritem a na společenskou závislost hierarchicky níže postavených jedinců, 

kteří se projevují žárovým ritem (Nekvasil 1963, 52-55). V těchto intencích je podřízené 

společenské postavení, a priori shledávané v žárovém ritu, připisováno buď nesvobodným 

služebníkům (otrokům) či ženám (Filip 1934 – 1935, 60; Koutecký 1968, 459; 2003b, 129-

131). Podstatný přitom je fakt, že podobné interpretace se do značné míry opírají o výsledky 

antropologického určení lovosického birituálního hrobu IV/1956, kde byl kostrově pohřben 

muž a žárově žena (Chochol 1980; Koutecký 1980). Otázce výskytu hrobů s více jedinci bude 

zřejmě nutné věnovat napříště samostatnou pozornost, obzvláště mají-li být na jejich základě 

řešena nadstavbová témata týkající se sociálního postavení zesnulých (cf. Půlpán 2009, 99-

101). 

Na základě antropologických rozborů byla J. Chocholem vyslovena hypotéza o tzv. dvojím 

lidu kultury bylanské. Rozlišuje jej na základě dvou základních antropologických forem: 1) 

gracilní, drobná a nízkorostlá složka je reprezentovaná především žárovým ritem; 2) druhá 

forma se vyznačuje robustní tělesnou stavbou, vysokým vzrůstem a velkými rozměry tělních 

částí a je reprezentována v kostrových hrobech. Zatímco první složka je považována za 

autochtonní (domácí) obyvatelstvo vyvozující se z předešlých období, druhá je chápána jako 

cizí nově příchozí vojenská složka, která si podrobila domácí (Chochol 1980; 1991, 229-230; 

Koutecký 1980). Tato interpretace však není obecně přijímána (Koutecký 2008a, 66). Otázky 
                                                 
27 Z daného souboru (Chochol 1980) jsem odebral jedince pohřbené v lovosických hrobech I-IV/1956 a naopak 
jsou připočteni k celkovému hodnocení místní populace bylanské kultury předloženému v této práci.  
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původu, typu a sociální struktury obyvatelstva včetně způsobu jeho obživy řeší současná 

antropologie na úrovni stopových prvků obsažených v kosterních souborech (např. Smrčka – 

Jambor 2000; ibid. 2004; Smrčka – Jambor – Salaš 2004; Smrčka – Jambor – Waldhauser – 

Valentová 2003). Jedním z našich vytyčených cílů je, aby na této úrovni byla vedena analýza 

kostrových pozůstatků z lokality Aoyama, přičemž prvním krokem bylo odebrání vzorků 

spoluautorem citovaných studií doc. MUDr. Václavem Smrčkou, CSc. 

8. 4. Hrobová výbava 

Přirozenou součástí pohřebního obřadu je uložení artefaktů a ekofaktů, které podléhalo 

pravděpodobně podobně striktním pravidlům jako v případě uložení zesnulých. 

Principielně lze rozměrné hrobové jámy bylanské kultury rozdělit na základní duální části 

tj. na dvě funkční poloviny. Severní polovina slouží především pro uložení lidských ostatků 

(inhumace a/nebo kremace) a ozdob těla a oděvu. V případě nejlépe vybavených hrobů jsou 

v severní polovině uloženy části čtyřkolového vozu a zbraně. Naproti tomu jižní polovina 

slouží hlavně pro uložení milodarů tj. keramiky, koňských postrojů, měsícovitých podstavců a 

zvířecích kostí. Do určité míry lze soudit, že každý předmět dané funkční kategorie má své 

výhradní a předem stanovené místo v hrobě. 

8. 4. 1. Keramika 

Keramika představuje v hrobech bylanské kultury jednu z nejrozšířenějších skupin nálezů. 

V Lovosicích je u hrobů s větší jámou doložena v počtu od 10 do 23 kusů v hrobě. Nejnižší 

počty keramiky byly zjištěny v hrobech 31 (6 ks) a 29 (2 ks). Způsob uložení keramiky se 

odvíjí od několika skutečností: od velikosti hrobové jámy, počtu pohřbených jedinců, 

celkového množství keramiky a přítomnosti či absence vozu. 

Primární a zřejmě i výsostné postavení v jižní polovině hrobových jam zaujímají 

zásobnice, u nichž jsou nejstriktněji dodržována pravidla uložení: ve všech případech 

spočívají v JV rohu či v jeho velmi těsném sousedství. V případě dvojice zásobnic v jednom 

hrobě, je druhá zásobnice (u hrobů označena jako N 2) umístěna buď severně od první a tedy 

podél západní stěny (hroby 16 a 28A), mnohem častěji západně od první a tedy podél jižní 

stěny (hroby 17, 18, 19, 24, 26, 27, 32). 

Naprostá většina ostatní keramické výbavy se pak v jižní polovině hrobu soustředí do 

bezprostředního okolí jedné či dvou zásobnic, velmi často je pod spodní část výduti zásobnice 

vloženo hned několik keramických kusů. V případech, kdy bylo v hrobě pohřbeno několik 

jedinců (hroby 1, 15, 16), nebo když jáma neposkytovala dostatek volné plochy z důvodu 

uložení částí čtyřkolového vozu (hroby 17, 18, 32), bylo využíváno k uložení keramiky 
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rovněž severní poloviny hrobu. Díky tomu máme doloženu keramiku podél V stěny hrobu 

(hrob 1, 15, 18, 32) a v blízkosti SV rohu (hrob 1), koncentraci nádob poblíž SZ rohu (hrob 

17), ale i podél severní stěny (hrob 23) či u nohou kostry (hrob 16 a 28B). Složení dvou talířů 

máme dokonce doloženo uprostřed severní poloviny hrobu 19 na místě, kde původně 

spočívala kostra. Zjevně je tedy nejprve využíván veškerý volný prostor v jižní polovině 

hrobu a pouze pokud to nedovolují podmínky, tak i severní části hrobu. 

Keramika je v mnoha případech natolik vzájemně natěsnána vedle sebe a nad sebou, že 

dochází k jejímu překrývání a značné druhotné kompresi. U keramiky, a to především mis, 

bylo poměrně často pozorováno vzájemné vkládání 2-4 kusů do sebe (hroby 15, 16, 24, 32); 

v hrobě 1 byl mimoto do mísy vložen koflík. Tento jev se týká i talířů s přehnutým okrajem, u 

kterých byl menší exemplář uložen vždy na masivním talíři o průměru kolem 50 cm (hroby 

15, 16, 19). Dvojice miniaturních zcela rozpadlých nádobek (koflíků?) byla vložena do obou 

zásobnic v hrobě 18. 

K hliněným předmětům tradičně řazeným do rituální sféry patří mimo jiné tzv. mondidoly 

a chřestítka (Koutecký 1968, 459-460). S ohledem na nálezové okolnosti hrobů 18 a 17 lze 

soudit, že mondidoly byly umisťovány do opačného rohu než zásobnice tj. do JV rohu. Oba 

hroby dále spojuje přítomnost částí vozů a koňských postrojů, což odpovídá zjištěním i na 

jiných pohřebištích mj. i u lovosického hrobu III/1956 (Pleiner 1959, 656), i když u 

mondidolů převažuje jinak uložení v JV rohu (Koutecký 1968, 459-460). Jediná dvě hliněná 

kulovitá chřestítka byla nalezena v hrobě 32 uvnitř nádoby složené poblíž SV rohu. 

Provedená typologicko-chronologická analýza ukázala, že některé podtypy keramiky jsou 

typické pro určité skupiny hrobů (viz níže kap. 9. 5. 2.). 

8. 4. 2. Kovové a ostatní předměty 

Osobní kruhové šperky (bronzové nákrčníky, náramky a nánožníky) byly nepochybně 

v okamžiku pohřbu ve funkční poloze tj. nasazeny na horních a dolních končetinách 

pochovaných jedinců. Jejich mírnou dislokaci v některých hrobech způsobily patrně hnilobné, 

tafonomické a obecně postdepoziční procesy. Obdobně lze takto soudit i o drobnějších 

kovových ozdobách těla, ať již hlavy, vlasů, krku či součástí opasku nebo svrchního oděvu. 

Opasková zápona z hrobu 15 byla nalezena ve funkční poloze na pánvi ženské kostry spolu s 

naprosto ojedinělým souborem malých kalotových návleček, které jsou jinak běžně využívány 

jako součást koňského postroje. Dislokace ozdob těla a oděvu mohla být někdy způsobena 

druhotnými zásahy (viz níže) a ztěžuje poznání původní funkce předmětů (zvláště hrob 23). 

Drobné kroužky (bronzové, železné a jantarový) v blízkosti lebek jsou interpretovány jako 

ozdoby hlavy. Jako vlasové ozdoby je interpretována čtveřice zlatých záušnic. Dva bronzové 
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kruhy položené vedle levé paže mužského jedince v hrobě 15 interpretuji jako prsteny 

(Půlpán 2007a). Uložení jehlic v hrobech je buď in situ na hrudníku kostry (hrob 28B), 

v blízkosti kostry (hrob 18) či v dislokované poloze (hrob 19).     

Mezi nejběžněji používaný nástroj v bylanské kultuře patří železný nůž, a to u všech 

kombinačních skupin (Koutecký 1968, 466). Na lovosickém pohřebišti byly evidovány pouze 

tři exempláře železných nožů, z toho dva malé a jeden masivní nůž – sekáč. Velký typ 

masivního nože – sekáče pochází z hrobu 24. Dva malé typy nožů pocházejí z birituálního 

hrobu 1 a kostrového hrobu 28B. Dva z těchto exemplářů byly nalezeny ve zlomkovém stavu 

na různých místech hrobu: v hrobě 24 nůž rozlomen na tři fragmenty a v hrobě 1 pak na dva 

fragmenty. V souvislosti s výskytem zvířecích kostí v hrobech se zmiňuje tzv. „rituální nůž“ 

uložený často v jejich blízkosti, který má sloužit k porcování masité potravy (Koutecký 1968, 

444, 460-461). Ukládání zvířecích kostí do hrobů spolu se železným nožem je dobře doloženo 

i v horákovské kultuře (Nekvasil 1970, 72). Otázku společného výskytu na základě výzkumu 

v Lovosicích nelze pro nedostatek nálezů železných nožů v hrobech řešit. Všechny nože byly 

sice v lovosických hrobech uloženy vždy v jižní polovině hrobové jámy. Pouze v případě 

hrobu 24 se fragment většího typu nože vyskytoval poblíž zvířecích kostí, zbylé dva malé 

typy nožů se ale našly v hrobech bez zvířecích kostí. 

Velmi zajímavý a netypický způsob uložení se týká dalšího nástroje, a sice železné břitvy 

z hrobu 24, která ležela poblíž SV rohu přímo na masivním kamenném brousku a tvořila tak 

patrně „holící soupravu“. Druhý kamenný brousek byl nalezen v SV sektoru hrobu 1. 

Uložení zbraní v lovosických hrobech má patrně rovněž určitou vazbu k uložení lidských 

ostatků. Tato souvislost jistě platí o meči, uložení kopí je složitější. Meč v hrobě 24 byl 

uložen v severní polovině podél pravého boku kostry (s rukojetí v dlani?), ostřím směrem 

k hlavě a tedy jižním směrem, což odpovídá pozorováním i u ostatních hrobů s meči 

(Koutecký 1968, 444). Podobné uložení v hrobech bylanské kultury bylo dříve zjištěno i u 

kopí (ibid.), v Lovosicích je však otázka uložení kopí nejednoznačná. Kopí v hrobu 15 leželo 

pod dolní čelistí mužské kostry. Kopí v hrobě 16 spočívalo blíže středu hrobové jámy za 

hlavami koster 2 a 3 ostřím směrem k jihu. Kopí v hrobě 17 leželo v blízkosti zákolníku a 

udidla v severní polovině blíže západní stěně ostřím směrem k JV. 

Součásti koňských postrojů hrají v pohřebním ritu zcela jistě zvláštní roli. Postroje včetně 

udidel byly v lovosických hrobech v drtivé většině případů uloženy v jižní polovině jámy 

podél jižní stěny, nejčastěji v blízkosti zásobnic (hroby 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 32). 

Někdy spočívala udidla přímo na zvířecích kostech (hrob 16). Výjimkou v tomto ohledu 

představuje železné trojčlánkové udidlo typu B uložené u zákolníku v SZ sektoru hrobu 17. 
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V této souvislosti lze připomenout, že v několika lovosických hrobech (16, 17, 24 a 32) je 

doložena vždy trojice udidel, kterou tvoří pár dvoučlánkových udidel typu A a jedno 

trojčlánkové udidlo typu B. Dříve byl lichý počet udidel pokládán za důsledek nedokonalého 

výzkumu či poškození hrobu (Koutecký 1968, 465). Tuto domněnku můžeme s ohledem na 

komplexní nálezové okolnosti lovosického výzkumu bezpochyby vyloučit. V našem případě 

jde zcela jistě o zjevný a intencionální projev pohřebního ritu. 

Zajímavým aspektem je zjištění, že části postrojů se kromě hrobů 19 a 26 vyskytly rovněž 

uvnitř zásobnic či na jejich propadlých výdutích (v hrobech 16, 17, 18, 23, 24, 27, 32). Tuto 

okolnost lze vysvětlit tak, že původně byly postroje alespoň zčásti položeny přes horní okraje 

zásobnic. V některých případech nelze vyloučit, že původní umístění postrojů bylo na dřevěné 

stěně hrobové komory či na jejím stropě a zjištěná pozice je výsledkem postpedozičních 

procesů (po provalení stropu komory).  

Bronzové koncovky se vyskytly ve dvou hrobech (17 a 24). Obě se vyskytovaly v severní 

polovině hrobu v blízkosti koster: v hrobě 17 mezi dolními končetinami kostry, v hrobě 24 

poblíž levého boku skeletu. Rozdílné umístění bylo zjištěno i u železných koncovek: v hrobě 

32 byla koncovka uložena v severní polovině, v hrobě 18 v jižní polovině.   

Železné části čtyřkolového vozu (zákolníky, náboje kol ad.) se ve třech hrobech (17, 18, 

32) vyskytovaly vždy v severní polovině hrobu, přičemž vyplňovaly její převážnou část. 

Zákolníky byly rozloženy na prostoru o rozměrech cca 150/160 x 150/160 cm; čtvrtý zákolník 

v hrobě 32 se nedochoval. Na základě nálezu z lovosického hrobu 17 nelze vyloučit původní 

přítomnost dřevěné korby, která se vlivem působení hnilobných procesů nedochovala, ani v 

hrobech s tzv. symbolickým vozem (cf. Koutecký 1968, 464; 1988, 93-94). V případě hrobu 

18 s kovovými prvky umístěnými v severní polovině hrobu nelze vyloučit, že zesnulý 

původně spočíval na dřevěných márách, mírně vyvýšeném pódiu/podestě nebo na podložkách 

či polštářích (k tomu cf. Mazač – Tvrdík 2000, 148). V případě, že byl v hrobě dochován 

pouze lichý počet zákolníků (jako v případě hrobu 32) lze zvažovat, zda hrob nebyl již 

v pravěku vyloupen či jinak druhotně poškozen (cf. Koutecký 1968, 464). Známe však i hrob, 

v němž jsou zákolníky uloženy v těsné blízkosti vedle sebe podél jižní stěny hrobu (Dvořák 

1934-1935, 78, obr. 2: V; cf. Koutecký 2003b, 126). 

Zatímco tedy součásti koňských postrojů jsou v Lovosicích ukládány pouze v jižní 

polovině, tak části vozů mají své výhradní místo v severní polovině, což odpovídá i dřívějším 

pozorováním (cf. Koutecký 1968, 464). 
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8. 4. 3. Zvířecí kosti 

Přirozenou součástí hrobové výbavy kultury bylanské jsou neopracované zvířecí kosti. 

Zvířecí kosti jsou bezmála vždy uloženy na stejném místě v jižní polovině hrobové jámy, a to 

v blízkosti keramiky u střední části jižní stěny (hroby 16, 17, 18, 19, 23?, 24, 28A, 32). Pouze 

výjimečně se objeví v jižní polovině podél východní stěny (hrob 15). Jejich umístění 

v hrobech tedy opět podléhá přísným rituálním pravidlům.  

Tento materiál organického původu je doložen celkově v devíti lovosických hrobech (15, 

16, 17, 18, 19, 23, 24, 28A, 32). Bezmála ve všech případech jsou tyto ekofakty doloženy 

v hrobech, v jejichž výbavě se vyskytují součásti koňských postrojů příp. ještě obohacené o 

součásti vozu (hroby 17, 18 a 32) či zbraně, a to buď meč (hrob 24) nebo kopí (hroby 15, 16 a 

17). Jedinou výjimkou je v tomto ohledu žárový hrob 28A bez kovů pouze s keramickou 

výbavou.  

Minimální počet zjištěných zvířecích jedinců byl 11, z tohoto počtu se u šesti podařilo určit 

druh a u pěti rovněž stáří (Obr. 34). Bližší osteologické určení kostí se podařilo pouze 

v případě pěti hrobů. Ve všech případech jde pravděpodobně o domestikované formy, 

přičemž nejproblematičtější přesné určení, zda jde o domestikovanou či divoce žijící formu 

zvířete, se jeví u skotu a prasete. Určení obsáhlo základní známé druhové spektrum s tím, že 

celkově bylo zjištěno 2x prase, 2x  pes či psovitá šelma, 1x skot a 1x ovce/koza. Největší 

počet byl zjištěn v hrobě 17 (min. 3 jedinci), v ostatních hrobech byl pouze jeden jedinec. 

S ohledem na stáří byli 3x určeni nedospělí a 2x dospělí jedinci. V hrobě 17 se nacházely 

kosti minimálně tří různě starých jedinců, mezi nimi kosti dospělého prasete domácího, kosti 

psa či psovité šelmy a dalšího neurčeného jedince. V hrobě 16 byl zjištěn dospělý skot (Bos 

taurus), v hrobě 24 nedospělý jedinec prasete (Sus scrofa), v hrobě 15 nedospělý jedinec rodu 

ovce/koza (Ovis/Capra) a v hrobě 23 pes či psovitá šelma (Canis lupus). Výskyt psa 

v hrobovém kontextu (hroby 17 a 23) je dosti ojedinělý, na druhou stranu stopy po opálení na 

zlomcích kostí v sídlištních objektech dokládají, že i pes domácí byl jedním ze základních 

konzumně využívaných zvířat (podle Peške 1980, 553).  

Přestože osteologické určení nedosahuje statisticky vypovídajících hodnot, lze z něj 

vyvozovat, že druhové spektrum domestikované zvěře rámcově odpovídá situaci zjištěné i na 

ostatních pohřebištích příp. na sídlištích. V kultuře bylanské byly tradičně a po dlouhou dobu 

zvířecí kosti považovány pouze za vepřové resp. kančí, aniž by však byly podrobeny odborné 

osteologické analýze (cf. Filip 1936-1937, 35; Koutecký 1968, 460-462). Teprve výzkumy 

z poslední čtvrtiny 20. století ukázaly, že spektrum zvěře v archeologických kontextech doby 

halštatské je podstatně širší (Dreslerová – Beech 1995; Chochol 1980, 192; Peške 1980; Plesl 
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1996; Sedláček 1980). Doloženy jsou nejen základní domestikované druhy (prase a tur 

domácí, ovce, ovce/koza, kůň, pes domácí, drůbež), ale i divoce žijící (jelen, srnec lesní a 

medvěd). Naprosto přitom převládají domácí druhy nad divokými: Poláky v poměru 17: 4, 

více než 90% v Praze – Michly a Podhoří (Fridrichová 1995, 188). Zastoupení kostí vepře se 

nicméně i u poláckých hrobů ukázalo jako mírně převažující nad ostatními druhy (Koutecký 

1993, 23, abb. 9). Zajímavé přitom je, že zatímco v hrobech kombinačních skupin I a II jsou 

doložena pouze domestikovaná zvířata, v chudých hrobech žárových skupiny III je doložena 

domestikovaná i divoká lovná zvěř mj. jelen, srnec a medvěd (Koutecký 1993, 23). 

V cerhenickém sídlištním objektu stupně Ha C1 mezi nejpočetněji zastoupené druhy patřil 

rovněž tur a prase domácí (Peške 1980, 551; Sedláček 1980). Mezi nejpočetněji zastoupené 

druhy na halštatském sídlišti v Jenštejně patřil skot, prase a ovce/koza, menším množstvím 

kostí je zastoupen kůň a pes. Kromě primárního využití na masnou produkci byla hospodářská 

zvířata chována rovněž pro druhotné produkty – mléko, tuk, kůži, vlnu a tah (Dreslerová – 

Beech 1995). Výskyt zvířecích kostí v hrobech se po analýze sídlištního materiálu ukázal být 

značně analogický, a tak byla přehodnocena původní otázka rituálního vepře (Koutecký 1968) 

na obecnou formu „obětního zvířete“ (Koutecký 1980, 196). 

9. Zhodnocení pohřebiště 

9. 1. Parametry hrobových jam 

Na základě parametrů hrobových jam byly D. Kouteckým rozpoznány čtyři základní 

kategorie: a) velké hroby; b) hroby větších rozměrů; c) hroby menších rozměrů; c) 

popelnicové hroby. K tradičně hodnoceným parametrům patří rovněž plocha hrobové jámy 

(Koutecký 1968; 1993; 2001a; 2008a). Podle parametrů hrobových jam lze na lovosickém 

pohřebišti rozlišit čtyři podobné základní kategorie (Obr. 35): 

a) kategorie A: hrobová jáma značných rozměrů. Jako tzv. velký hrob je v této práci 

pojímána hrobová jáma s délkou > 350 cm. Plocha hrobu > 8, 5 m2. 

b) kategorie B: hrobová jáma větších než standardních rozměrů tj. 220 < délka < 350 cm 

(hroby 1, 15, 28B). 5 m2 < plocha hrobu < 8, 5 m 2. 

c) kategorie C: hrobová jáma standardních rozměrů tj. délka ≤ 220 cm a šířka ≤ 150 cm 

(hroby 31, 28A). Plocha hrobu < 5 m2. 

d) kategorie D: hrobová jáma malého kruhového tvaru (hrob 29). 
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a) Kategorie A 

Do kategorie A spadá naprostá většina, konkrétně 9 hrobů (hroby 16, 17, 18, 19, 23, 24, 

26, 27, 32). Všechny hrobové jámy byly orientovány podél delší osy přesně ve směru S – J, 

pouze v jediném případě s mírnou odchylkou k SSZ (20; hrob 23). Naprostá většina 

hrobových jam (8x) měla obdélný tvar se zaoblenými rohy. Mírně nepravidelný obdélník 

s prohnutými stěnami tvořil pouze hrobovou jámu 23. 

Největší délky dosahovaly hroby 16, 23 a 24, a to 510 – 520 cm; nejčastěji však zjištěné 

délky kolísaly mezi 440 až 500 cm (hroby 17, 18, 19, 26, 27, 32). Největší šířky dosáhl hrob 

16 (330 cm); nejčastěji šířky kolísaly mezi 175 až 300 cm. Hloubka hrobů po mechanické 

skrývce ornice dosahovala u nejméně zahloubených hrobů 15 cm (hrob 23), nejvíce až 55 cm. 

Původní hloubku hrobů lze však s ohledem na nálezové okolnosti na lokalitě odhadovat mezi 

50 až 100 cm. 

Nejmenší plochu obsáhl hrob 26 s plochou do 8, 51 m2. Největší počet hrobů čítá plochu 

mezi 10 až 12 m2 (hroby 17, 18, 19, 23, 26, 27, 32). Plošně největšími byl hrob 24 s až 15, 45 

m2 a hrob 16 čítající celkově 16, 83 m2. 

Jako nový parametr byl podroben analýze i délko-šířkový index (DŠI), který hodnotí 

poměr mezi délkou a šířkou stěny hrobové jámy. Délko-šířkový index kolísal mezi hodnotami 

1, 54 (hrob 16) až po hodnotu 2, 57 u silně obdélných hrobových jam (hrob 27).     

 
b) Kategorie B 

Do kategorie B náleží na pohřebišti tři hroby: 1, 15 a 28B. U hrobových jam opět převládá 

výrazná severojižní orientace, pouze u hrobu 28B byla zjištěna odchylka ve směru SSV – JJZ. 

Tvary hrobových jam jsou buď obdélné se zaoblenými rohy (hrob 1, 15) či výjimečně též 

čtvercové (hrob 28B). Délky dosahují 262 až 315 cm. Šířky u obdélných hrobových jam 

kolísají mezi 160 až 210 cm, u čtvercové jámy dosahují až 280 cm. Hloubka hrobů se 

pohybovala v rozmezí 25 až 65 cm. Plocha hrobových jam se pohybuje v rozmezí od 5, 31 m2 

po max. 8, 26 m2. Délko-šířkový index se pohybuje v hodnotách mezi 1, 037 (hrob 28B) až 

po hodnotu 1, 96. 

 
c) Kategorie C 

U hrobových jam standardních rozměrů převažuje severojižní orientace, avšak opět 

s mírnou odchylkou k SSV – JJZ (hrob 31). Obdélného tvaru byla hrobová jáma 31, 

pravděpodobně obdélný či mírně oválný tvar měla jáma 28A. Délka činila 215 až 220 cm, 

šířka 110 až 150 cm. Hloubka hrobů se pohybuje kolem 30 cm. Oba patří mezi hroby 
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s nejmenší plochou 2, 36 až 3, 3 m2. Délko-šířkový index se pohybuje v rozmezí 1, 46 až 1, 

95. 

 
d) Kategorie D 

V jediné malé kruhové jamce o průměru 40 cm byla uložena urna – popelnice se spálenými 

lidskými ostatky (hrob 29). Jamka byla zahloubena do úrovně -23 cm od skrytého povrchu. 

9. 2. Nálezové skupiny hrobů 

Systém třídění hrobů převzatý a zčásti modifikovaný od G. Kossacka (1959) se stal v 60. 

letech minulého století základem pro vypracování tzv. kombinačních skupin na českém 

materiálu kultury bylanské (Koutecký 1968, 440). Kritérii při stanovení kombinačních skupin 

byly parametry a konstrukce hrobových jam a hrobová výbava. Na tomto základě byly 

rozlišeny první dvě nejbohatší kombinační skupiny (KS I a KS II), které byly dále děleny na 

tři (KS I-1 až KS I-3) resp. dvě podskupiny (KS II-1 až II-2). Chronologické otázky přitom 

zůstaly stranou zájmu (ibid., 440). Kombinační skupina III (popelnicové hroby) byla poprvé 

vypracována při analýze polácké nekropole a roztříděna na šest podskupin (Koutecký 1993, 

50), po zpracování nálezů z pražské oblasti byly podskupiny sloučeny do čtyř (Fridrichová 

Koutecký – Slabina 1996, 175; Koutecký  2001a, 766; 2008a, 60). Tradičně je na základě 

kombinačních skupin odezíráno společenské postavení zesnulých (Koutecký 1968; 2003b, 

129-130). 

Obsahem kapitoly je roztřídění hrobů dle uvedených kritérií do nálezových resp. 

Kouteckého kombinačních skupin (cf. Koutecký 1968; 2001a; 2008a). Ve smyslu 

předchozího třídění podle parametrů hrobových jam resp. jejich kategorií jsou hroby děleny 

do tří základních skupin. Skupina A: hroby s částmi vozů, se součástmi koňských postrojů a 

zbraněmi; skupina B a C bez těchto prvků. Skupina A je dále dělena na 4 podskupiny (A1 – 

A4), skupina B na tři dílčí podskupiny (B1 – B3). Kritériem pro zařazení do nejbohatší 

skupiny A je buď přítomnost částí vozu, součástek koňského postroje, zbraní příp. kombinace 

těchto prvků. Primární kritéria podkupin – A1: části vozu; A2: koňský postroj a zbraň; A3: 

postroj; A4: zbraň. Podskupina B1: kovy a keramika; B2: keramika do 14 ks; B3: keramika 

do 6 ks. Skupina C – popelnicový hrob v urně (Obr. 36). 

 
Skupina A1. Hroby kategorie A s jedním kostrově pohřbeným jedincem, s početnou 

keramickou výbavou (17 až 23 ks), se součástmi vozu a koňského postroje, železnou nebo 

bronzovou koncovkou, rituálním milodarem a zvířecími kostmi (Obr. 36). 

Počet hrobů: 3 (hroby 17, 18, 32). Rozměry hrobových jam čítají 440-500 x 205-240 cm a 

plochu 10, 1 až 12 m2 (průměrné hodnoty 475 x 220 cm a 10, 77 m2). Pohřební ritus je 
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výhradně kostrový, uložení skeletů v severní polovině patrně na dřevěné korbě vozu či jiné 

konstrukci. Keramická výbava čítá 17 až 23 kusů. Společné části čtyřkolového vozu sestávají 

pouze ze zákolníků (hroby 17, 18, 32). Dále jsou evidovány náboje kol, hřeby a patrně i 

kování korby. Koňské postroje jsou tvořeny četnými hlavně železnými, ale i bimetalickými 

prvky. Udidla buď nejsou doložena (hrob 18) nebo jsou doloženy tři exempláře, z toho pár 

udidel typu A a jedno typu B. Dalšími typickými zástupci jsou bronzové (hrob 17), železné 

(hrob 32) nebo bimetalické koncovky (hrob 18). Jako milodary rituálního charakteru jsou 

zastoupeny dva mondidoly (hroby 17 a 18), případně dvojice hliněných chrastítek (hrob 32). 

Běžně jsou ve výbavě zvířecí kosti. Mimo společné rysy těchto hrobů se objevil i bohatý 

soubor bronzových šperků (hrob 18), v dalším hrobě (17) bylo přítomno dlouhé železné kopí. 

Antropologicky byli pochovaní jedinci určeni dospělí ve věkovém rozpětí 24 – 50 let, z toho 

jeden spíše mužského pohlaví. Nálezová skupina A1 rámcově odpovídá nejbohatší 

Kouteckého kombinační skupině I-1 tj. hrobům s vozy, zbraněmi, postroji, ozdobami a 

keramikou (1968, 442) resp. se jhy, vozy a postroji (Koutecký 2001, 766). 

 
Skupina A2. Hroby kategorie A s početnou keramickou výbavou (18 až 21 ks), s početnými 

součástmi koňského postroje, s trojicí udidel, zbraněmi (s mečem či kopím) a zvířecími 

kostmi (Obr. 36). 

Počet hrobů: 2 (16, 24). Rozměry hrobových jam čítají 510-515 x 280-330 cm a plochu 14, 28 

až 16, 83 m2 (průměrně 512 x 315 cm; max. plocha 16, 125 m2). Jedná se o největší hroby na 

pohřebišti, a to kostrové nebo birituální. Převažujícím ritem je inhumace (4 jedinci), 

vyskytuje se i kremace (1 jedinec). Uložení skeletů v severní polovině hrobu. Počet jedinců 

v hrobech 1 až 4. Keramická výbava čítá 18 až 21 kusů. Koňské postroje jsou tvořeny 

četnými bronzovými prvky mj. rovnými typy postranic a návleček s prolamovaným poutkem. 

Udidla jsou v hrobech doložena vždy po třech exemplářích, z toho pár udidel typu A a jedno 

typu B. Běžně jsou ve výbavě zvířecí kosti. Společným rysem je rovněž výskyt železných 

zbraní, a to buď meče (hrob 24) či kopí (hrob 16). Drobnými ozdobami oděvu mohou být 

malé bronzové kroužky. Mimo společné rysy těchto hrobů se mohou objevit i další ozdoby 

(bronzový nákrčník, náramek, jantarový kroužek), bronzová koncovka nebo též soubor 

nástrojů – břitva, sekáč a brousek (vše v hrobě 24). Antropologickou analýzou byli kostrově 

pochovaní jedinci určeni jako muži či spíše muži ve věkovém rozpětí 18 – 50 let. Spálené 

ostatky byly určeny jako dospělý jedinec. Nálezová skupina A2 rámcově odpovídá 

Kouteckého kombinační skupině I-2 tj. hrobům s postroji, zbraněmi, ozdobami a keramikou 

(1968, 442; ibid. 2001, 766). 
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Skupina A3. Hroby kategorie A s jedním kostrově pohřbeným jedincem, s početnější 

keramickou výbavou (10 až 15 ks), s nižším počtem součástí koňského postroje, s ozdobami 

těla a/nebo oděvu (Obr. 36). 

Počet hrobů: 4 (19, 23, 26, 27). Rozměry hrobových jam dosahují 440-520 cm x 175-290 cm 

s plochou 7, 87 až 13, 05 m2 (průměrně 477 x 229 cm; plocha 10, 88 m2). Pohřební ritus je 

přísně kostrový, v každém z hrobů byl pohřben pouze jeden jedinec. Keramika čítá 10 až 15 

kusů. Koňské postroje jsou doloženy pouze jednotlivými částmi, a to buď bronzovými (hrob 

19) či železnými (hroby 27, 23). Dalším společným rysem hrobů této skupiny je výskyt ozdob 

těla či oděvu. Z ozdob těla jsou doloženy soupravy bronzového kruhového šperku – 

nákrčníku, náramků a nánožníků (hroby 26, 27), vlasové ozdoby – zlaté spirálky (hrob 27) a 

drobné bronzové kroužky. Ze spínadel oděvu jsou doloženy jehlice s labuťkovitým krčkem 

(hrob 19). Součástí opasku byla opasková zápona. Zjištěny byly další drobné, i nekovové 

ozdoby (hrob 23). Udidla jsou ve třech hrobech doložena vždy v páru, v hrobě 23 udidla 

chybí. Zvířecí kosti se vyskytovaly pouze v hrobech 19 a 23. Antropologicky byl jeden 

jedinec určen jako spíše žena ve věkovém rozmezí 24 – 35 let. Dva jedinci byli určeni pouze 

jako dospělí, poslední jako jedinec ve věkovém rozmezí 16 – 22 let. Hroby této skupiny stojí 

na pomezí Kouteckého kombinační skupiny I-2 tj. hroby s postroji, zbraněmi, ozdobami a 

keramikou (1968, 442; ibid. 2001, 766), avšak postrádají zbraně. Zařadit je do skupiny I-3 

(hroby velkých rozměrů s chudou výbavou) rovněž neodpovídá jejich charakteristice (cf. 

Koutecký 1968, 442; 2001a, 766). Je zřejmé, že tuto dosti diferencovanou skupinu hrobů 

spojuje především vlastní přítomnost součástí koňských postrojů a ozdob těla a/nebo oděvu. 

V množství a povaze celkové výbavy však evidujeme poměrně značné disproporce. 

 
Skupina A4. Hroby kategorie B s více než jedním kostrově pohřbeným jedincem, se 

sekundárně použitým koňským postrojem, s početnější keramickou výbavou (14 ks), 

s ozdobami, kopím a zvířecími kostmi (Obr. 36). 

Počet hrobů: 1 (hrob 15). Velikost hrobové jámy 315 x 160/170 cm, max. plocha 5, 4 m2. 

Ritus výhradně kostrový. Hrob se dvěma jedinci v těsném kontaktu. Keramika v počtu 14 ks. 

Mužský jedinec vybaven krátkým kopím. Žena ozdobena kolem pasu opaskovou záponou a 

kalotovými návlečkami (tj. sekundárně využitý koňský postroj). Zvířecí kosti ve výbavě 

(ovce/koza). Antropologie: muž 30 – 39 let, žena 20 – 30 let. Hroby této skupiny mají 

nejblíže Kouteckého kombinační skupině I-2 tj. hrobům s postroji, zbraněmi, ozdobami a 

keramikou (1968, 442; ibid. 2001, 766). Rozdíl oproti této skupině shledáváme především 

v přítomnosti součástek postroje, který je však v případě hrobu 15 sekundárně využitý a 

nesplňuje tak svou primární funkci.  
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Skupina B1. Hroby kategorie B bez koňských postrojů a zvířecích kostí, s početnější 

keramickou výbavou (11 ks), s nízkým počtem kovových artefaktů (1 – 4 ks): malými nástroji 

– noži, ozdobami a spínadly oděvu (Obr. 36). 

Počet hrobů: 2 (hroby 1, 28B). Délka hrobových jam 262 až 295 cm, šířka kolísá od 203 až 

280 cm v závislosti na tom, jde-li o obdélnou či čtvercovou jámu. Plocha dosahuje 5, 31 až 8, 

26 m2 (průměrné hodnoty 276 x 240 cm a 6, 7 m2). Ritus buď kostrový (hrob 28B) nebo 

birituální (hrob 1). Pohřben buď jeden, nebo až tři jedinci. Keramická výbava dosahuje u 

obou hrobů počtu 11 kusů, počet kovových předmětů čítá 1 – 4 ks. V obou hrobech přítomny 

nástroje – malé železné nože, vyskytnout se může i kamenný brousek. Ozdobou v ženském 

hrobě je bronzový nákrčník z drátu, součástí oděvu jsou dvě jehlice (bronzová a železná). Ve 

dvou hrobech byli pohřbeni celkem 4 jedinci, z toho 2 kostrově a 2 žárově (hrob 1: tři jedinci, 

hrob 28B: jeden jedinec). Antropologicky byli kostrově pochovaní jedinci určeni jako muž ve 

věkové kategorii starší 50 let a jako žena ve věkovém rozmezí 24 – 35 let. Žárově pohřbení 

jedinci byli určeni jako dospělý a jako mladý (dítě?). Skupina B2 v podstatě odpovídá 

Kouteckého kombinační skupině II-1 tj. jámové hroby větší s početnou keramickou výbavou 

včetně kovových předmětů (podle Koutecký 2001a, 766; cf. 2008, 60). Ve výplni hrobu 28B 

zjištěn mohutný kamenný zával. 

 
Skupina B2. Hroby kategorie C s početnější keramickou výbavou (14 ks), se zvířecími 

kostmi, bez kovových artefaktů (Obr. 36). 

Počet hrobů: 1. Hrob 28A byl tvořený pravděpodobně obdélnou či mírně oválnou jámou 

standardních rozměrů (cca 220 x 150 cm) s plochou 3, 3 m2. Počet keramických nádob dosáhl 

14 kusů, přítomny jsou zvířecí kosti. Ritus užitý v hrobě je žárový, uložení pohřbu volně na 

hromádce, antropologicky blíže neurčen. Hrob odpovídá Kouteckého kombinační skupině II-

2: jámové hroby menší s bohatou keramickou výbavou (podle Koutecký 2001a, 766; cf. 

Koutecký 2008a, 60). Úprava hrobu naznačuje, že na povrchu mohl být hrob zvýrazněn 

vrstvou kamenů patrně druhotně použitou ze staršího závalu.  

 
Skupina B3. Hroby standardních rozměrů s menším počtem keramiky (6 ks), bez kovových 

artefaktů a bez zvířecích kostí (Obr. 36). 

Počet hrobů: 1. Hrob 31 byl tvořený obdélnou jámou standardních rozměrů (215 x 110/120 

cm) s plochou 2, 36 až 2, 58 m2 v průměru 2, 47 m2. Počet keramických nádob dosáhl v hrobě 

pouhých 5 kusů, další část nádoby zjištěna ve výplni žlábku. Ritus užitý v hrobě je kostrový, 

poloha pohřbu nejspíše v natažené poloze na zádech, určen jako dospělý jedinec neurčeného 

pohlaví ve věku 35 až 50 let. Hrob v podstatě odpovídá Kouteckého kombinační skupině II-3: 



 159

jámové hroby menší s chudou keramickou výbavou (Koutecký 2001a, 766; 2008, 60), s tím 

rozdílem, že vnější konstrukce hrobu může být tvořena mělkým čtvercovým žlábkem. 

 
Skupina C. Popelnicové hroby. 

Počet hrobů: 1. V Lovosicích se podařilo prozkoumat pouze jediný samostatný popelnicový 

pohřeb uložený v amforovité urně, která byla překryta mísou (hrob 29)28. Obě nádoby byly 

vloženy do malé okrouhlé jamky o průměru 40 cm. Antropologicky byla kremace určena jako 

dospělý jedinec. Hrob 29 spadá do kombinační skupiny III-1, u níž je žárový pohřeb uložen 

v nádobě (popelnici), v oválné nebo okrouhlé jamce (podle Fridrichová – Koutecký – Slabina 

1996, 175; Koutecký 2001a, 766). 

9. 3. Konstrukce hrobů 

V současnosti převládá názor, že většina tzv. velkých hrobů bylanské kultury byla původně 

tvořena dutým prostorem čili tzv. komorou, která byla překryta dřevěným stropem. Na 

dřevěném stropě byl navršen kamenito-hlinitý násep mohyly (Koutecký 1968, 434-440; 

Koutecký 2008b, 426). 

Za vnitřní konstrukci lze považovat jakkoliv zvláštně upravenou hrobovou jámu. Vnitřní 

úpravu hrobové jámy primárně dokládá dochovaná výdřeva stěn, stropu či dna, kůlové jamky 

uvnitř či na okraji hrobové jámy nebo kamenná konstrukce čili tzv. skříňka (Koutecký 1968, 

436-439). Za vnější úpravu hrobu lze považovat terénní relikty patrné v krajině na povrchu tj. 

mohylové náspy, obvodový žlab či příkop, kamenný věnec či např. stélu. V principu 

nepřímým dokladem vnější konstrukce jsou pak kamenné závaly, které se do  interiéru hrobů 

dostaly sekundárně až po zřícení stropu komory (cf. Koutecký – Smrž 1991, 207- 208, 211-

213). Takový nepřímý doklad vnějších konstrukcí v podobě kamenného závalu pochází 

ze dvou lovosických hrobů.  

Jediným skutečně přímým a jednoznačným dokladem vnitřní úpravy hrobové jámy 

představuje hrob 23, kde je doložena čtveřice robustních kůlových jamek či spíše sloupových 

jam umístěných v rozích hrobu (Tab. 24). Nepřímým dokladem vnější úpravy je navíc cca 50 

menších a větších kamenů ve výplni hrobu. Markantnější doklad konstrukce pochází z hrobu 

28B, v němž byl zjištěn podstatně mohutnější kamenný zával převážně z lomového čediče o 

kubatuře bezmála 2 m3. Ten byl v mladší fázi rozhrnut a do něj uložen žárový pohřeb čili hrob 

28A (srovnej Tab. 35 a 36). 

Dalšími nepřímými ukazateli úpravy hrobové jámy jsou v Lovosicích rzivé stopy ve 

výplních hrobů, světlá sprašová vrstva na dně hrobů a schodovité ústupky evidované podél 

                                                 
28 Žárový pohřeb uložený v urně byl zjištěn rovněž v hrobě 1, byl však součástí birituálního hrobu (viz výše).  
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stěn hrobů. Předpokladu, že rovněž hroby, u nichž absentují hodnověrnější doklady, byly 

původně překryty dřevěným stropem, nepřímo odpovídají i náležité velikosti hrobových jam. 

U několika lovosických hrobů byly ve vyšších partiích podél stěn a ve výplni 

identifikovány rzivé až hnědé stopy, snad pozůstatky výdřevy (hroby 15, 16, 18?, 24). 

S určitou pravděpodobností může jít o torza stropních konstrukcí, které se působením 

fyzikálních zákonů a hnilobných procesů propadly do vnitřních partií hrobů. S vydřevenou 

podlahou či alespoň s její částí v místě uložení skeletu a poblíž JV rohu pod zásobnicemi lze 

do jisté míry počítat v případě hrobu 24. 

V několika hrobech (1, 16, 17, 18, 24, 27) byly podél stěn pozorovány úzké a podlouhlé 

schodovité ústupky. Teoreticky by mohly tvořit základnu pro zapuštění dřevěných příčně 

položených trámů tvořících strop komory, jak je to známo na jiných pohřebištích (Poláky: 

Koutecký – Smrž 1991, 209-210; Rvenice: Koutecký 2003a, 124, pl. 3B). Vznik ústupků by 

bylo možno vysvětlit i postupnou erozí stěn. Na druhou stranu schodovité zářezy ve stěnách 

mělo rovněž šest hrobů v Hradeníně na Kolínsku (hroby 12, 18, 24, 28, 29, 46) či hrob 

v Praze - Suchdole (Jelínková 1958, 29-30). Uvedené hradenínské hroby s postroji a vozy 

patřily zároveň mezi nejhlubší na nalezišti, v jejich výplni byly nadto pozorovány zbytky 

dřeva (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, 62; Jelínková 1958, 29-30). 

Existenci původního dutého prostoru může rovněž nepřímo dokládat vrstva žluté spraše 

slabě promíšené hnědou hlinitou zeminou, která tvořila tenký proplástek při dně hrobových 

jam. Vrstva mohla vzniknout postupným zaplňováním dutého prostoru překrytého stropem a 

netěsností v něm. Schodovité ústupky a splachová vrstva na dně mohou společně indikovat 

původní přítomnost dutého prostoru. V takovém případě by bylo možno alespoň některé z 

lovosických hrobů považovat za komorové, tzn. tvořené původně dutým, snad zčásti 

vydřeveným prostorem překrytým dřevěným stropem, na němž mohl na povrchu spočívat 

hlinitý či hlinito-kamenitý mohylový násep. 

9. 4. Sekundární zásahy 

Poměrně hojně doloženým jevem jsou na pohřebištích kultury bylanské sekundární zásahy 

do hrobů. V podstatě jsou pro toto jednání shledávány dva intencionální důvody: rituální a 

ekonomický. Ke vzniku vykradačských vkopů mohlo dojít ještě v bylanské kultuře či 

v obdobích mladších, především v době stěhování národů. V obou případech je zřejmé, že 

druhotně poškozené hroby byly na povrchu označeny, což svědčí mj. pro existenci 

mohylových náspů (podle Koutecký – Smrž 1991, 213-217). 

Přímé doklady vykradačských vkopů s odlišnou výplní v Lovosicích nejsou doloženy, 

máme pro ně pouze nepřímé doklady v podobě dislokovaných lidských ostatků a artefaktů. 
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Potencionální zásahy do lovosických hrobů lze rozdělit do čtyř skupin: a) zásah za 

ekonomickým účelem (vykradačský vkop); b) zásah za rituálním účelem (pohřbení dalšího 

jedince); c) zásah novověký; d) zásah způsobený faunou a flórou. 

a) Zásah za ekonomickým účelem. Dle terénních pozorování lze soudit, že hrob 19 mohl 

být zčásti vykraden, ačkoliv vykradačský vkop se ve výplni hrobu nijak neprojevil. Tvrzení se 

opírá především na základě zřetelně prázdného prostoru v severní polovině hrobu a dislokace 

drobných bronzových ozdob, především jehlice s labuťkovitým krčkem a jemného drátku (viz 

Tab. 21). Zcela vyloučit nelze vkop za účelem obohacení ani v případě hrobu 32, kde chybí 

čtvrtý zákolník, a kde ve střední části a v severní polovině hrobu evidujeme značně 

dislokovanou keramiku (viz Tab. 42). Hypotetickou ztrátou při tomto zásahu mohly být i 

železné obruče kol. 

b) Zásah za rituálním účelem. Evidentním případem je hrob 28, kde byla nejprve kostrově 

pohřbena žena (28B), následně žárově neurčený jedinec (28A). Druhotně umístěný pohřeb 

nelze vyloučit rovněž v případě hrobu 16, kde byl skelet 1 zasypán žlutou spraší. 

c) Zásah novověký. V některých případech mohly být artefakty dislokovány orbou 

(zásobnice v hrobu 27, nálezy a kostra z hrobu 23). V těsné blízkosti hrobu 15 se vyskytovala 

menší čtvercová jamka, nejspíše chmelová patka. 

d) Zásah způsobený faunou a flórou. V několika hrobech byly pozorovány úzké a dlouhé 

chodby způsobené hlodavci. V několika případech došlo působením bioturbace k přemístění 

artefaktů či k poškození skeletu (nejmarkantnější u kostry v hrobě 17). V hrobě 19 byl 

pozorován kořenový systém, zčásti porušující výplň. 

9. 5. Chronologie pohřebiště 

Následující pokus o stanovení relativní chronologie lovosického pohřebiště se opírá o 

český (Koutecký 2001; 2008), ale do velké míry též o středoevropské chronologické systémy 

(Ettel 1996; Bugaj 2005; Brosseder 2004; Pare 1991; 1999; Trachsel 2004). Snahou bylo 

rozpoznání relativní chronologie pohřebiště na základě typologicko-chronologického vývoje 

koňských postrojů, vozů, zbraní, nástrojů, ozdob, součástí oděvu a keramiky. Na lovosickém 

pohřebišti bylo možno vydělit 4 nálezové horizonty a rámcově je synchronizovat 

s chronologickým systémem D. Kouteckého (2001a; 2008a), U. Brosseder (2004), P. Ettela 

(1996), Ch. Pare (1999) a M. Trachsela (2004). V následujících odstavcích jsou stručně 

vymezeny hlavní aspekty pohřebního ritu a typologicko-chronologické spektrum a vývoj 

nálezů, jež společně charakterizují daný nálezový horizont. Ve vymezení a definování 

jednotlivých nálezových horizontů a v jejich komparaci s výše uvedenými chronologickými 

systémy shledávám přitom zásadní úkol předložené práce. 
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9. 5. 1. Horizontální a vertikální stratigrafie 

Jedinou ukázkou vertikální stratigrafie je hrob 28, který bylo nutné vzhledem k nálezovým 

okolnostem rozlišit jako dva samostatné hroby. Starší fáze kostrového pohřbu (hrob 28B) 

spočívala pod mohutným kamenným závalem, do kterého byla zapuštěna mladší fáze se 

žárovým pohřbem (hrob 28A). Nálezové okolnosti hrobu 28, kromě změny v pohřebním ritu, 

přispívají zásadní měrou i k problematice typologicko-chronologického třídění a vývoje 

některých keramických tvarů. Tvoří na pohřebišti jedinou jistou stratigrafickou jednotku 

v rámci doby halštatské ve smyslu: relativně starší – relativně mladší. 

Ukázkou horizontální stratigrafie na lokalitě je ve dvou případech superpozice objektů. 

Hrob 24 s mečem porušoval svou jižní polovinou menší část rozsáhlého sídlištního objektu 

25, který je datován do eneolitu, a to nejspíše staršího až středního (Půlpán – Sušická – 

Kuljavceva Hlavová 2008, 18-19). Objekt 31 byl rozdělen na dvě části (A, B) již při výzkumu 

z toho důvodu, že obdélná jáma kostrového hrobu porušovala jižní průběh čtvercového 

žlábku. Hrob se tedy jevil ze stratigrafických vztahů jako relativně mladší než žlábek, avšak 

keramický materiál obsažený v obou těchto částech nedovoluje rozlišit jemnější 

chronologické nuance a je hodnocen jako současný (Tab. 40; 41). 

Za projev horizontální statigrafie lze na lokalitě považovat rovněž výskyt starších 

pravěkých, především eneolitických objektů. Zatímco hroby kultury bylanské jsou 

rozprostřeny ve východní části zkoumané plochy, hroby se šňůrovou keramikou se soustředí 

v západní polovině plochy (Obr. 8). Z rozložení chronologicky podstatně mladších hrobů je 

zjevné, že průběh severního a západního okraje pohřebiště bylanské kultury se vymezuje vůči 

hrobům kultury se šňůrovou keramikou, a tvoří tak jeho negativ. Vzdálenost dvou nejblíže 

umístěných hrobů činí cca 10 metrů, a to mezi hrobem 17 (ByK) a 20 (KŠK), v ostatních 

případech je však mnohem větší. Společný výskyt hrobů těchto dvou komponent byl již 

v minulosti evidován, mj. v Polákách či Vikleticích (Koutecký – Smrž 1986). Ke společnému 

výskytu nálezů starších období (kultura zvoncovitých pohárů, kultura únětická) s hroby 

bylanské kultury došlo v Lovosicích na poloze garáže ČSAD a v bývalém cukrovaru (Pleiner 

1959, 654; Půlpán 2009, 77). 

Rozsah a průběh pohřebiště kultury bylanské může mimoděk přispět k úvahám o možném 

povrchovém zvýraznění hrobů tj. o potencionálních mohylových náspech kultury se šňůrovou 

keramikou (např. Moucha 2000, 167-171). Nelze vyloučit, že přítomnost starších 

eneolitických mohyl přitahovala pozornost a byla jedním z doplňkových (utilitárních, 

sakrálních či ekonomických?) důvodů pro založení pohřebiště v době halštatské. 

Stratigraficky mladší zásahy do hrobů bylanské kultury doložené v Lovosicích výzkumem 
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v roce 1989 dále svědčí o tom, že obdobná situace mohla panovat i v době stěhování národů 

(Blažek – Kotyza 1995). Sekundární zásahy do hrobů bylanské kultury nepřímo vypovídají 

rovněž o možné podobě pohřebiště (viz níže kap. 9. 6. 1.). 

9. 5. 2. Vývojové horizonty 

Horizont Lovosice I 

Obecná charakteristika 

Do nejstaršího horizontu lovosického pohřebiště lze řadit dvojici hrobů 1 a 28B. Pohřební 

ritus je jeví jako značně „neustálený“. Zjištěn byl kostrový a birituální ritus a jedná se tedy o 

hroby s jedním či více jedinci (až 3). Kostra může být uložena v natažené nebo mírně 

natočené poloze s překříženými dolními končetinami. Způsob uložení kremace je buď volně 

na hromádce, nebo v urně (příp. kombinace). Tvar hrobových jam je buď mírně nepravidelně 

obdélný či též čtvercový. Hroby patří podle parametrů a výbavy do nálezové skupiny B1. 

   
Kovy 

Pro horizont Lovosice I je typické především minimum kovových předmětů obsažené 

v hrobech, v nichž je doložen buď jeden, nebo maximálně čtyři kovové předměty. Zcela chybí 

součásti koňských postrojů a vozů, zbraně a rovněž zvířecí kosti. Společným rysem hrobů 

nejstaršího horizontu je výskyt malého železného nože, který se již později v žádném 

z mladších horizontů nevyskytuje. Spolu s malým železným nožem se v mužském hrobě 

může vyskytnout i kamenný brousek s nedokončeným průvrtem. Ženský pohřeb může být 

vybaven ozdobami a součástmi oděvu, mezi nimiž jsou doloženy prostý bronzový nezdobený 

nákrčník stočený z drátu a bronzová a železná jehlice neurčeného typu (Obr. 37). 

 
Keramika 

V obecném smyslu vykazuje keramika prosté, mnohdy nevýrazně členěné formy, zvláště 

v porovnání s následujícími vývojovými horizonty. Charakteristickým rysem keramiky 

nejstaršího lovosického horizontu je, že vedle tvarů již ryze halštatských lze na keramice 

vysledovat ještě výrazné archaické rudimenty předchozího pozdněbronzového období stupně 

Ha B3 tj. kultury štítarské. Pro poznání počátků doby halštatské představuje tento horizont 

nejdůležitější, ale současně jedno z nejsložitějších období (cf. např. Bouzek 2002; Brosseder 

2004; Ettel 1996; Pare 1991; 1999). Při pokusu o definici nejstaršího lovosického horizontu 

se s ohledem na minimum charakteristických kovových předmětů musíme nutně spoléhat 

především na keramiku, jejíž početní zastoupení v hrobech je v porovnání s mladšími 

vývojovými horizonty pohřebiště poměrně nízké. Keramika daného horizontu se navíc 

bohužel vyznačuje minimem výzdobných druhů a motivů, takže při typologicko-
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chronologické analýze skýtá relativně omezené možnosti. Kromě zmiňovaných tradic 

pozdněbronzových (cf. Brosseder 2004; Ettel 1996; Pare 1999) je pro lovosickou keramiku 

rovněž charakteristický výskyt podtypů, jejichž vývoj v mladších vývojových horizontech na 

pohřebišti již dále nepokračuje: podtyp 2300, mísa se zesíleným okrajem podtypu 5100, mísa 

podtypu 5300 a hrncovitá nádoba podtypu 8200 (Obr. 37).  

V horizontu Lovosice I je zaznamenáno 7 základních typů nádob: 

1. jeden exemplář amforovité zásobnice podtypu 1100.  

2. z amforovitých nádob doložen podtyp 2100 a 2400. Import z billendorfské kultury 

představuje dvouuchá amfora (podtyp 2300). Typickým zástupcem je především tzv. široká 

baňatá amfora (podtyp 2400), která může v hrobě nahrazovat zásobnici. Nádoby podtypu 

2400 vykazují znaky Ha B3. Naopak se v tomto horizontu nevyskytuje tzv. klasická amfora 

podtypu 2200. 

3. terina se v tomto horizontu ještě nevyskytuje.  

4. ojediněle se může objevit malý (4110) či střední (4120) exemplář amforovité mísy 

podtypu 4100. Výzdoba nezjištěna.  

5. Již v nestarším horizontu jsou nejčastějším typem nádob mísy. Je doloženo široké 

spektrum čtyř podtypů: mísa se zataženým a zevnitř zesíleným okrajem podtypu 5100, široká 

mísa s kolmo postaveným okrajem podtypu 5200, mísa s mírně vyhnutým okrajem a slabou 

profilací podtypu 5300. Nejčastějším zástupcem mis je, stejně jako v dalších horizontech, 

střední varianta mis 5520. Naopak chybí malé a velké varianty mis 5510 a 5530. 

6. u talířů zjištěny oba podtypy: a) ploché talíře s průměrem 24, 5 až 26, 5 cm.; b) u 

stupňovitých talířů doloženy obě varianty 6210 a 6220.  

7. koflíky zjištěny pouze dva nejjednodušší podtypy, a to vždy se zaobleným uchem: a) 

prostý nečleněný koflík podtypu 7100; b) klasický koflík podtypu 7200 je doložen malým 

exemplářem s esovitě zaoblenou stěnou i velkou robustní formou (tzv. hrnec s uchem).  

8. miniaturní hrncovitá nádoba je na nalezišti ojedinělá. Její vývoj již dále nepokračuje. 

 
Výzdoba keramiky 

Výzdoba keramiky je v porovnání s mladšími vývojovými horizonty rovněž relativně 

prostá, málo používaná a současně do značné míry typická. Omezuje se pouze na dva 

základní typy keramiky: mísy a talíře. Výzdoba je provedena pouze na vnitřních partiích 

nádob a vždy je buď pouze vlešťovaná nebo jen rastrovaná (cf. Golec 2003). Vlešťovaná 

výzdoba se omezuje pouze na vnitřní plochy mis a plochých talířů; vnitřní rastrovaná výzdoba 

je provedena pouze na stupňovitých talířích. Vlešťovaná výzdoba je vedena od ústí až ke dnu 

nádoby, zatímco rastrovaná výzdoba se omezuje na úzký pás na hrdle nádoby. Typická je 
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především vlešťovaná výzdoba na plochých talířích, která je v následujících horizontech 

uplatňována již jen na vnitřních površích mis. 

Charakteristickým motivem plochých a stupňovitých talířů podtypu 6100 a 6200 je v tomto 

horizontu růžice. Na plochých talířích podtypu 6100 je uplatněn motiv 5cípé až 6cípé růžice, 

jejíž mezipole jsou vyplněna šikmo šrafovanými a do sebe vklíněnými liniemi čili motivem 

tzv. vlčích zubů (Tab. 38: 17, 21). Na stupňovitých talířích podtypu 6200 je použita složitá 

rastrovaná výzdoba v podobě 10 nebo 12cípé růžice (Tab. 39: 22, 23). 

Jedinou výjimkou je s ohledem na výzdobu nádoba billendorfské kultury, která má svoje 

kulturní specifika. Na této dvouuché amfoře byla zaznamenána vnější vhloubená výzdoba 

provedená třemi horizontálními žlábky kombinovaná s většími důlky (Tab. 2: 3). 

 
Komparace 

Nejstarší nálezový horizont Lovosice I projevující se výbavou hrobů 1 a 28B lze 

především na základě keramiky synchronizovat se stupněm Ha C1 v pojetí D. Kouteckého 

(2001a; 2008a, tab. 1). Ch. Pare paralelizuje český stupeň Ha C1 se svým stupněm Ha C1a ve 

střední Evropě, přičemž jej v Čechách vymezuje několika hrobovými celky (Pare 1999, tab. 

8, 202). V pojetí U. Brosseder (2004) je nejstarší úsek stupně Ha C označen rovněž jako Ha 

C1a. Stupeň Ha C1a datuje nejstarší skupina českých hrobů s koňskými postroji (skupina I), 

kterou autorka paralelizuje s první severobavorskou skupinou obdobných hrobů (Brosseder 

2004). V Čechách je autorkou nejstarší stupeň doby halštatské vedle hrobů z Předměřic a 

Platěnic 20 (Brosseder 2004, 90-92, abb. 56) vymezen horizontem kostrového hrobu 1 z 

litoměřické Weigendovy pískovny (Zápotocký 1964, obr. 7-8) či poláckým hrobem 10/1980 

(Koutecký 1993a, abb. 29). Brosseder (2004) stejně jako Pare (1991; 1999) datuje tyto celky 

s ohledem na výskyt bronzového meče typu Gündlingen, nákončí pochvy meče typu Neuhaus 

a dvoučlánkových tordovaných udidel. Komparaci se systémy P. Ettela (1996) a M. Trachsela 

(2004) tento horizont vzhledem k absenci signifikantních kovových předmětů bohužel 

neumožňuje.  

Nejstarší stupeň Ha C1a, kterým ve střední Evropě počíná doba halštatská, byl v relativní 

chronologii rozpoznán teprve zcela nedávno (Pare 1999) a je dále precizován (Brosseder 

2004; Trachsel 2004). Bohužel na lovosickém pohřebišti postrádáme typické kovové 

předměty, které by přispěly k jednoznačné definici tohoto horizontu. Nejstarší horizont byl 

jako jediný na lovosickém pohřebišti vymezen pouze s ohledem na obecnou tendenci 

pozorovanou na keramice (cf. Brosseder 2004; Ettel 1996; Pare 1999). Za současného stavu 

bádání nelze vyloučit, že v budoucnu budou do časné fáze stupně Ha C zařazeny i další celky. 

Toto období je obecně označováno jako starší doba halštatská čili „ältere Hallstattzeit“ (Ettel 
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1996). Dnes se používá nejčastěji termín časná doba halštatská čili „frühe Hallstattzeit“ (Pare 

1999; Brosseder 2004). 

 
Hypotéza 

Relativně vyspělejším dojmem oproti hrobu 1 působí výbava hrobu 28B, který lze na 

základě keramiky částečně srovnat s poláckým hrobem 2/1974. Charakteristickými prvky 

jsou: amforovitá nádoba podtypu 2400, ploché talíře podtypu 6100 s bohatou vlešťovanou 

výzdobou, stupňovité talíře podtypu 6200 s rytou geometrickou výzdobou, esovitý koflík 

podtypu 7200 s vysokým zaobleným uchem a malá varianta 4110 amforovité mísy (cf. 

Koutecký – Smrž 1991, obr. 4-6). Některé z těchto morfologických a výzdobných prvků 

považuje U. Brosseder (2004) za signifikantní projevy druhé české skupiny hrobů s koňskými 

postroji. Druhou českou skupinu koreluje se severobavorskou skupinou hrobů s koňskými 

postroji a je řazena do stupně Ha C1 (Brosseder 2004, 92-93, abb. 54, 60, 77). Hrob 2/1974 

z Poláků je přitom pojímán jako typický zástupce nejstaršího úseku tohoto stupně tj. počátků 

Ha C1 (Brosseder 2004, 93, abb. 60, 77). Pare jej řadí rovněž do odpovídajícího stupně Ha 

C1b (Pare 1999, 204). Rovněž M. Trachsel jej díky koňským postrojům řadí do časného Ha 

C1 (Trachsel 2004, 397). Polácký hrob v porovnání s lovosickým působí však přeci jen 

poněkud vyspělejším dojmem. Z tohoto pohledu by bylo možno za relativně mladší hrob 

horizontu I považovat hrob 28B, který má již jasné vazby na následující horizont Lovosice II. 

Hypoteticky tak může představovat zástupce „přechodného“ horizontu, který by mohl být ve 

středoevropském Pareho systému vyjádřen přechodem od Ha C1a k HaC1b (Pare 1999) a v 

systému U. Brosseder jako přechod Ha C1a/Ha C1 (Brosseder 2004). V českém 

chronologickém systému by tak mohl nejspíše odpovídat přelomu stupňů Ha C1/Ha C2 podle 

Kouteckého (2001a; 2008a). 

 

Horizont Lovosice II 

Obecná charakteristika 

Oproti předešlému horizontu dochází k obrovskému nárůstu nálezové základny, a to nejen 

ve zdvojnásobení počtu hrobů (4 hroby), ale především v množství a skladbě nálezů. 

Naprosto převažujícím ritem je inhumace, ojediněle se však i nadále vyskytuje birituální 

způsob pohřbu (jedinec v hrobě 16). Jedním ze znaků tohoto horizontu je obecně vysoký 

počet pochovaných v hrobě: v celkově čtyřech hrobech bylo zjištěno osm jedinců. Vedle 

hrobů s jedním pochovaným jedincem (hroby 19 a 24) jsou doloženy dva kostrově pohřbení 

jedinci v hrobě 15 či až dokonce čtyři pochovaní jedinci v hrobě 16, z toho tři kostrově a 

jeden žárově. Výrazným projevem pohřebního ritu druhého horizontu jsou tedy hroby s více 
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než jedním kostrově pohřbeným jedincem čili tzv. hromadné kostrové hroby. Na pohřebišti se 

jedná o jediné představitele a lze je tudíž považovat za jeden z typických projevů pohřebního 

ritu daného horizontu. 

Za naprosto signifikantní rys druhého horizontu lze považovat obrovský nárůst typového 

složení nálezů, který se váže na hroby s koňskými postroji (hroby 16, 19, 24). Široké 

typologické spektrum nálezů se týká především bronzových součástí koňských postrojů, ale i 

železných udidel. Poprvé a hned ve velkém měřítku se v mužských hrobech nalézají železné 

zbraně (meč nebo kopí) a nástroje (břitva, nůž – sekáč, brousek). Začíná se do větší míry 

rozvíjet použití ozdob a součástí oděvů v mužských i ženských hrobech: náramek, nákrčník, 

prsteny, jehlice, opasková zápona, drobné bronzové kroužky, jantarový kroužek. U ženského 

pohřbu je zaznamenáno sekundární využití návleček podtypu A1 jako součásti opasku. 

Naproti tomu plynule pokračuje vývoj drátěných nákrčníků, avšak v mužském hrobě. Ve 

výbavě všech hrobů se poprvé vyskytují zvířecí kosti (vepř, pouze jednou ovce/koza). 

Důležitými keramickými tvary horizontu II jsou nádoby s černou povrchovou malbou: 

klasická malovaná terina podtypu 3200 a vyšší široká varianta 4130 amforovité mísy. 

Evidentní je vysoký výskyt plochých a stupňovitých talířů podtypu 6100 a 6200. Spojitost 

s předešlým horizontem lze shledat i ve způsobu uložení stupňovitých talířů. V hrobech 16 a 

19 byly stejně jako v hrobě 28B obě varianty talířů vloženy do sebe a to tak, že menší podtyp 

6210 je uložen na větším podtypu 6220. 

Horizont Lovosice II svou charakteristikou odpovídá tzv. „starší skupině knížecích hrobů“ 

(podle Koutecký 2001, 767; k tomu však cf. ibid. 2003b, 129). Jinými slovy je možné ho 

charakterizovat jako horizont velkých a bohatě vybavených hrobů s jedním či více 

pochovanými jedinci, v jejichž výbavě dominují bronzové součástky koňských postrojů a 

zbraně – kopí nebo meč. Doloženy jsou hroby skupiny A2 s postroji a zbraní (hroby 16 a 24), 

skupiny A3 s postroji (hrob 19) a skupiny A4 se zbraní (hrob 15). 

 
Kovy 

Nejdůležitější okolností je fakt, že součásti koňských postrojů se vyskytují výhradně jen 

z bronzu, jedinou výjimku tvoří železná udidla. Nejrozšířenější a nejjednodušší jsou kalotové 

návlečky s jednoduchým poutkem podtypu A1 doložené v hrobech 15, 16, 19 a 24. Návlečky 

podtypu A1 se vyskytují spolu se sofistikovanějšími návlečkami typu B s prolamovaným 

poutkem, a to buď s kalotovými podtypu B1 v hrobě 19 nebo s velkými kloboukovitými 

návlečkami podtypu B2 v hrobech 16 a 24. Právě návlečky podtypu B1 a B2 lze považovat za 

signifikantní a krátkodobé nálezy tohoto horizontu. Naopak návlečky podtypu A1 patří spíše 

k běžnějším a jejich výskyt zřejmě není omezen na krátký časový interval (Obr. 37). 
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Mezi charakteristické kovové předměty daného horizontu lze zařadit: 

1. ozdoby a součásti oděvu: opasek – železná opasková zápona ve tvaru písmene T spolu 

s návlečkami podtypu A1 (ženský hrob); bronzová jehlice s labuťkovitým krčkem; bronzový 

náramek se třemi oky (mužský hrob); masivnější bronzový nákrčník zakončený 

pravděpodobně dvěma háčky (mužský hrob); bronzové prsteny; malé bronzové kroužky příp. 

malý jantarový kroužek (mužský hrob). 

2. železné nástroje a předměty denní potřeby: velký nůž – sekáč, obloukovitá břitva; kromě 

toho masivní kamenný brousek.   

3. železné zbraně: meč s jazykovitou rukojetí; menší a středně velké kopí dlouhé až 240 

mm.  

4. součásti koňského postroje: bronzové návlečky podtypu A1, B1 a B2; rovné bronzové a 

příp. též kostěná postranice; masivní bronzové kruhy šesti- a osmistěnného průřezu; železná 

dvojdílná udidla skupiny 1, 2 a 3; železná trojdílná udidla podtypu B1. 

5. tzv. bronzová koncovka. 

 
Keramika 

Keramiku druhého horizontu lze charakterizovat již jako plně halštatskou, ačkoliv i 

v tomto horizontu se může objevit keramika starších výrobních tradic. Za keramiku 

„štítarské“ tradice můžeme označit nálezy z hrobu 19: koflík s válcovitým hrdlem podtypu 

7500 (Tab. 22: 9) a mísu s nálevkovitým hrdlem a vypouklou stěnou podtypu 5400 (Tab. 22: 

6). Zásobnice z hrobu 19 (Tab. 22: 2) má typologicky velmi blízko ke keramice známé 

z halštatské mohylové kultury. 

Typologicko-chronologický vývoj keramiky lze v prvních dvou horizontech definovat i na 

základě absence určitých podtypů nádob. To platí především pro absenci amforovitých nádob 

podtypu 2200 (tzv. „klasické amfory“), které se v horizontech Lovosice I a II vůbec 

nevyskytují. Naopak jsou typické pro mladší vývojové horizonty pohřebiště III a IV.  

V horizontu Lovosice II je zaznamenáno 7 základních typů nádob: 

1. Vývoj amforovitých zásobnic podtypu 1100 plynule pokračuje. V hrobech jsou 

zastoupeny po jednom (hroby 15, 19) či po dvou exemplářích (hroby 16, 24). V hrobech jsou 

doloženy obě varianty: a) vysoké a objemné varianty (1110); b) nižší a objemově menší 

varianty (1120). Může se vyskytnout i zásobnice bez podhrdlí podtypu 1200.  

2. Jediným zástupcem amforovité nádoby je exemplář tzv. široké amfory podtypu 2400, 

jehož vývoj pokračuje z předchozího horizontu a zároveň v tomto horizontu končí. Ani 

v tomto horizontu se ještě tzv. klasická amfora (podtyp 2200) nevyskytuje.  



 169

3. Poprvé se v tomto horizontu objevují teriny, a to hned dvojího podtypu. Evidována je 

prostá nečleněná terina podtypu 3100 (Tab. 23: 14; 27: 4a). Důležitým keramickým tvarem 

horizontu II je klasická malovaná terina podtypu 3200. Charakteristické pro ně je 

rudimentální ucho, které je umístěno mezi okrajem a hrdlem (Tab. 8: 13; 22: 8). 

4. Velmi hojně se v tomto horizontu objevují amforovité mísy (typ 4000). Doloženy jsou 

všechny tři varianty: a) malá nízká 4110; b) střední 4120; c) vyšší široká 4130. Typickým 

zástupcem jsou především vyšší a široké varianty 4130 se složitou malovanou výzdobou 

s geometrickými motivy (Tab. 8: 11; 27: 3). Jejich povrch je upraven v odstínu červené barvy 

(cihlová až terakotová). Stejně jako malované teriny mají na okraji rudimentální ucho. 

5. Z předchozího horizontu pokračují střední varianty mis 5520. Typickým novým 

zástupcem tohoto horizontu jsou hojně doložené malé (5510) a velké varianty (5530) mis 

s vnitřní vlešťovanou výzdobou v podobě 5 a 6cípé růžice. Mezi mísami se může objevit 

rovněž exemplář s nálevkovitým hrdlem a vypouklou stěnou podtypu 5400 (Tab. 22: 6). 

6. Výrazně stoupá podíl plochých talířů podtypu 6100. V každém z hrobů daného 

horizontu je doložen jeden.  Z předcházejícího období pokračují i nadále obě varianty 

stupňovitých talířů: menší 6210 a větší 6220. Vývoj stupňovitých talířů 6200 tímto 

horizontem vrcholí a v dalších horizontech již dále nepokračuje. 

7. Typické pro koflíky je široké typologické spektrum. Z předchozího horizontu pokračuje 

a vrcholí vývoj prostého nečleněného koflíku 7100, který se v mladších horizontech již 

nevyskytuje. Nejčastějším podtypem je tzv. klasický miskovitý koflík podtypu 7200. Vedle 

exemplářů se zaobleným uchem se objevují i s ostře lomeným až zahroceným uchem. Poprvé 

se objevují rovněž široké a nízké koflíky podtypu 7300. Ojedinělý je na pohřebišti koflík 

s válcovitým hrdlem podtypu 7400. 

8. Hrnce či hrncovité nádoby se v tomto horizontu nevyskytují. 

 
Výzdoba keramiky 

Za signifikantní způsob výzdoby keramiky tohoto horizontu lze považovat hlavně rytou 

obloukovou a girlandovou výzdobu. V Lovosicích jde o rytou výzdobu na talířích plochých i 

stupňovitých (hroby 15 a 16). Výzdoba je tvořena třemi liniemi lemovanými vpichy buď ve 

tvaru dvou protilehlých půloblouků ve dně (Tab. 9: 19-20) nebo girland na stěně (Tab. 4: 9). 

Důležitým výzdobným prvkem jsou i větší samostatné důlky ve dně nádob (Tab. 4: 9; 9: 19), 

někdy též umístěné na stěně nádoby (Tab. 9: 19). 

V girlandové výzdobě na keramice lze zřejmě pro kulturu bylanskou spatřovat relativně 

úzký chronologický výskyt v rámci stupně Ha C, a to nepochybně jeho nejstaršího úseku (cf. 

Brosseder 2002; Pare 1999; Podborský 1966; Rybová 1957; Šaldová 1968). V Bavorsku je 
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girlandová výzdoba považovaná za typickou pro časnou dobu halštatskou, lépe datovatelné 

hrobové celky jsou dokonce řazeny do přechodného horizontu Ha B3/Ha C (Brosseder 2002, 

307). Zda lze však podobně jako v západních Čechách motiv girland příp. meandrů považovat 

za jediný spolehlivý diagnostický prvek počátku stupně Ha C vycházející z předchozího 

stupně Ha B (cf. Chytráček – Michálek 2008, 70), zůstává pro minimum nálezů 

v severočeském regionu prozatím otevřenou otázkou. Bezpochyby však tato zjištění tvoří 

důležité chronologické vodítko i pro kulturu bylanskou. Girlandovou a obloukovou výzdobu 

lze nalézt hlavně v západočeské fázi Kostelík-Beztehov, tzn. ve stupni Ha C1 podle V. 

Šaldové (1968, obr. 44), který Ch. Pare synchronizuje se stupněm Ha C1a (DFS VI; Pare 

1999, tab. 8). 

Typickým projevem je rovněž bohatá malba černou barvou, kterou jsou vyvedeny složité 

geometrické motivy. Malba se vyskytuje pouze na terinách podtypu 3200 a vyšších širokých 

variantách amforovité mísy 4130. Nejrozšířenějším způsobem výzdoby je vlešťování na 

vnitřních površích mis a nejrozšířenějším motivem růžice. Tento způsob výzdoby a motivy 

patří mezi průběžné.   

 
Kompaktní nálezy29 

Kompaktní nálezy horizontu Lovosice II představuje výbava hrobů 16 a 24, především pak 

v nich obsažené bronzové součásti koňských postrojů (Obr. 37). V obou hrobech jsou 

doloženy bronzové postranice typu Trachsel KNE 05b a KNE 05c (Trachsel 2004, 463-467), 

tedy tyčinkovitý (tzv. halštatský) typ postranic s kvadratickým středovým otvorem a 

s polokulovitými, kulovitými, čočkovitými nebo zploštělými konci. Velmi důležitým prvkem 

postrojů jsou návlečky s prolamovaným poutkem podtypu B2 a dále masivní kruhy 

osmistěnného průřezu. Jedinou železnou součástí postroje jsou v tomto horizontu udidla. 

Dvojdílná udidla byla rozlišena mezi skupinami 1, 2 a 3. Pro druhý lovosický horizont jsou 

charakteristická rovněž trojdílná udidla s masivními udítky čtvercového průřezu čili podtyp 

B1, který se vyskytuje pouze v tomto horizontu. V následném horizontu jsou doložena již jen 

trojdílná udidla podtypu B2. 

Vedle toho jsou velmi kvalitními chronologickými ukazateli stupně Ha C1 železný meč 

s jazykovitou rukojetí patrně typu Mindelheim, železná obloukovitá břitva a bronzový 

náramek se třemi oky z výbavy hrobu 24 (cf. Bugaj 2005; Ettel 1996; Jockenhövel 1971; 

                                                 
29 Za kompaktní nálezy považuji takové, které se v seriaci vyskytují více než v jednom hrobě a tvoří tak 
vzájemný průmět mezi několika hrobovými celky. Současně jde o nálezy s vysokou vypovídací hodnotou, 
především v oblasti typologicko-chronologické. Kompaktní nálezy lze považovat za signifikantní pro daný 
vývojový horizont.  
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1980; Kossack 1954a; 1959; 1970; Nagler-Zanier 2005; Pare 1991; 1999; Siepen 2005; 

Trachsel 2004). 

 
Komparace 

Hroby horizontu Lovosice II (15, 16, 19, 24) lze rámcově synchronizovat se stupněm Ha 

C1b podle Pareho (1999), který paralelizuje s českým stupněm Ha C2 podle Kouteckého 

(2001a; 2008a). Horizont Lovosice II odpovídá horizontu hrobů Poláky 2/1974, 3/1974; 

13/1974, 1/1980 (Koutecký 1993a; Koutecký – Smrž 1991), Hradenín 46, Lhotka nad Labem, 

Plaňany 5 (Dvořák 1933; 1938) a Praha – Střešovice 11 (Böhm 1931), kterými U. Brosseder 

(2004) definuje druhou českou skupinu hrobů s koňskými postroji a koreluje ji s druhou 

skupinou obdobných hrobů v severobavorské oblasti. Obě skupiny přiřazuje náplni stupně Ha 

C1 (Brosseder 2004, 86-94, abb. 54, 58-60, 77). Stupeň Ha C1 představuje podle Ettela 

období IIa a IIb v Horních Francích (k problematice Ettel 1996). Horizont Lovosice II lze dále 

rámcově synchronizovat s nálezy středního/pozdního Ha C1 až časného Ha C2 podle 

Trachsela (2004).30 

 
Hypotéza 

Soubor velmi podobný lovosickému hrobu 19 pochází z hrobu 13/1974 z Poláků (Koutecký 

– Smrž 1991, obr. 15, 26F). Jejich společnými prvky jsou součástky koňského postroje: 

železná udidla, návlečky podtypu A1 a především podtypu B1 (cf. Koutecký – Smrž 1991, 

obr. 15: 14-15, 17). Ozdobu tvoří v obou hrobech jehlice s labuťkovitým krčkem (Koutecký – 

Smrž 1991, obr. 15: 13). Z keramických tvarů jsou důležité ploché a stupňovité talíře podtypů 

6100 a 6200 (cf. Koutecký – Smrž 1991, obr. 26F: 1a, 1b), koflík s vysoko převýšeným uchem 

(cf. Koutecký – Smrž 1991, obr. 15: 7d), široká a ostře lomená amforovitá mísa (Koutecký – 

Smrž 1991, obr. 15: 7a, 26: F: 7e). Polácký hrob 13/1974 je díky seriaci a korespondenční 

analýze řazen do druhé české skupiny hrobů s koňskými postroji. Druhá česká skupina hrobů 

s koňskými postroji je korelována s druhým stupněm obdobných severobavorských hrobů. 

Obě skupiny jsou datovány do stupně Ha C1 podle U. Brosseder (2004, abb. 54, 77). Polácký 

hrob 13/1974 přitom zastává pozici zhruba v první polovině stupně Ha C1 podle U. Brosseder 

(ibid.). M. Trachselem je tento hrob podle charakteristických součástek koňského postroje 

datován do pozdního Ha C1 (Trachsel 2004, 397). U. Bugaj (2005) považuje podtyp návleček 

B1 (typ Bugaj Ib = Kossack Ib) za jedny z nejstarších mezi typy s prolamovaným poutkem. 

                                                 
30 Do této skupiny nálezů pravděpodobně patří i lovosické hroby II/1956 a III/1956 z polohy garáže ČSAD. Při 
jejich zařazení vycházíme však pouze z doposud publikovaných nálezů, především ze součástí postroje: mj. 
zahnutá postranice náležející do tzv. „kimmerijského horizontu“ (cf. Pleiner 1959; obr. 255; Pleiner – Rybová 
1978, obr. 143: 5, 9, t. 97: 2). Oba hroby Ch. Pare shodně datuje do stupně Ha C1b (Pare 1999, 204). Precizní 
chronologické zařazení hrobů z r. 1956 bude však možné až po jejich komplexním zpracování.   
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Na úrovni dosavadní pracovní hypotézy lze snad vyjádřit domněnku, že za relativně 

nejstarší hrob horizontu Lovosice II lze považovat hrob 19 (podle keramiky a návleček 

podtypu B1). Bronzové návlečky podtypu B1 (tzv. kalottenförmige Ringfussknöpfe, typ 

Trachsel RFK 05b, guzy-krępulce typ Bugaj Ib, typ Kossack Ib) jsou běžně považovány za 

typické předměty jihoněmeckých, českých a dalších středoevropských hrobů ve stupni Ha C1, 

a to spíše jeho starší fáze (cf. Brosseder 2004, 92; Bugaj 2005; Kossack 1954a; 1959; 

Trachsel 2004, 397). O relativním stáří hrobu 19 svědčí navíc i keramika, která v porovnání 

s ostatními hroby tohoto horizontu vykazuje ještě znaky předchozích období. Tomuto 

zařazení nasvědčuje zpracování hornofalcké oblasti, kde je výbava hrobů s keramikou 

vykazující vazbu k pozdněbronzové tradici řazena do období I podle Ettela, zatímco keramika 

čistě halštatských forem stupně Ha C1 je již řazena do období IIa a IIb podle Ettela (Ettel 

1996, 151-152, abb. 41). Tímto prismatem by lovosický hrob 19 mohl být hypoteticky 

zařazen na přechod mezi horizonty Lovosice I a Lovosice II resp. na počátek horizontu 

Lovosice II. 

Částečné analogie k lovosickému hrobu 24 s mečem s jazykovitou rukojetí představuje na 

úrovni železných předmětů hrob XI z Prahy – Střešovic (Böhm 1925; 1931; Fridrichová – 

Koutecký – Slabina 1999, abb. 23). Společnými rysy obou hrobů jsou především meč a velký 

dlouhý nůž – sekáč spolu se železnými udidly (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, abb. 

23: 31, 36, 37). Jako návlečky zde však oproti lovosickému hrobu 24 vystupuje typ 

s jednoduchým poutkem a trnovitým výběžkem (tzv. Tutuli) typu Trachsel 02b (Fridrichová 

– Koutecký – Slabina 1999, abb. 23: 21-28; Trachsel 2004, 547). Hrob XI ze Střešovic 

představuje současně analogii k lovosické keramice zdobené girlandami či oblouky, 

především pak k plochému talíři z hrobu 15. Girlandová výzdoba je přitom zcela běžně 

považována za jeden z naprosto typických výzdobných motivů stupně Ha C1 (Brosseder 

2002; 2004; Podborský 1966). Střešovický hrob XI je Trachselem datován do středního Ha 

C1 (Trachsel 2004, 398). U. Brosseder (2004) považuje tento hrob za koncového zástupce 

druhé české skupiny hrobů s koňskými postroji a představuje tak současně koncovou fázi 

stupně Ha C1 v Čechách (Brosseder 2004, abb. 54, 77). Domnívám se, že výbava hrobu 24 

s mečem s jazykovitou rukojetí, obloukovitou břitvou, masivním nožem – sekáčem a 

bronzovým náramkem se třemi oky může na pohřebišti poukazovat pravděpodobně na 

vyspělou až vrcholící tendenci stupně Ha C1 v pojetí U. Brosseder (2004). Představuje tak 

nejspíše relativně nejmladší hrob horizontu Lovosice II.  
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Horizont Lovosice III 

Obecná charakteristika 

Nejcharakterističtějším projevem tohoto horizontu jsou hroby se součástmi vozů. Na 

pohřebišti se tak projevuje jeden z obecně uznávaných vrcholů společenského postavení 

zesnulých (cf. Koutecký 1968). 

Horizont Lovosice III se projevuje především výraznou individualizací pohřebního ritu. Je 

zjevné, že v každém z hrobů je pochován již jen jeden jedinec, což je oproti předešlým 

vývojovým stádiím výrazná změna v pohřebním ritu. V projevech pohřebního ritu je patrná 

výrazná unifikace, jednak v počtu zesnulých, jejich poloze, parametrech hrobové jámy a 

přítomnosti koňských postrojů. Ritus je v tomto horizontu přísně kostrový, poloha zesnulých 

natažená na zádech, s hlavou k jihu. Zesnulí v hrobech s částmi vozu mohli být původně 

pohřbeni na dřevěné korbě vozu či jiné konstrukci (márách, lůžku, podestě/pódiu).  

Jedná se o horizont s největším počtem hrobů (17, 18, 32, 26, 27). Mezi pěti pochovanými 

byl rozlišen spíše mužský jedinec ve věku 24 – 30 let (hrob 17), dva jako indiferentní jedinci 

ve věku 16 – 22 let (hrob 27) a 30 – 35 let (hrob 18), dospělý gracilní jedinec (hrob 26) a 

poslední jako dospělý bez určení pohlaví (hrob 32). 

Horizont Lovosice III bychom z technologického úhlu pohledu mohly označit jako náhlý 

vývojový zlom, kdy výroba předmětů spjatých s tahem či jízdou v plné míře přechází od 

bronzu k železu. Poprvé a hned ve velkém měřítku se objevují jiné železné předměty, než 

byly dosavadní nástroje, spínadla oděvu, zbraně a udidla. Ke zcela novým železným 

předmětům, které se objevují bez předchozího vývoje je nutno přičíst součásti vozu: 

zákolníky, kování hlav kol, hřeby a kování korby. 

Velmi důležitou součástí pohřebního ritu jsou i nadále četné a bohaté součásti koňského 

postroje, u nichž lze nejvýrazněji pozorovat zmíněnou technologickou změnu. Oproti 

bronzovým exemplářům z předchozího horizontu jsou totiž zcela nahrazeny železnými příp. 

bimetalickými návlečkami. Stejnou tendenci lze sledovat i u postranic, jejichž vývoj 

se železnými exempláři tohoto horizontu končí. Objevují se nadále trojice udidel uložená 

v hrobech. Oproti předchozímu horizontu je však podtyp B1 nahrazen podtypem B2. 

Pravděpodobně postupně končí zvyk ukládání militárií do hrobů. Jedinou zbraní doloženou 

v tomto horizontu je dlouhé úzké kopí z hrobu 17, přičemž v následném horizontu se zbraně 

již vůbec nevyskytují.  

Vedle železářských výrobků patrně vzkvétá i výroba kovolitecká a kovotepecká, ale pouze 

ve šperkařské oblasti. Mezi osobními ozdobami se totiž poprvé objevují kompletní soupravy 

bronzových kruhových šperků: nákrčníky, náramky a nánožníky (Obr. 38). 
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S ohledem na výbavu hrobů jde o vůbec nejbohatší horizont, který se projevuje 

všeobecnou prosperitou. V hrobech se koncentrují výjimečné nálezy: části vozů, koňské 

postroje, železná udidla, zbraň, soupravy kruhových bronzových šperků, zlaté vlasové ozdoby 

a mnohé další předměty.  Běžnou výbavou hrobů s částmi vozu jsou zvířecí kosti. Podobně 

vybavené hroby jsou někdy považovány za tzv. mladší skupinu knížecích hrobů (podle 

Koutecký 2001a, 767; k tomu však cf. Koutecký 2003a, 119). 

S ohledem na parametry hrobů a pohřební ritus jde horizont Lovosice III specifikovat jako 

velké hroby kategorie A s jedním kostrově pohřbeným jedincem. Doloženy jsou tři hroby 

skupiny A1 (17, 18, 32) a dva hroby skupiny A3 (26, 27). V případě skupiny A1 jde o hroby 

s početnou keramickou výbavou (17 až 23 ks), se součástmi vozu a koňského postroje, 

železnou nebo bronzovou koncovkou, rituálním milodarem a zvířecími kostmi. V případě 

skupiny A3 jde o hroby s početnější keramickou výbavou (10 až 15 ks), s nižším počtem 

součástí koňského postroje, s ozdobami těla a/nebo oděvu. 

 
Kovy 

1. Mezi osobními ozdobami pokračuje v ženských hrobech vývoj běžného drátěného 

nákrčníku, který je zakončen očkem (hrob 26). Typickými šperky daného horizontu jsou 

především soupravy luxusních bronzových šperků: duté plechové nákrčníky, masivní 

geometricky zdobené náramky a nánožníky zdobené příčnými vývalky (hroby 18 a 27) nebo 

skupinami příčných rýh (hrob 26). Mezi ozdobami hlavy jsou doloženy bronzové a železné 

kroužky. Nejbohatší soubor drobných bronzových ozdob, patrně oděvu, pochází z hrobu 18. 

Jako vlasové ozdoby čili tzv. záušnice sloužily spirálky ze zlatého drátu. Mezi spínadly oděvu 

jsou doloženy jehlice s rovným tělem zakončené buď třemi vývalky nebo třemi ptačími 

protomy. 

2. Zvláštností tohoto horizontu je absence jakéhokoliv funkčního železného nástroje či 

předmětu denní potřeby. Jediným nástrojem je patrně třecí kámen z hrobu 32. 

3. Jedinou zbraní daného horizontu je železný hrot kopí. Jde o poněkud odlišný typ než 

v předchozím horizontu, především podstatně delší. 

4. Nejvýraznějšími artefakty jsou součásti koňského postroje. Zásadní rozdíl oproti 

předchozímu horizontu nastává v jejich technologickém zpracování. Zatímco v horizontu II 

byl postroj lit výhradně z bronzu, v horizontu III se objevují pouze železné součástky, v menší 

míře též bimetalické. V jejich typologii lze shledat zjevnou vývojovou tendenci. Původně 

bronzové návlečky podtypu A1 jsou nahrazeny bimetalickými (podtyp A2) resp. železnými 

podtypu A3. Velké bronzové kloboukovité exempláře podtypu B2 s prolamovaným poutkem 

jsou pravděpodobně zcela nahrazeny železným podtypem A4 s jednoduchým poutkem. Bez 
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dalších následovníků zcela vymizel výskyt velkých bronzových kalotových návleček 

s prolamovaným poutkem podtypu B1. Podobně tak se již nevyskytují bronzové či kostěné 

postranice, může se však vyskytnout dvojice železných postranic. Jednou ze součástí postroje 

jsou i kruhy, které jsou rovněž nahrazeny železnými. Typičtějšími představiteli jsou 

především dvojice kruhů spojená do tvaru písmene T a kruhy s očky.  

Stejně jako v předešlém horizontu je důležitou součástí výbavy buď trojice (hroby 17, 32) 

nebo dvojice udidel (hroby 26, 27). Párová udidla v hrobech jsou vždy dvoučlánková typu A. 

Třetí udidlo je trojčlánkové, spojené kloubem a zakončené kruhem a na opačném konci 

hákem. Jedná se o podtyp B2, jehož udítka jsou vůči předešlému podtypu B1 tenká a 

kruhového průřezu. Jde o druhý a současně poslední horizont, kdy se trojčlánková udidla typu 

B vyskytují. 

5. Naprostou inovací III. horizontu jsou železné elementy vozu. Společnými prvky vozu 

jsou ve třech hrobech zákolníky českého typu s osmičkovitou hlavou. Mezi dalšími prvky je 

doloženo kování nábojů kol typu A i B a patrně i kování korby. Ve dvou hrobech (18, 32) se 

vyskytují železné hřeby s dutou polokulovitou – hřibovitou hlavou. Nadále se vyskytují 

bronzové koncovky (hrob 17), poprvé se však vyskytují rovněž železné exempláře s jednou 

hlavicí (hrob 32) a bimetalické exempláře se dvěma hlavicemi (hrob 18).  

 
Keramika 

Mezi keramikou III. horizontu je doloženo 8 základních typů. Poprvé se vyskytují 

amforovité nádoby podtypu 2200 (klasické amfory). Naopak hrnce a hrncovité nádoby nejsou 

doloženy. 

1. Standardním obsahem výbav hrobů jsou zásobnice, a to nejspíše amforovité. Jejich 

výskyt je doložen ve všech hrobech daného horizontu vždy po dvou kusech, což lze 

považovat za jeho typický projev. 

2. Vůbec nejtypičtějším představitelem je zcela nový podtyp 2200, tzv. klasická amfora. 

Jedná se o podtyp, který je v hrobech velmi hojně doložen a současně jde o jediný doložený 

podtyp amforovitých nádob v tomto horizontu. 

3. Výrazným zástupcem jsou především teriny, které se představují v celém typologickém 

spektru všech čtyř podtypů 3100 až 3400. Všechny podtypy terin mají přitom výraznou vazbu 

na nejbohatší hroby s částmi vozu skupiny A1. Hojně je doložena především prostá nečleněná 

terina podtypu 3100. Typickým zástupcem je masivní klasická malovaná terina podtypu 3200, 

s krátkým odsazeným hrdlem a geometrickou malbou. Oproti předchozímu horizontu tyto 

teriny již nemají rudimentální ucho. Přímou vazbu na skupinu hrobů A1 mají rovněž teriny 
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podtypu 3300 s vyšším odsazeným kuželovitým hrdlem a malované teriny s válcovitým 

hrdlem podtypu 3400. 

4. Mezi tzv. amforovitými mísami typu 4000 jsou doloženy pouze střední varianty 4120, 

zatímco malé varianty 4110 a velké varianty 4130 se v hrobech nevyskytují. 

5. Mezi mísami je doložen pouze podtyp 5500, a to menší (5510), střední (5520), ale i větší 

varianty 5530. 

6. Vývoj stupňovitých talířů skončil v předchozím horizontu, v tomto horizontu se již 

nevyskytují. Mezi plochými talíři se vyskytuje jediný exemplář s rytou šachovnicovou 

výzdobou (hrob 17). 

7. Nejběžnější je podtyp 7200, tzv. klasický miskovitý koflík. Charakteristickými koflíky 

daného horizontu jsou však tři exempláře podtypu 7300 čili široký nízký koflík (hroby 17, 18, 

26). Jeho vývoj navazuje na předchozí horizont, avšak dále již nepokračuje. Zcela 

specifickým podtypem koflíku bez předchozího vývoje a dalšího pokračování je podtyp 7500 

(pouze hroby 17, 18). 

8. Hrnce a hrncovité nádoby se v tomto horizontu nevyskytují. 

9. Projevem horizontu Lovosice III jsou v hrobech s částmi vozu skupiny A1 jiné hliněné 

výrobky než je vlastní keramika. V hrobech se nalézají buď hliněná chřestítka (hrob 32) nebo 

kotouče s nástavcem čili tzv. mondidoly (hroby 17, 18). Patří mezi typické nálezy tohoto 

horizontu, nikdy předtím ani nikdy potom se již nevyskytují. 

 
Výzdoba keramiky 

Za jeden z typických projevů tohoto horizontu lze považovat rovněž všeobecný rozmach 

výzdobných technik a motivů. Uplatňována je rytá, samostatná vpichovaná (Tab. 12: 10) a 

vhloubená výzdoba ve formě pásu drobných důlků (Tab. 13: 14). Nejčastějším způsobem 

výzdoby je stále vlešťování na vnitřních površích mis, jejichž motivem jsou tradiční 

několikacípé růžice. Poprvé se objevují samostatné plastické prvky ve formě výčnělků (Tab. 

12: 6). Charakteristickým projevem je především využití kombinovaných technik. Na terinách 

podtypu 3100 (Tab. 43: 10) a podtypu 3300 (Tab. 16: 8) se objevuje rastrování v kombinaci 

s vhloubenou (důlkovanou) resp. vpichovanou výzdobou (Tab. 44: 14). Malba černou barvou 

je opět hojně doložena, a to na klasických terinách podtypu 3200 a terinách s válcovitým 

hrdlem podtypu 3400. 

Důležitým motivem výzdoby je zavěšený trojúhelník. Může být vytvořen šachovnicovým 

způsobem (Tab. 12: 2) či složitějším vyplňováním jednotlivých segmentů (Tab. 12: 8; 31: 12). 

Někdy je motiv trojúhelníku pouze naznačen (Tab. 16: 11), častěji vytváří „V“ motiv (Tab. 

33: 4), jenž může být rovněž doplněn o důlky (Tab. 43: 10). Zavěšený trojúhelník může být 
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obohacen o motiv rozety či tzv. „sluníčka“, které se objevují buď na jeho vrcholu (Tab. 12: 8) 

či též na základně (Tab. 16: 6; 44: 14).  

Poměrně oblíbeným motivem je i tzv. klikatka, která je na keramice uplatňována stejně 

jako v předchozím horizontu buď vpichováním (Tab. 12: 10) nebo malbou černou barvou 

(Tab. 17: 18). Malovaná klikatka může být vyplněna tečkováním (Tab. 13: 13). Někdy jde o 

zhuštěnou a ostře lomenou klikatku, která nabírá tvar „blesku“ (Tab. 44: 15). Zcela novým 

motivem je spirála, která může být provedena radélkováním či jeho imitací (Tab. 16: 10). 

 
Kompaktní nálezy 

Daný horizont definují široké soubory nálezů, které jsou zastoupeny především v hrobech 

17, 18 a 32. V první řadě jde o železné a bimetalické součásti koňského postroje, železné 

součásti vozu, tzv. koncovky, bronzové ozdoby a některé podtypy keramiky (Obr. 38). 

Nejběžnějším zástupcem součástek postroje jsou malé kloboukovité exempláře 

s jednoduchým poutkem buď v bimetalickém (podtyp A2; hroby 17, 32) či nejčastěji v 

železném provedení (podtyp A3; hroby 17, 18, 32). K typickým celoželezným exemplářům 

patří velké kloboukovité návlečky podtypu A4 (hroby 17, 32). Poprvé se rovněž mohou 

vyskytnout ploché terčovité návlečky – faléry typu C (hrob 32). Mezi ojedinělé typy patří 

válcovité návlečky typu D (po jednom kuse v hrobech 18 a 32). Zcela ojediněle se mohou 

objevit i železné deriváty s prolamovaným poutkem podtypu B3 (hrob 18). K součástem 

koňského postroje patří rovněž četné železné kruhy různých průměrů, mezi nimiž lze zmínit 

především „T“ kruhy a kruhy s očkem. Spíše výjimečně se ještě v tomto horizontu mohou 

objevit též rovné železné postranice se středovým otvorem (hrob 27). 

Velmi typickým zástupcem daného horizontu jsou i železná udidla, a to opět obou typů. 

Mezi dvoučlánkovými jsou v daném horizontu zaznamenána pouze udidla skupin 4, 5 a 6, 

oproti předešlému období, kdy jsou doložena pouze udidla skupin 1 až 3. Rovněž 

trojčlánková udidla mají svého typického zástupce v podtypu B2 („lange Zügelhaken“), opět 

v kontrastu s předchozím horizontem, kdy jsou doložena pouze udidla podtypu B1. 

Pro tento horizont je charakteristický první výskyt částí vozu. Mezi jeho elementy lze 

zmínit v první řadě zákolníky českého typu s osmičkovitou hlavou (hroby 17, 18, 32), kování 

hlav kol typu A (manžetové) i B (plechové) a hřeby s hřibovitou hlavou (hrob 32). 

Důležitým chronologickým vodítkem je rovněž výskyt širokého spektra tzv. koncovek. 

Doloženy jsou bronzová koncovka s kónickou hlavicí (hrob 17; Tab. 13: 19), železná s jednou 

hlavicí (hrob 32; Tab. 45: 44) a bimetalická se dvěma hlavicemi (hrob 18; Tab. 20: 117). 

Železný hrot kopí lze, vzhledem ke své délce, vůči předchozím exemplářům považovat za 

relativně mladší (Tab. 13: 70). 



 178

Mezi bronzovými ozdobami lze zmínit na prvním místě duté plechové nákrčníky 

s geometrickou výzdobou. Chronologickým ukazatelem jsou rovněž jehlice se třemi vývalky 

či třemi ptačími protomy na hlavici (Obr. 38). 

Mezi signifikantní keramické nálezy III. horizontu lze zařadit: amforovité nádoby podtypu 

2200; teriny podtypu 3200, 3300 a 3400 a koflíky podtypu 7300 a 7500. Výskyt těchto nádob 

nemusí být však nutně vázán pouze chronologicky, ale může mít vztah k nejbohatším hrobům 

s částmi vozu skupiny A1. 

Koflíky podtypu 7500 mají obdobu v bohatě vybavených hrobech Lovosice 1, 

Schwarzenberská cihelna (Zápotocký 1964; cf. Brosseder 2004, abb. 64: 17; Pare 1999), 

Vikletice 138 (Koutecký 1988a), Rvenice 1963 (Koutecký 1966; 2003a) a též v poláckém 

hrobě 20/1974 bez postrojů (Koutecký – Smrž 1991). Podtyp koflíků 7500 má zjevně 

výraznou vazbu na hroby s koňskými postroji. Při hledání pozice představeného horizontu 

představují důležité vodítko především soubory nálezů z bohatě vybavených hrobů 

s koňskými postroji z lovosické Schwarzenberské cihelny, Vikletic 138 a Rvenic 1963. Dané 

hroby jsou přitom považovány za typické zástupce stupně Ha C2 (cf. Brosseder 2004, 96-97, 

abb. 54, 64, 77; Koutecký – Smrž 1991, 195, obr. 20A). 

Nejproblematičtější celky tohoto horizontu naopak představuje značně poškozená výbava 

hrobů 26 a 27, které neposkytují dostatek chronologicky citlivých artefaktů. Jejich zařazení 

mohlo být učiněno jen díky obecným tendencím pozorovaným na součástkách postrojů, 

bronzových kruhových špercích a na keramice. Za skutečně kompaktní skupinu nálezů III. 

horizontu lze tedy považovat pouze výbavy hrobů 17, 18 a 32 (Obr. 38). 

 
Vazby na předchozí horizont 

Zásadní změny oproti předchozímu horizontu nalézáme v celém širokém spektru 

předmětů: v součástech koňského postroje, ve zbrani, v ozdobách, ale i v keramice. Pro 

hypotetický „přechod“ od bronzu k železu může hovořit výskyt bimetalických návleček typu 

A2, u kterých je bronzová hlavice spojena se železným poutkem. Zdá se, že i na jejich 

příkladě lze pozorovat technologickou změnu a počátek změny v typologickém spektru 

návleček, které jsou již v podstatně větší míře hotoveny ze železa. Vlastní typologický vývoj 

bronzových návleček přitom skončil již v předchozím horizontu.  

V části výbavy hrobu 32 lze však spatřovat ještě jisté vazby na předchozí horizont II. Tato 

vazba se projevuje částečně ve vysokém podílu mis s vnitřní vlešťovanou výzdobou, 

především jejich menších a středních variant 5510 a 5520. Dále zde chybí klasická amfora 

2200, stejně jako v hrobech předešlého horizontu. Naproti tomu převaha keramické výbavy 

vykazuje již jasné tendence horizontu III, především co se týče vysokého podílu terin podtypu 
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3100, 3200, 3300 a 3400. Zákolníky v porovnání se zbylými (z hrobů 17 a 18) působí rovněž 

relativně nejméně vyvinutě. Určitý spojovací prvek mezi horizontem II a III mohou rovněž 

představovat železné postranice z hrobu 27. Zbylá keramická i kovová výbava hrobu 27 

vykazuje však již vazbu na horizont III. 

 
Vazby na následující horizont 

Obecné tendence vrcholného Ha C lze naproti tomu sledovat ve výbavě hrobu 18 a 

částečně i 27. O tom vypovídají kompletní soupravy bronzových kruhových šperků. V první 

řadě jde o duté plechové nákrčníky s rytou a kolkovanou geometrickou výzdobou, dále 

obdobně zdobené masivní náramky s členitými konci a zčásti i nánožníky zdobené příčnými 

vývalky (hroby 18 a 27). V případě hrobu 18 jde dále o velké množství plochých terčovitých 

návleček – falér. Na keramice tuto tendenci potvrzuje též spirálový motiv na amforovité 

nádobě podtypu 2200. 

S horizontem hrobu 18 lze tedy do jisté míry paralelizovat i část hrobové výbavy hrobu 27. 

Toto tvrzení se týče především bronzových šperků: dvojice náramků a především dutých 

plechových nákrčníků. Zásadní problém v tomto ohledu představuje otázka, kdy nejdříve, a 

tedy od jakého období lze s výskytem plechových nákrčníků počítat na našem území. Jejich 

řídký středoevropský výskyt nedovoluje v současnosti uspokojivé odpovědi (cf. Chytráček 

2007; Nagler-Zanier 2005). S ohledem na jejich výskyt v lovosických, západočeských a 

bavorských hrobech nelze s jejich výskytem pravděpodobně počítat dříve než ve vyvinutých 

fázích stupně Ha C tj. pravděpodobně od Ha C2. Za obecně mladší hrob horizontu Lovosice 

III lze podle mého názoru považovat výbavu hrobu 18.  

 
Komparace 

Komparace tohoto stupně s chronologickými systémy činí největší obtíže. V českém pojetí 

jsou podobně vybavené hroby s vozy s postroji nejčastěji datovány do Ha C3 (Koutecký 

2001a; 2003a; 2008a aj.), ačkoliv se tento stupeň nikde v západních zemích nevymezuje. 

Proto Pare (1999) mechanicky synchronizuje Kouteckého Ha C3 se svým stupněm Ha C2 

(Pare 1999, tab. 8). Podrobnou chronologii představila nedávno rovněž U. Brosseder, která se 

do značné míry opírá o Pareho systém (Brosseder 2004).  

Mezi některými nálezy III. lovosického horizontu lze shledat průmět již s časným Ha C2 

podle Trachsela (2004; horizont hrobu Rvenice 1/1963), nejčastěji pak se středním Ha C2 

(horizont hrobů Vikletice 138/1963; Nehvizdky 1/1977; Rvenice 1966; Hradenín 46). Některé 

části vozu z hrobu 32 však skýtají široké časové rozpětí. Manžetové kování hlavy kol typu A 

se podle Trachsela vyskytuje od pozdního Ha C1 (Trachsel 2004, 502-503), plechové tenčí 
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kování typu B od pozdního Ha C1 až po střední Ha C2 (Trachsel 2004, 494-499). Zákolníky 

z hrobů 17, 18 a 32 lze datovat od časného Ha C2 až do časného Ha D1 (podle Trachsel 2004, 

533-534). 

Ve vývoji horizontů Lovosice II a Lovosice III dochází k natolik evidentním a zásadním 

změnám, že je nutno jejich projevy pojímat jako dva samostatné stupně. Pokud jsme 

předchozí II. horizont paralelizovali s Pareho stupněm Ha C1b a tedy s Kouteckého stupněm 

Ha C2, je nutno horizont Lovosice III rámcově paralelizovat s Pareho stupněm Ha C2 a tedy 

s Kouteckého stupněm Ha C3. V pojetí U. Brosseder lze horizont Lovosice III paralelizovat 

s její třetí skupinou českých a bavorských hrobů s koňskými postroji tzn. se stupněm Ha C2. 

Horizont lovosického hrobu 32 přitom rámcově odpovídá postavení hradenínského hrobu 24, 

který zastává počáteční pozici ve stupni Ha C2 podle Brosseder (cf. Brosseder 2004, 89 ad., 

abb. 53, 54, 77). Tento hrob přitom Pare datuje ještě do Ha C1b (Pare 1999, 204). 

Teprve ucelené soubory předmětů tvoří plnohodnotnou náplň nového horizontu Lovosice 

III. Ten podle mého názoru činí komplexní charakteristiku první poloviny stupně Ha C2, tak 

jak jej chápe U. Brosseder (2004). Nelze vyloučit, že výbava lovosického hrobu 32 

(především elementy vozu) může tvořit zástupce úzkého přechodného chronologického rámce 

čili přelom stupňů Ha C1/Ha C2 v pojetí Brosseder (2004). Podle Ch. Pare by tento horizont 

mohl být řazen ještě na konec Ha C1b, zcela jistě již do vlastní náplně stupně Ha C2 (Pare 

1999). V chronologii D. Kouteckého jde o přelom stupňů Ha C2/Ha C3 a vlastní náplň stupně 

Ha C3, který je označován jako mladší střední období kultury bylanské (Koutecký 2001a; 

2008a). 

 
Hypotéza 

Zcela zásadními datovacími prvky třetího nálezového lovosického horizontu jsou vedle 

koňských postrojů též součásti vozů. Jednotlivé prvky vozu z hrobu 32 vykazují největší 

podobnosti s horizontem bohatě vybavených hrobů s částmi vozu 24 z Hradenína (Dvořák 

1938) a hrobu 1/1954 z Großeibstadt (Kossack 1970). Oba druhy kování z hrobu 1/1954 

v Großeibstadt v jednotlivých částech představují velmi blízkou analogii kování z hrobu 32 

z Lovosic, v celku však působí relativně vyspělejším dojmem (cf. Kossack 1970, taf. 34-38A). 

Hrobová výbava má podle autora zpracování dlouhé trvání, hrob je datován do průběhu Ha 

C1 až na sám počátek Ha C2 (Kossack 1970, 116), jindy přímo do pozdního Ha C1 (Trachsel 

2004, 355, 499, 502, 507). 

Hradenínské hroby 24 a 46 hrají v českém kontextu díky součástem vozu důležitou roli pro 

podrobné datování lovosického horizontu III. Pare oba hroby shodně datuje do stupně Ha C1b 

(1999, 204). Elementy vozu z hrobu 24 přitom zařadil do své 1. skupiny čtyřkolových vozů 
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(Pare 1987, 197, 199). U. Brosseder řadí hrob 46 rovněž do Ha C1. Přestože shledává velmi 

úzké vazby hrobu 24 na předchozí druhou skupinu hrobů datovanou do Ha C1, řadí již hrob 

24 do třetí české skupiny hrobů s koňskými postroji, která tvoří v jejím pojetí náplň stupně Ha 

C2 (Brosseder 2004, 94-95, abb. 54, 77). Třetí skupina hrobů s koňskými postroji je 

v porovnání s Čechami silněji zastoupena v severním Bavorsku (Brosseder 2004, 93-94). 

Postavení hrobu 24 z Hradenína v korelační tabulce přitom autorka klade na samotný počátek 

stupně Ha C2 (Brosseder 2004, 94-95, abb. 54, 77). 

Lovosický hrob 32 lze v rámci horizontu Lovosice IIII považovat patrně za relativně 

nejstarší. Vůbec nejvíce podobností lze v části jeho výbavy shledat s kováními hlav kol 

z hradenínského hrobu 24 (cf. Dvořák 1938). Podle mého názoru představuje lovosický hrob 

32 a hradenínský hrob 24 relativně úzký vývojový horizont, který naznačuje v Čechách 

možná ještě úplný konec stupně Ha C1b podle Pareho (1999), zcela jistě pak počátek a náplň 

stupně Ha C2 podle Brosseder (2004), a to spíše první polovinu tohoto úseku. V tomto pojetí 

by bylo možné tuto dvojici hrobů chápat jako projev jakéhosi „přechodného“ horizontu mezi 

stupněm Ha C1b a Ha C2 (tj. přelom mezi Kouteckého Ha C2/Ha C3). Lze se tedy domnívat, 

že horizont Lovosice III s sebou přináší jedny z nejstarších archeologicky doložených prvků 

čtyřkolových vozů na našem území. 

Vlastní horizont Lovosice III je však vymezen s ohledem na větší počet železných 

předmětů, než jsou samotné elementy vozu. Musíme brát v úvahu, že využití vozu mohlo mít 

v živé kultuře delší časové trvání než ostatní předměty spjaté s pohřebním ritem (ve srovnání s 

keramikou a patrně i postroji). Zdá se tedy přirozené, že v jednotlivých prvcích vozu se 

mohou projevovat ještě starší morfologické projevy (Pare Ha C1b, Koutecký Ha C2). Teprve 

komparací všech nálezů ve zmíněných hrobech se dostáváme k přesnému datování hrobových 

celků (cf. Brosseder 2004; Trachsel 2004). 

 

Horizont Lovosice IV 

Obecná charakteristika 

Poslední vývojový horizont lze charakterizovat jako nejvýraznější změnu v pohřebním ritu, 

přičemž dochází k jeho postupnému „úpadku“. Postupně končí zvyk velkých hrobů 

s koňskými postroji ve výbavě a naopak se objevují spoře vybavené žárové a kostrové hroby. 

Doložen je kostrový a žárový ritus. Na pohřebišti dochází ve výbavě hrobů ke všeobecně 

viditelné pauperizaci („zchudnutí“). Oproti předchozímu horizontu dochází rovněž ke snížení 

celkového počtu hrobů, z pěti na tři. Namísto četných prvků postroje se vyskytnou pouze 

jednotlivé elementy. Udidla se v tomto horizontu již nevyskytují. K nejluxusnějším 
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předmětům tohoto horizontu patří opasková zápona, jantarový kruh a imitace skleněného 

korálku. Součástmi oděvu jsou drobné bronzové ozdoby. Další kovové předměty postrádáme, 

v hrobech je ukládána jen keramika v počtu 6 až 14 kusů.  

V hrobech nadále pokračuje individualizace; vždy je v nich pohřben pouze jeden jedinec. 

Mezi pohřbenými byla určena spíše žena ve věku 24 – 35 let (hrob 23), indiferentní jedinec ve 

věku 35 – 50 let (hrob 31), kremační ostatky se určit nepodařilo (hrob 28A). V hrobu 

s postroji se mohou objevit zvířecí kosti – pes či psovitá šelma. Na pohřebišti je doložen hrob 

skupiny A3 (hrob 23) a jediní zástupci skupin B2 (hrob 28A) a B3 (hrob 31). Tímto 

horizontem vývoj pohřebiště končí. 

 
Kovy a nekovové ozdoby 

Kovové předměty jsou doloženy pouze ve dvou kategoriích nálezů: ozdoby těla a oděvu, a 

součásti postroje. Mezi ozdobami (těla či oděvu) jsou doloženy drobné bronzové kroužky, 

spojené kroužky a trojkroužky. K součástem opasku patří železná opasková zápona 

s jazykovitým tělem. K součástem postroje lze přiřadit jednotlivé rozpadlé kruhy, kroužky a 

tři ploché terčovité návlečky – faléry. Mezi nekovovými ozdobami je doložen větší jantarový 

kruh a cicvárová ozdoba imitující skleněný korál (Obr. 38). 

 
Keramika 

Nejpočetnější kategorii nálezů představuje v tomto horizontu keramika, která je v hrobech 

doložena v počtu 6, 10 a 14 kusů. V tomto horizontu je doloženo 8 základních typů:  

1. I v posledním horizontu se dále objevuje zásobnice, a to buď amforovitá podtypu 1100 

(Tab. 25: 1) nebo zásobnice bez podhrdlí podtypu 1200 (Tab. 37: 1). 

2. Namísto zásobnice se může ve spoře vybaveném hrobě vyskytovat amforovitá nádoba 

podtypu 2100 čili tzv. vysoká amfora (Tab. 41: 1 dole). Typickým zástupcem je, stejně jako 

v předchozím horizontu, klasická amfora podtypu 2200 (Tab. 37: 4; 41: 5). Ta může být 

zastoupena i malými exempláři se silně vyhnutým okrajem (Tab. 38: 12). 

3. Typem, který vychází z předchozího horizontu, je prostá nečleněná terina podtypu 3100 

(Tab. 25: 3; 41: 2). Objevit se může exemplář klasické malované teriny podtypu 3200, která 

však v tomto horizontu postrádá výrazně odsazené hrdlo. Oproti předchozímu horizontu, kde 

měly tyto nádoby přímou vazbu na hroby s koňskými postroji, se v tomto období může 

vyskytnout i v hrobě bez těchto atributů. Návaznost s předchozím horizontem potvrzuje 

rovněž ojedinělá přítomnost teriny podtypu 3300 (Tab. 25: 4). 

4. Mezi amforovitými mísami se znovu objevují pouze malé nízké exempláře varianty 

4110. 
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5. Mezi mísami se může objevit podtyp 5200 (hrob 28A). Nejběžnějšími mísami jsou, 

stejně jako v horizontu III, mísy podtypu 5500, a to všech tří variant (5510 až 5530). 

Nejčastější je střední varianta 5520.  

6. Stejně jako v předchozím horizontu se může objevit ojedinělý exemplář plochého talíře 

podtypu 6200. Tentokrát má však výrazně zesílený přehnutý okraj (Tab. 38: 13). 

7. Vývoj klasických koflíků podtypu 7200 pokračuje i v tomto horizontu. Vedle malých 

forem se může objevit i střední exemplář (Tab. 25: 8). Smíšený charakter (bylansko-

billendorfský) má koflík podtypu 7600, který je na pohřebišti ojedinělý (Tab. 41: 3). 

8. Poprvé se v tomto horizontu objevují hrubě utvářené soudkovité hrnce s nevýrazně 

klenutým tělem a krátkým hrdlem, které je od těla odděleno nepravidelným nehtovým vrypem 

(Tab. 41: 1 nahoře, 4). 

 
Výzdoba keramiky 

Typický způsob výzdoby je zaznamenán především na terinách podtypu 2200. Jde buď o 

složitou vpichovanou (Tab. 38: 12) či kombinovanou techniku, při níž je použita rytá a 

vpichovaná výzdoba (Tab. 37: 4). Nejsložitější výzdobná kombinace je doložena u exempláře 

z hrobu 31 (Tab. 41: 5), na níž je použita technika rastrování, lemovaná vpichy a doplněná 

plastickou výzdobou. Na pohřebišti se jedná o zcela originálně zdobený výrobek. 

Bohatě zdobené jsou i teriny podtypu 3100 a 3300, a to kombinovanou technikou. Jde buď 

o kombinaci ryté a vpichované výzdoby (Tab. 25: 3) nebo rastrované a důlkované výzdoby 

(Tab. 25: 4). Nejrozšířenější technikou je stále vlešťování, používané na vnitřních površích 

mis. Objevit se rovněž může ještě černá malba na klasické terině podtypu 3200. 

Nejjednodušší technikou je vhloubená výzdoba nehtovým vrypem, doložená na hrubých 

hrncích. 

Stejně jako v předešlém horizontu je doložen spirálový motiv. Tentokrát je však motiv 

spirály doplněný ještě o zavěšený trojúhelník (Tab. 37: 4) či jde o malovaný zavěšený 

trojúhelník zakončený spirálou (Tab. 37: 3). Charakteristickými motivem na keramice je 

výzdoba tzv. sluníčky (resp. vpichovanými kolečky). Motiv zavěšeného trojúhelníku může 

být složitě vyplněn (Tab. 25: 3). Běžným motivem jsou i nadále růžice, někdy složitě 

prokládané (Tab. 37: 5). 

 
Kompaktní nálezy 

Jeden z mála signifikantních nálezů představuje opasková zápona s jazykovitým tělem 

(„zungenförmigen Gürtelhaken“) a ploché terčovité návlečky typu C (Obr. 38). Do určité 
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míry lze za dobrý datovací prvek považovat rovněž imitaci skleněného korálku typu Venclová 

713 a bronzové trojkroužky. Bohužel tyto nálezy jsou obsaženy pouze v jednom hrobě (23). 

Společné rysy hrobů daného období lze tedy shledat pouze na úrovni keramických nálezů. 

Průmět mezi hroby představují zdobené klasické amfory podtypu 2200 a teriny podtypu 3100. 

Do jisté míry vypovídací hodnotu má i společný výskyt mis podtypu 5500 a koflíků podtypu 

7200. Samostatnou vypovídací hodnotu mají teriny podtypu 3200 (pouze hrob 28A) a 

podtypu 3300 (pouze hrob 23).  

 
Vazby na předchozí horizont 

Jediný společný prvek s předchozím horizontem se na úrovni kovových předmětů jeví 

v přítomnosti plochých terčovitých návleček typu C. Vazby na horizont III lze sledovat na 

naprosté většině keramických podtypů: amforovitá zásobnice podtypu 1100; klasická amfora 

podtypu 2200; prostá nečleněná terina podtypu 3100; klasická malovaná terina podtypu 3200; 

terina podtypu 3300; mísy podtypu 5500; ojedinělý exemplář plochého talíře podtypu 6200 a 

klasické koflíky podtypu 7200. V určitých ohledech se projevuje dokonce vazba na II. 

vývojový horizont, a to v přítomnosti malých nízkých exemplářů variant 4110, které se 

v horizontu III nevyskytují. Tato okolnost může však být spjata spíše s nálezovými skupinami 

hrobů, než být ovlivněna chronologickými aspekty. 

 
Komparace 

Komparace IV. lovosického horizontu je bohužel s ohledem na minimum kovových 

předmětů komplikovaná. Postrádáme především typické zástupce koňských postojů a vozů, 

takže komparace s Trachselovo (2004) systémem již neposkytuje dostatek opor. Naproti tomu 

částečnou chronologickou oporu pro poslední horizont skýtá systém Ettelův aplikovaný na 

hornofalcké nálezy (1996). Za charakteristické nálezy období IV považuje Ettel opaskové 

zápony s rombickým tělem („rhombische Gürtelhaken“) a skleněné korálky se šesti žebry na 

obvodu (cf. Ettel 1996, 177, taf. 27: 39-40, 247). Velmi podobné nálezy přitom skýtá výbava 

hrobu 23, ačkoliv v jeho případě jde o záponu s listovitým tělem a pouhou imitaci tohoto 

korálku. Alespoň rámcově lze nicméně horizont Lovosice IV synchronizovat s  obdobím IV 

podle Ettela, kterým v Horní Falci definuje druhou polovinu Kossackova stupně Ha D1 (Ettel 

1996, 151-152, 154, abb. 41). 

Další opory nacházíme v systému U. Brosseder (2004), která konec Ha C2 definuje 

výbavou Jírovo hrobu 3 z Prahy – Bubenče, a počátek stupně Ha D1 hrobem 28 z Hradenína 

(Brosseder 2004, abb. 77). Důležitý pro chronologii lovosického horizontu IV je s ohledem na 

výskyt plochých terčovitých návleček typu C bubenečský hrob 3 (Fridrichová – Koutecký – 
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Slabina 1996, abb. 2: 9, 12), který Pare a Parzinger na základě částí vozu a melounovitého 

náramku datují do Ha D1 (podle Brosseder 2004, 98). Celkový charakter tohoto hrobu působí 

však podstatně vyspělejším dojmem než lovosický hrob 23, a to nejen s ohledem na 

přítomnost lahvovitých tvarů či části vozu (cf. Brosseder 2004, abb. 66; Fridrichová – 

Koutecký – Slabina 1996, abb. 2-7). 

V tomto období se stále projevují výrazné vazby na předchozí horizont. Zatímco keramika 

poukazuje jednoznačně ještě na předchozí horizont a inklinuje ke stupni Ha C, část kovových 

předmětů vykazuje zcela nové prvky. Do určité míry se tak objevují znaky typické již pro Ha 

D. Konec lovosického pohřebiště spjatý s horizontem IV lze podle mého názoru klást obecně 

do Ha C2-Ha D1 podle U. Brosseder (2004). V českém chronologickém systému se jedná o 

buď o přelom stupňů Ha C3/Ha D1 či stupeň Ha D1 podle Kouteckého (2001a; 2008a). 

Současně je však třeba mít na paměti, že projevy stupně Ha D1 považované v Čechách za 

typické (např. situly či lahvovité tvary) se na zdejším pohřebišti vůbec neprojevují. Lze tedy 

předpokládat, že konec pohřebiště nastává ještě před vlastním rozvojem projevů mladšího 

období kultury bylanské (cf. Koutecký 2001a; 2008a). Rozhodně se tedy nejedná o vyvinuté 

Ha D1, spíše o jeho úplný počátek. 

 
Hypotéza 

Horizont Lovosice IV poukazuje na končící tendence stupně Ha C a na postupné vývojové 

tendence stupně Ha D, a to rovněž na keramice. U většiny nádob z hrobu 28A lze pozorovat 

výrazný vývojový prvek. Jedná se o obecnou orientaci okraje, který má tendenci k silnému 

vyhnutí, které mnohdy přechází až ve vodorovnou polohu. Tato tendence je velmi dobře 

patrná na amforovitých nádobách podtypu 2200 (N 4 a především N 12), kde je okraj 

vodorovně vyhnut a tvoří poměrně široký lem či lištu. K tomuto jevu dochází i u mis varianty 

5520 (N 6 a 10), což je element jinak na pohřebišti zcela neznámý. Určitou tendenci 

k silnému vyklonění okraje lze sledovat i u tzv. amforovitých mis varianty 4110 (N 7 a 11). 

Vedle toho terina podtypu 3200 (N 3) ztrácí výrazněji odsazené hrdlo. Soubor těchto 

pozorování tvoří spolu se stratigrafickými vztahy hrobu 28A základ pro tvrzení, že tyto 

tendence lze na keramice spojovat s plně rozvinutým či spíše končícím úsekem stupně Ha C a 

současně s počínajícím úsekem stupně Ha D. 

Typickým ukazatelem nejmladšího resp. koncového vývojového horizontu jsou 

komplikovaně zdobené amforovité nádoby podtypu 2200 (Tab. 41: 5; 38: 12). Ty jsou 

zdobeny buď samostatnou vpichovanou výzdobou (Tab. 38: 12) či složitou kombinovanou 

výzdobou, sestávající z rastrování, vpichů a plastických prvků (Tab. 41: 5). Výzdoba nádob 

sestává z horizontálních i vertikálních prvků, přičemž hrdlo je zdobeno vertikálními liniemi 
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buď vpichovanými či rastrovanými a lemovanými vpichy. Charakteristickým motivem na 

keramice je pak výzdoba tzv. sluníčky (resp. vpichovanými kolečky), kterými jsou zakončeny 

buď vrcholy zavěšených trojúhelníků (Tab. 41: 5) či sudé vrcholy pásu vyplněného 

klikatkami (Tab. 38: 5). Dalším důležitým výzdobným motivem je spirála. Ta je sice doložena 

již v předchozím horizontu (Tab. 16: 10), avšak v hrobě 28A se poprvé objevuje v kombinaci 

se zavěšeným trojúhelníkem a hned na dvou exemplářích (Tab. 37: 3, 4). Spirála může být 

zakončena rozetou (Tab. 37: 4). V případě motivů lemovaných vpichy (Tab. 37: 4; 41: 5) 

nelze vyloučit, že jde o tzv. nepravé radélkování či přímo o jeho imitaci, které je na Moravě 

spjato se stupni Ha C2 až Ha D2 (cf. Golec 2003, 98-99, 234). 

Za signifikantní lze pravděpodobně považovat rovněž fakt, že se amforovité nádoby 

podtypu 2200 teprve v koncových fázích vývoje pohřebiště dostávají do hrobů bez koňských 

postrojů. Otázkou je, zda lze tento jev vykládat celospolečenskými změnami daného období 

(končí zvyk ukládání postrojů do hrobů), či zda lze toto přikládat pouze na vrub 

společenského postavení pohřbených jedinců v daných hrobech 28A a 31.  

Koncová fáze pohřebiště se projevuje i ve výrazné změně v pohřebním ritu. Poprvé od 

horizontu I se znovu objevují skutečně spoře vybavené hroby bez vozů, postrojů a zbraní nově 

evidovaných skupin B2 a B3. Podle mého názoru s výbavou hrobu 23 pravděpodobně končí 

období ukládání součástek koňských postrojů do hrobů. Jako poslední deponovaný celek 

s projevy stupně Ha D lze pojímat hrob 31 s keramickou výbavou a zcela specifickou úpravou 

hrobu v podobě čtvercového žlábku. 

9. 6. Charakteristika pohřebiště 

9. 6. 1. Předpokládaná podoba pohřebiště 

Vnitřní konstrukce většiny lovosických hrobů byly zřejmě původně tvořeny dutým 

prostorem (tzv. komorou), který mohl být překrytý dřevěným stropem pravděpodobně 

z příčně uložených trámů. Soudíme tak především na základě zbytků dřev, splachové vrstvy 

při dně a úzkých schodovitých ústupků podél delších stěn. Dřevěné stropy z příčně uložených 

trámů položených přes kratší stěnu hrobu jsou doloženy ve Rvenicích 1963 či v lovosickém 

hrobě III/1956 (Koutecký 2003b, pl. 3-4; Pleiner 1959, 656). V Polákách jsou doloženy 

dřevěné trámy hned u několika hrobů. Položeny jsou vesměs přes kratší stěnu hrobů, u 

menších hrobů i po délce. Šlo o poměrné tenké (10 – 20 cm) trámy z dubového dřeva 

(Koutecký – Smrž 1991, 209-210). 
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Dřevěné trámové stropy mohly být v některých případech podepřeny svislými kůly 

zapuštěnými do dna hrobové jámy, jak dokládají jamky v rozích hrobu 23. U lovosického 

hrobu 24 nelze vyloučit, že bylo zčásti vydřeveno rovněž dno jámy.  

Nepřímý doklad kameno-hlinitého mohylového náspu v podobě závalu v interiéru je 

doložen u hrobu 28B, kombinace kamenů a kůlových jamek byla zjištěna u hrobu 23. Určitou 

povrchovou úpravu z vrstvy kamenů nelze rovněž vyloučit u hrobu 28A. Pouze u tří 

lovosických hrobů postrádáme podobné doklady (19, 26 a 32), avšak u dvou z nich nelze 

vyloučit sekundární zásah vykradačskými vkopy (19 a 32), jež mohou rovněž nepřímo svědčit 

o nadzemním označení hrobů. O něm mohou vypovídat rovněž dodatečné pohřby.31 

Zvláštní podobu poskytl hrob 31, kolem kterého byl mělce zahloubený čtvercový žlábek o 

rozměrech cca 8 x 8 m (Tab. 40). Z kultury bylanské jsou známy kruhové žlábky či kamenné 

věnce např. z poláckých hrobů (Koutecký – Smrž 1991, 206-208, obr. 29) či ze Rvenic 1963 

(Koutecký 2003b, 124, pl. 2). Kruhové útvary jsou někdy interpretovány jako pozůstatek 

odvodňovacího žlábku kolem mohylového náspu, který měl zabránit jeho podmáčení 

(Koutecký – Smrž 1991, 207; Koutecký 2008b, 426). Nedávno byla však spojitost žlábků 

s mohylovým náspem zpochybněna. Podobné žlábky mohly mít symbolický význam 

vymezující prostor takového hrobu na povrchu, který neměl být porušen (podle Metlička 

2010, 147). Hrob vymezený čtvercovým žlábkem s kamenným obložením je doložen u 

nynického hrobu 16 (Šaldová 1968, 330, obr. 29; cf. Metlička 2010, 147). Ze Slovenska jsou 

čtvercové žlábky kolem hrobů známy až z doby laténské (Filip 1956, 296-297).  

Na základě vzájemných vzdáleností hrobů od sebe je uvažováno nad podobou pohřebiště a 

tedy nad možnou povrchovou úpravou hrobů v podobě mohylových náspů (Koutecký – Smrž 

1991, 207). Vzdálenosti mezi jednotlivými hroby bylanské kultury z Lovosic byly značně 

nevyrovnané. Nejmenší vzájemnou vzdálenost cca 1 m evidujeme mezi hroby 26 a 27 a 

necelých 5 metrů mezi hroby 15 a 16. Většina hrobů je však od sebe vzdálena více než 

několik metrů až desítek metrů v rozmezí 7 až 69 m, nejčastěji pak v rozmezí 25 až 55 m.32 

Obdobné vzdálenosti řádově v desítkách metrů byly zjištěny i na lokalitě Poláky u Kadaně, 

kde jsou doloženy a předpokládány pozůstatky mohyl o průměru od 18 do 20 m (Koutecký 

1993, abb. 2; Koutecký – Smrž 1991, 207, obr. 2). 

                                                 
31 Z dalších osmi lovosických hrobů doposud zkoumaných na pozemku dřívějšího ČSAD a jeho přilehlém okolí 
lze přímo či nepřímo doložit komoru krytou dřevěným stropem a pravděpodobně i s navršeným mohylovým 
kamenito-hlinitým či hlinitým náspem nejméně u 4 hrobů: II a III/1956; 2 a 4/1989 (podle Půlpán 2008, 166-
167, obr. 7). 
32 Zjištěné vzdálenosti mezi hroby na pozemku ČSAD a přilehlém okolí jsou v řádech desítek metrů. Mezi 
nejbližšími hroby je vzdálenost 20 až 60 metrů, mezi krajními hroby pak 100 až 135 metrů (podle Půlpán 2008, 
167). 
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Za současného stavu bádání nelze podle mého názoru jednoznačně tvrdit, že většina hrobů 

byla původně kryta mohylovým náspem (cf. Koutecký 2008a, 60). Přímých dokladů je 

v současné době stále nedostatek (cf. Metlička 2010). Předpoklad, že velké a bohatě vybavené 

hroby byly překryty dřevěným stropem a na něm navršeným mohylovým náspem (cf. 

Koutecký 2008a, 60) do jisté míry potvrzují pozorování učiněná v Lovosicích. Otázkou však 

je, jak rozsáhlé a vysoké mohly tyto náspy být. Předpokládám, že většina velkých a bohatě 

vybavených hrobů byla na povrchu skutečně viditelně označena, nemuselo se však jednat o 

mohutné a vysoké mohylové náspy (o průměru 20 cm a výšce nad 1 m), ale hroby mohly být 

označeny pouze menším hlinitým příp. hlinito-kamenitým rovem. Pro stavbu skutečné 

mohyly totiž předpokládáme transport obrovského množství materiálu potřebného pro její 

výstavbu tj. kvantum hlíny a kamenů (cf. Metlička 2010). Domnívám se, že pro adekvátní 

povrchové zvýraznění velkého hrobu stačilo zakrýt hrob příčně položenými dřevěnými trámy, 

jako v případě hrobu III/1956 (cf. Pleiner 1959), a na povrchu navršit pouze materiál získaný 

při vykopávání hrobové jámy. Uvažujeme-li nad původní hloubkou hrobů a kubaturou takto 

získané zeminy, dostáváme podle mého názoru dostatečné množství zeminy na navršení 

solidního rovu. Rov přitom nemusel být vršen pouze do podoby kužele s kruhovým 

půdorysem. Představit si lze i rov, který na povrchu respektoval obdélný tvar hrobové jámy. 

Pro další povrchové zvýraznění hrobu mohly být v jeho rozích na výšku postaveny čtyři větší 

kameny. Jak ukazuje žlábek spjatý s hrobem 31, povrchové zvýraznění hrobů mohlo nabývat 

dokonce i čtvercového tvaru. V souladu s názorem M. Metličky se domnívám, že jde 

především o určité symbolické vymezení areálu kolem hrobu (cf. Metlička 2010). 

V základech atypických čtvercových žlábků nelze vyloučit ani přítomnost nějaké lehčí 

dřevěné konstrukce, snad cosi ve formě „oplocení či ohrazení“. 

Na závěr kapitoly lze konstatovat, že souhrn vnitřních a vnějších konstrukcí do jisté míry 

nasvědčuje tomu, že na povrchu mohla být část lovosických hrobů původně zvýrazněna 

mohylovými náspy či spíše menšími hlinitými rovy. Uvažujeme-li nad terénní podobou 

lovosického pohřebiště, lze jej přinejmenším v případě velkých hrobů s dřevěnou konstrukcí 

překrývající strop považovat v obecné rovině za pohřebiště mohylové čili za tzv. „mohylník“. 

Mezi některými hroby označenými mohylou či rovem se však mohly původně vyskytovat v 

nespecifikovaném počtu menší a mělčí hroby jámové a popelnicové, dodnes nedochované (cf. 

Koutecký 2008a, 63-64). Zemědělsky intenzivně využívaná krajina Lovosicka bohužel 

nevytvořila podmínky příznivé pro zachování mohylových náspů či rovů, stejně tak 

pravděpodobně i menších hrobů jámových a popelnicových (cf. Venclová 2008, 138 ad.). 
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9. 6. 2. Struktura pohřebiště 

V roce 2002 byla v Lovosicích prozkoumána plocha 69 860 m2. Z těchto bezmála 7 ha 

bylo celkově 15 hrobů bylanské kultury rozprostřeno na více než polovině plochy, přičemž se 

soustředily pouze v její východní části. Z hlediska využití prostoru jde tedy o poměrně nízkou 

koncentraci (srovnej Obr. 8 a 40). 

Při výzkumu se nepochybně podařila prozkoumat jen část pohřebiště. Na severu tvořil 

okraj pohřebiště hrob 1, na západě je krajním hrob 17. Nejvíce na severovýchod jsou 

vysunuty hroby 28, 29 a 31, na jihovýchod pak hroby 23, 26 a 27. S jistotou máme zachycen 

pouze severní a západní okraj pohřebiště, který probíhal šikmo zhruba v polovině skryté 

plochy. Z rozložení a koncentrace hrobů lze předpokládat, že pohřebiště pokračuje 

severovýchodním směrem i mimo zkoumanou plochu a s největší pravděpodobností i podél 

celého východního okraje skryté plochy dále na východ, na jihovýchod směrem k bývalému 

cukrovaru a patrně i na severovýchod směrem k zahrádkářským koloniím. 

Hroby jsou na ploše dosti volně rozprostřeny, nelze mezi nimi pozorovat žádné výraznější 

koncentrace. Nejblíže je vůči sobě umístěna dvojice hrobů 26 a 27 (cca 1m), dvojice hrobů 15 

a 16 (cca 5 m) a dvojice hrobů 28 a 29. Ostatní se pohybují v řádech desítek metrů od sebe 

(Obr. 40). 

Na lovosické nekropoli byly rozlišeny hroby tří základních nálezových skupin: a) skupina 

A s částmi vozů, součástmi koňských postrojů a se zbraněmi; b) skupiny B a C bez těchto 

atributů. Do skupiny A bylo zařazeno celkem 10 hrobů (15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 32), 

do skupiny B patří 4 hroby (1, 28A, 28B, 31) a do skupiny C pouze hrob 29. Podkupina A1 

obsahuje tři hroby s částmi vozů (hroby 17, 18, 32), podskupina A2 s postroji a zbraněmi 

obsahuje dva hroby (16, 24), podskupina A3 s postroji poskytla čtyři hroby (19, 23, 26, 27) a 

podskupinu A4 se zbraní představuje jeden hrob (15). 

Dominantní pozici na pohřebišti zaujímají evidentně hroby skupiny A (Obr. 41). Je zjevné, 

že pro jejich umístění byl vyhrazen rozsáhlý samostatný prostor, který zaujímá více než 

polovinu plochy odkryté části pohřebiště. V tomto prostoru se soustředí hroby podskupiny A1 

(hroby 17, 18, 32), A2 (hroby 16 a 24), nejpočetnější podskupiny A3 (hroby 19, 23, 26, 27) a 

též A4 (hrob 15). Naproti tomu hroby podskupiny B1 (hroby 1, 28B), B2 (hrob 28A), B3 

(hrob 31) a C (hrob 29) se výrazně koncentrují pouze na severním a severovýchodním okraji 

skryté plochy. Hroby skupiny A (s částmi vozů, postroji a zbraněmi) se tedy zjevně 

prostorově vymezují vůči oběma skupinám hrobů B a C (bez těchto atributů). 

V rozprostření hrobů lze tedy s ohledem na nálezové skupiny pozorovat jisté plánované 

„rozparcelování“ plochy. Zvláště u hrobů s vozy skupiny A1 lze rovněž tušit určitou „řadovou 
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či liniovou“ tendenci (srovnej hroby 17, 18 a 32). Na geodetickém plánu pohřebiště lze však i 

mezi několik dalších z nich vetknout přímku. Výraznější kumulaci evidujeme u skupiny A3 

pouze na jižním okraji pohřebiště v případě tří hrobů 23, 26 a 27 (Obr. 41).  

Podle prostorového kontextu na ostatních pohřebištích bylo doposud zjišťováno, že spoře 

vybavené hroby a hroby popelnicové (zde skupiny B a C) se soustředí kolem velkých a bohatě 

vybavených hrobů (zde skupina A) resp. též mezi nimi (cf. Koutecký 2008a, 63-64). Na 

druhou stranu je třeba podotknout, že jediným pohřebištěm s komplexněji známým 

prostorovým kontextem představuje pohřebiště v Polákách u Kadaně (cf. Koutecký – Smrž 

1991; Koutecký 1993). Částečné informace o prostorovém rozmístění hrobů poskytlo v 

poslední době rovněž pohřebiště v Račiněvsi, kde analogicky k polácké situaci dochází rovněž 

k prolínání skupin všech hrobů (cf. Koutecký 2008b, obr. 32). 

Situace lovosického pohřebiště je tudíž v ohledu na dosavadní známé prostorové vymezení 

skupin hrobů netypická. Mezi hroby skupiny A a oběma skupinami B – C se navíc nachází 

široký volný prostor, který mezi nimi vytváří výraznou „proluku“ (Obr. 41). Na mapách II. 

vojenského mapování je patrná dnes již dávno zaniklá vodoteč, která svým okrajem zčásti 

zasahuje na severní okraj zkoumané plochy. V této části se již sice žádné hroby kultury 

bylanské nevyskytují, nicméně sondáží v roce 2002 byla zkoumána terénní deprese, která 

mohla s touto vodotečí souviset. Sondáž se vyskytovala právě ve volném prostrou mezi hroby 

skupiny A a B – C. Nelze tedy vyloučit možnost, že hroby skupiny A se nacházely na jednom 

břehu této vodoteče a hroby skupiny B a C na jejím opačném břehu. Takto strukturované 

pohřebiště by v rámci bylanské kultury představovalo naprosto ojedinělou situaci. 

Přirozenou součástí funerálních areálů bylanské kultury jsou malé žárové hroby uložené 

buď v jamce či urně čili tzv. hroby popelnicové (zde skupina C). Na tomto místě je třeba 

upozornit, že intenzivní zemědělská činnost (orba pluhem) a jiné převážně novověké zásahy 

(chmelnice a provoz cukrovaru) nevytvořily na Lovosicku podmínky příznivé pro zachování 

případných mělce uložených hrobů. Při zemních skrývkách byla plocha sice průběžně 

sledována a žádný mělce uložený hrob nebyl evidován, nicméně ani tento důvod jejich 

slabého zastoupení nelze zcela vyloučit. Souboru těchto nepříznivých okolností lze zřejmě 

přičíst i jediný dochovaný popelnicových hrob skupiny C v Lovosicích. Původní počet 

pravděpodobně již dříve zničených popelnicových hrobů mohl být na pohřebišti nepoměrně 

vyšší, stanovení míry lze v současnosti však pouze odhadovat. 

Situace zjištěná v Lovosicích ukazuje, že poměr Kouteckého kombinačních skupin I a II 

vůči skupině III je 14: 1. Přitom do KS I lze v Lovosicích přiřadit naprostou většinu (10 

hrobů), do KS II čtyři hroby a do KS III pouze jeden hrob. Nejvíce překvapujícím faktorem je 



 191

především nezvykle vysoký počet velkých hrobů s částmi vozu, koňskými postroji a zbraněmi 

(KS I, zde skupina A). Skupina A je totiž na pohřebišti zastoupena obdivuhodnými 66 % 

(Obr. 42). Z této skupiny připadá celých 20 % hrobům nejbohatší podskupiny A1, podskupině 

A2 náleží 13 % hrobů, 27 % připadá podskupině A3 a 6 % podskupině A4. Skupina B (KS II) 

je na pohřebišti zastoupena 27 % z celkového počtu hrobů a zbylých 6 % představuje skupina 

C (KS III).  

Zajímavým poznatkem se jeví být rovněž prostorové vymezení pohřebiště na dva oddělené 

a samostatné sektory: na severní sektor, kde se koncentrují hroby bez koňských postrojů 

skupiny B a C; a na jižní sektor, který je vyhrazený jen bohatě vybaveným hrobům skupiny A 

s vozy, postroji a zbraněmi. 

9. 6. 3. Chronologicko-chorologický vývoj pohřebiště 

Podobně jako při hodnocení vlastní struktury, tak lze i při sledování vývoje pohřebiště 

v čase vypozorovat určité prostorové tendence. Skupina nejstarších hrobů horizontu I se 

omezuje pouze na severovýchodní okraj plochy. Hroby horizontu II se soustředí ve střední 

části plochy a hroby horizontu III zaujímají celou JZ část plochy. Naproti tomu nejmladší 

skupina hrobů horizontu IV je rozprostřena podél celého východního okraje zkoumané 

plochy, a to od severovýchodu až po jižní část (Obr. 43). 

V rozprostření hrobů na ploše lze tedy v prvních třech horizontech sledovat výrazný postup 

od severovýchodu k jihozápadu, přičemž nejstarší hroby tvoří severní okraj pohřebiště a 

rozsáhlou střední část zaujímají hroby horizontu II a III. Vývoj na pohřebišti je zakončen 

v horizontu IV, ve kterém hroby „obkružují“ pohřebiště podél jižního a východního okraje. I z 

chronologicko-chorologických souvislostí lze tedy vyvozovat evidentní záměr a jisté 

„rozparcelování“ při vzniku a ve vývoji pohřebiště (Obr. 43).     

Pomineme-li možnost, že jedním z důvodů pro založení pohřebiště kultury bylanské mohla 

být teoretická přítomnost a patrnost mohylových náspů kultury se šňůrovou keramikou, 

můžeme pohřebiště považovat za vzniklé na „zelené louce“ tj. bez kontinuálního vývoje 

předcházející pozdní doby bronzové stupně Ha B3. 

Počátky pohřebiště spadají do časné doby halštatské a jsou spjaty s horizontem Lovosice I 

(Obr. 37 a 39), který je zastoupen dvojicí hrobů 1 a 28B nálezové skupiny B1 (Pare Ha C1a; 

Brosseder skupina I = Ha C1a; Koutecký Ha C1). V nejstarším horizontu se nicméně stále 

ještě projevují výrazné vazby na předchozí pozdněbronzové období, které lze sledovat 

především na morfologii a typologii keramiky. Ve značné míře se v tomto období objevují 

keramické podtypy, jejichž vývoj nemá dalšího pokračování nebo končí v následujícím 

horizontu. Současně se však objevují již první projevy halštatského stylu, které lze mimo jiné 
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sledovat na sice ještě slabě zastoupené, nicméně již se projevující geometrické výzdobě. Počet 

keramiky v hrobech prvního horizontu dosahuje pouze 11 kusů. Horizont se vyznačuje rovněž 

velmi nízkým počtem kovových předmětů a jeho typové spektrum je omezeno pouze na 

nástroje, osobní ozdoby a spínadla oděvu. Za jeden z projevů počínající železářské metalurgie 

lze na pohřebišti považovat malé železné nože a železnou jehlici. Spínadla oděvu mohou být 

vyrobeny rovněž z bronzu. Z osobních ozdob je doložen pouze prostý drátěný nákrčník. Mezi 

nekovovými nástroji vystupuje menší opukový brousek s nedokončeným průvrtem (Obr. 37).  

S plným rozvinutím halštatského umělecko-řemeslného a výtvarného stylu se setkáváme v 

horizontu Lovosice II (Pare Ha C1b; Brosseder skupina II = Ha C1; Koutecký Ha C2). Na 

pohřebišti je zastoupen celkově čtyřmi hroby, v tom dvěma hroby s postroji a zbraní (skupina 

A2; hroby 16 a 24), jedním hrobem s postroji (skupiny A3; hrob 19) a jedním hrobem se 

zbraní (skupina A4; hrob 15). 

Horizont II (Obr. 37 a 39) představuje na pohřebišti první výrazný vývojový zlom 

doprovázený neobvyklým kvalitativním rozvojem, který je organicky spjat s náhlým a 

intenzivním nárůstem hrobů s postroji a zbraněmi. Dochází k výraznému nárůstu počtu nádob 

v hrobech, který v tomto období dosahuje 14 až 21 kusů (průměrně 16, 75 ks v hrobě). Kromě 

ojedinělých reminiscencí na pozdněbronzový vývoj má keramika co do morfologie i výzdoby 

již čistě halštatský ráz. Typickými zástupci tohoto trendu jsou nově se objevivší teriny 

podtypu 3100, klasické teriny podtypu 3200 a vyšší široké varianty 4130 amforovitých mis. 

Halštatské výtvarné umění se na nádobách projevuje především v technice malování černou 

barvou, kterou jsou nanášeny komplikované geometrické motivy. Charakteristickým 

výzdobným motivem na keramice jsou rovněž ryté oblouky a girlandy. Naproti tomu v tomto 

horizontu končí vývoj stupňovitých talířů.  

Druhý vývojový horizont se projevuje především obrovským nástupem a rozvojem 

kovových předmětů, a to několika kategorií. Nadále pokračuje vývoj železných nástrojů, 

bronzových osobních ozdob a spínadel oděvu. Jako zcela nové kategorie předmětů se objevují 

hojně doložené zbraně a součásti koňských postrojů. Nejtypičtějším projevem je fakt, že 

drobné součásti postroje jsou vyrobeny výhradně jen z bronzu. Signifikantními předměty 

horizontu Lovosice II jsou mj. tyčinkovité (tzv. halštatské) postranice s kvadratickým 

středovým otvorem, návlečky s jednoduchým poutkem podtypu A1 a hlavně návlečky 

s prolamovaným poutkem podtypu B1 a B2. Jedinou železnou součástí uzdy jsou dvojdílná 

udidla skupin 1, 2, 3 a trojdílná udidla podtypu B1, typická pouze pro dané období.  

Militární výbavu hrobů zastupují menší hroty železných kopí a meč s jazykovitou rukojetí. 

Z nástrojů se namísto malých nožů objevuje velký masivní nůž – sekáč a namísto malého 
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opukového brousku evidujeme masivní brousek ze šedého amfibolitu. Mezi předměty osobní 

hygieny vystupuje železná obloukovitá břitva. Novými typy předmětů jsou ojedinělý náramek 

se třemi oky a malý jantarový kroužek z mužského hrobu. Objevují se první součásti opasku – 

železná „T“ zápona a soubor malých bronzových návleček. Naproti tomu dále pokračuje 

vývoj bronzových drátěných nákrčníků. 

Skutečný rozkvět halštatského vývoje nastává v horizontu Lovosice III (Obr. 38 a 39), 

který je na pohřebišti doložen pěti hroby (Pare Ha C2; Brosseder skupina III = Ha C2; 

Koutecký Ha C3). Z tohoto počtu 3 patří do nejbohatší skupiny hrobů s částmi vozu (skupina 

A1; hroby 17, 18, 32) a dva hroby obsahovaly postroje a ozdoby těla a oděvu (skupina A3; 

hroby 26, 27). Opravdový vrchol se projevuje nejen v nejvyšším zjištěném počtu hrobů na 

pohřebišti, ale především v jejich výbavách. Poprvé a hned v zásadním měřítku se totiž 

v souborech objevují části čtyřkolového vozu. Horizontem Lovosice III dochází ke komplexní 

gradaci vývoje na pohřebišti, která je následována sestupnou tendencí. S horizontem je spjat 

především obrovský rozmach železářské metalurgie, ale i kovolitectví, kovotepectví a výroba 

zlatých předmětů.   

Počet nádob v hrobech dosahuje 12 až 23 kusů v hrobě (průměrně 17, 6 ks v hrobě), což 

představuje nejvyšší počet nádob na pohřebišti. Mezi signifikantní keramické nálezy III. 

horizontu lze zařadit teriny podtypu 3200, 3300 a 3400 či koflíky podtypu 7300 a 7500. Zcela 

nový podtyp nádob představují amforovité nádoby podtypu 2200, jejichž vývoj počíná 

v tomto horizontu a pokračuje i v následujícím. Na keramice dochází k rozmachu především 

kombinovaných výzdobných technik. Součástí typizované výbavy, která je spjata s hroby 

skupiny A1, jsou milodary rituálního charakteru, a to buď chřestítka či mondidoly.   

Nejtypičtějšími předměty tohoto období zůstávají i nadále postroje, tentokrát však již jen 

v bimetalickém či mnohem častěji v celoželezném provedení. Ve způsobu provedení těchto 

elementů se zří nejvýraznější technologická změna oproti předchozímu období. Nejmenším 

zástupcem postroje jsou malé železné či bimetalické návlečky podtypu A2 a A3. K typickým 

exemplářům patří velké kloboukovité návlečky podtypu A4. Objevit se mohou železné 

návlečky B3, C a D, dále nejrůznější železné kruhy a ojediněle i železné postranice. 

Typickými představiteli jsou dvoučlánková udidla skupin 4, 5 a 6 a trojčlánková udidla 

podtypu B2. 

Pro tento horizont je charakteristický výskyt částí vozu a tzv. koncovek. Mezi elementy 

vozu patří zákolníky českého typu, kování hlav kol a hřeby s hřibovitou hlavou. Výskyt 

zbraní je naopak v tomto horizontu výrazně nižší než v předešlém. Jedinou doloženou zbraní 

je hrot dlouhého železného kopí. 
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Výrazným projevem daného období je znatelný nárůst osobních ozdob těla a oděvu. Mezi 

nimi se objevují honosné soupravy bronzových kruhových šperků: duté plechové nákrčníky 

s geometrickou výzdobou, masivní náramky s členitými konci a nánožníky. Ze spínadel 

oděvu jsou doloženy jehlice s rovným tělem zakončené třemi vývalky či třemi ptačími 

protomy. Ozdobami hlavy jsou malé železné a bronzové kroužky a zlaté spirálky.    

Závěr pohřebiště lze klást do horizontu Lovosice IV (Ettel IV = Ha D1; Brosseder skupina 

II-III = Ha C2-Ha D1; Koutecký Ha C3-Ha D1), v němž jsou doloženy tři hroby, z toho po 

jednom ze skupiny A3 (hrob 23), B2 (hrob 28A) a B3 (hrob 31). S tímto horizontem končí na 

pohřebišti výskyt hrobů s koňskými postroji a naopak se objevují první hroby bez kovových 

artefaktů, pouze s keramikou ve výbavě. Tento horizont se tedy projevuje výrazným 

celkovým zchudnutím (Obr. 38 a 39). 

Naprostá většina keramických typů navazuje na předchozí období, avšak v jejich 

morfologii lze sledovat jistý vývoj. Charakteristickým keramickým tvarem je nadále klasická 

amfora podtypu 2200, zdobená hlavně kombinovanými technikami. Poprvé se objevují hrubě 

utvářené hrnce s nehtovým vrypem. Typickým výzdobným motivem tohoto období je nadále 

spirála, tentokrát doplněná o zavěšený trojúhelník. Spirála může být zakončena rozetou a 

malovaný zavěšený trojúhelník naopak spirálou. Charakteristickými motivem na keramice je 

výzdoba tzv. sluníčky (resp. vpichovanými kolečky), kterými může být zakončen motiv 

zavěšeného trojúhelníku či vpichovaný pás s klikatkou.   

Poslední vývojový horizont je charakterizován minimem kovových předmětů, mezi nimiž 

jsou evidovány pouze dvě hlavní kategorie: drobné železné části postroje a ozdoby těla a 

oděvu. Postroj je přitom doložen jen v jednom hrobě a pouze jednotlivými dílčími částmi; 

vlastní udidla se v tomto horizontu již nevyskytují. Poněkud lépe jsou zastoupeny ozdoby těla 

a oděvu, a to opaskovou záponou s listovitým tělem, drobnými bronzovými kroužky, 

spojenými kroužky a tzv. trojkroužky. Vzácnější nekovové ozdoby zastupuje větší jantarový 

kruh a imitace skleněného korálku. Ve zbylých hrobech je doložena pouze keramika, a to 

v maximálním počtu 14 kusů. Do tohoto horizontu náleží též vůbec nejslaběji vybavený hrob 

s pouhými šesti nádobami (průměrně 10 ks v hrobě)33.  

Ve výbavě hrobů horizontu IV se projevuje stále ještě výrazná vazba na stupeň Ha C, ale 

současně i určité znaky charakterizující vývoj stupně Ha D1. Z chronologického hlediska lze 

tedy konec pohřebiště klást nejspíše do samého závěru stupně Ha C až přelomu Ha D1 tj. do 

Ha C2/Ha D1. 

                                                 
33 Pomíjíme hrob popelnicový hrob 29, který zůstal jako jediný na pohřebišti v rámci nálezových horizontů blíže 
chronologicky nezařazen.   
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9. 6. 4. Celkový rozsah lovosické nekropole 

Ze struktury pohřebiště prozkoumaného v roce 2002 vyplývá, že se jedná o určitou část 

pohřebiště, jehož pokračování lze očekávat východně a severovýchodně od zkoumané plochy. 

Dostáváme se k zásadní otázce, jak velkou část pohřebiště bylanské kultury se při výzkumu 

podařilo prozkoumat resp. jaký je celkový rozsah lovosické nekropole? 

Nezanedbatelným příspěvkem jsou v tomto ohledu nálezy z dřívějších výzkumů, ale i 

z výzkumů zcela nedávných (viz Obr. 7). Nález kostrového hrobu s výbavou učiněný v 

nedaleké zahrádkářské kolonii (Zápotocký 1975a, 217) dokládá, že předpoklad pokračování 

pohřebiště z průmyslové zóny Aoyama v severovýchodním směru lze považovat za adekvátní. 

Četné nálezy z bývalé Schwarzenberské cihelny a blízkého bývalého cukrovaru dokládají, že i 

východní směr pokračování pohřebiště je v našich úvahách opodstatněný. V tomto prostoru 

máme doloženo několik bohatě vybavených hrobů s koňskými postroji a několik patrně 

zničených žárových hrobů jámových či popelnicových (Blažek – Kotyza 1990, 30; Kotyza 

1991, 14-16; Půlpán 2009; Zápotocký 1964, 166 ad.; 1975a, 217). Ještě více na východ od 

průmyslové zóny Aoyama se pak rozprostírá prostor bývalého ČSAD, na jehož pozemku a v 

jeho nejbližším okolí v současnosti evidujeme nejméně 8 hrobů (podrobně Půlpán 2008, 166-

168). 

Jednotlivé dílčí polohy na jižním okraji města Lovosice lze sloučit do čtyř větších částí 

(Obr. 45): 

a) Jako polohu 1 je možné chápat hroby prozkoumané v roce 2002 na lovosické 

průmyslové zóně Aoyama spolu s nálezem hrobu z přilehlé zahrádkářské kolonie. Celkem 16 

hrobů (Obr. 45). 

b) Jako polohu 2 je možné chápat nálezy učiněné na pozemku bývalého cukrovaru (dnešní 

průmyslová zóna Cukrovar). Celkem asi 7 hrobů (Obr. 45). 

c) Jako polohu 3 (Obr. 44 a 45) je možné chápat nálezy osmi hrobů v areálu bývalého 

ČSAD a na přilehlém pozemku dnešního Četransu z let 1956, 1989 a 2005 (Pleiner 1959; 

Půlpán 2008, 166-168; 2009, 76). 

d) Jako polohu 4 je možné chápat skupinu asi 6 hrobů odkrytou v bývalé Schwarzenberské 

cihelně (Kotyza 1991). 

V souvislosti s původním rozsahem lovosického pohřebiště se nabízí otázka, nakolik lze 

soubory z jednotlivých poloh spojovat do jednoho celku či nikoliv. V principu přitom 

připadají do úvahy pouze dvě hlavní hypotézy: 1) v jednotlivých polohách se skrývají části 

čtyř samostatných pohřebišť (okrsky, areály); 2) jednotlivé polohy lze považovat za jeden 

celek tj. za jednu velkou nekropoli (Obr. 45 a 46). 
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Hypotéza 1: Jednotlivé polohy jako čtyři menší samostatná pohřebiště (okrsky, areály). 

Pro tuto možnost hovoří především relativně značná vzdálenost mezi jednotlivými 

polohami, především mezi polohou 1 a 2 (Obr. 45). Vzdálenost mezi polohou 1 a 2 činí 

zhruba 200 – 300 metrů, vzdálenost mezi polohou 2 a 3 asi 200 – 250 metrů, mezi polohou 3 

a 4 též 200 až 250 metrů. Na druhou stranu však nelze vyloučit, že mezi jednotlivými 

polohami byly již v minulosti nějaké hroby zničeny. Rovněž je nutno počítat s možností, že 

některé hroby nebyly doposud odkryty. To platí především o prostorách mezi polohami 1 a 2 

(Průmyslová zóna Aoyama – Průmyslová zóna Cukrovar) a dále na poli jižním směrem od 

dnešního Četransu a mezi starým průběhem silnice E-55 mezi polohami 3 a 4. Dále je třeba 

podotknout, že geodetické zaměření starších nálezů z lovosického cukrovaru postrádáme 

(výzkum Just-Tschakert) a přesnou polohu jednotlivých hrobů v rámci tohoto rozsáhlého 

areálu dnes bohužel není možné verifikovat. 

   
Hypotéza 2:  Jednotlivé polohy jako dílčí části jedné velké nekropole.  

Spojíme-li tři polohy s nálezy hrobů do jednoho celku, získáváme výslednou představu o 

možném minimálním rozsahu pohřebiště. Lovosická nekropole by tak byla tvořena nejméně 

37 hroby a rozprostírala by se na území o rozloze cca 800 x 500 m, což představuje 

obdivuhodnou plochu až 40 hektarů (Obr. 46). 

Pro tuto možnost hovoří nálezové situace zjištěné na jiných pohřebištích nejen v 

severozápadních, ale i ve středních Čechách. Hustá koncentrace hrobů byla zjištěná v 

Polákách u Kadaně, kde se část pohřebiště se 74 hroby rozprostírala na ploše 10 hektarů. 

Vzdálenosti mezi velkými hroby s koňskými postroji (KS I) přitom čítaly od 38 do 143 m, 

mezi hroby urnovými od 29 do 110 m (Koutecký 1993; Koutecký – Smrž 1991). Předpoklad 

původního počtu hrobů na ploše poláckého pohřebiště přitom čítá asi 100 hrobů. Tato 

skutečnost poté sloužila jako model při rekonstrukci některých nesoustavně zkoumaných 

pohřebišť středočeských (Koutecký – Smrž 1986, 85). Výjimku v tomto ohledu představuje 

odhad počtu na pohřebišti v Praze – Bubenči, který čítá až 300 hrobů na ploše 1, 5 km2 (avšak 

spolu s hroby pozdněhalštatskými). Ostatní známé pohřební areály však neobsahovaly ani 

stovku hrobů, zpravidla jen několik desítek hrobů (podle Koutecký 2008a, 63). 

Zcela nedávno bylo prozkoumáno 11 hrobů bylanské kultury v nedaleké Račiněvsi (okr. 

Litoměřice). Plocha pohřebiště čítá v dnešní době 560 x 150 m tj. 8, 4 ha a počet doposud 

známých hrobů se v Račiněvsi pohybuje okolo 20 (Koutecký 2008b, 424). 

Analogická situace panuje i na kolínských předměstích, kde jsou jednotlivé hrobové nálezy 

vzdálené od sebe několik desítek metrů, rovněž interpretovány jako jeden dlouhodobě 
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využívaný pohřební areál (Velímský – Brzobohatá 2008, 458). Kolínská nekropole mohla 

původně dosahovat počtu 250-400 hrobů a její krajní body mohly obsáhnout plochu buď 27, 

nebo dokonce až 40 hektarů (podle Koutecký – Sedláček 1984, 265-266).  

Zdá se, že nálezové okolnosti z ostatních pohřebišť lze do určité míry vztáhnout i na situaci 

lovosické nekropole. V současné době jednoznačně a definitivně rozhodnout, zda na jižním 

okraji města Lovosice disponujeme několika menšími samostatnými pohřebními okrsky či 

jedním velkým funerálním areálem, by se mohlo zdát předčasné. Nicméně v souladu s výše 

uvedenými poznatky dospívám k závěru, že hroby prozkoumané v roce 2002 na ploše 

průmyslové zóny Aoyama zřejmě představují pouze určitou část rozsáhlé nekropole bylanské 

kultury, která je rozprostřena na mnohahektarovém jižním okraji města Lovosice. S největší 

pravděpodobností byl zachycen západní okraj nekropole tvořený na této poloze 15 hroby. 

Okolní výzkumy na mnohohektarové ploše celé průmyslové zóny 4 tento předpoklad rovněž 

potvrzují. Díky nim s jistotou víme, že severním, západním a jihozápadním směrem od 

lokality Aoyama se žádné další hroby kultury bylanské nevyskytovaly.34 

Svou rozlohou by lovosická v podstatě odpovídala kolínské nekropoli. K dalším největším 

prozkoumaným pohřebištím bylanské kultury patří Hradenín, jehož plocha čítala téměř 900 x 

400 m tj. až 36 hektarů (Dvořák 1934-1935, 74). Publikací dvou hrobů nalezených v roce 

2005 a 2006 na poloze 2 a 3 jsem se v dílčích příspěvcích snažil mimo jiné o prohloubení této 

problematiky (Půlpán 2008; 2009). K definitivnímu vyřešení této otázky může však přispět 

teprve podrobná publikace starších lovosických nálezů (garáže ČSAD 1956 a 1989). 

9. 7. Význam nekropole v kontextu české doby halštatské 

Z výše uvedeného nástinu je patrné, že lokalita Lovosice patří k plošně nejrozsáhlejším 

nekropolím stupňů Ha C1 až Ha D1 v SZ Čechách, přičemž několikanásobně převyšuje 

plošný rozsah poláckého i račiněveského pohřebiště. Jeho minimální celkový rozsah čítá 

v současnosti až 40 hektarů a svou rozlohou je tedy zhruba srovnatelná s hradenínskou či 

kolínskou, které představují jedny z největších českých nekropolí kultury bylanské. 

Srovnáme-li celkový počet hrobů, který má zjevnou chronologicko-chorologickou 

souvislost s uvažovaným lovosickým pohřebištěm, dostáváme se k číslu 37. Počtem hrobů jde 

tedy přesně o polovinu hrobů zjištěných v Polákách u Kadaně, přičemž jde po tomto celku o 

druhé největší pohřebiště s nejvyšším počtem hrobů v SZ Čechách. Vedle středočeských 

                                                 
34 Severním směrem od Aoyamy bylo na ploše haly TRIS prozkoumáno pohřebiště se šňůrovou keramikou 
s více než 20- ti hroby a sídliště kultury únětické s více než 60-ti objekty. Západním směrem byly na ploše Indes-
Investu evidovány jen nevýrazné stopy pravěkého osídlení a novověký pohřeb koně. Jihozápadním směrem od 
Aoyamy byla plocha investora Tokai-Rika na archeologické nálezy zcela negativní (viz prameny Blažek 2003; 
Franková – Kuljavceva Hlavová – Půlpán – Sušická 2007; Půlpán 2002a; 2002b; 2002c; 2004a).   
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pohřebišť v Hradeníně (více než 70 hrobů), Bylanech (asi 52 hrobů), Kolíně a v pražské 

oblasti jde o jeden z největších pohřebních areálů stupňů Ha C až Ha D1 v Čechách (cf. 

Koutecký 2008a, 19-20). 

Již bylo uvedeno, že naprostá většina důležitých středočeských pohřebišť postrádá ucelené 

nálezové okolnosti a rovněž jejich vyhodnocení (viz výše kap. 4). Vezmeme-li tedy v úvahu 

zdánlivě nízký počet 15 prozkoumaných hrobů a celkový předpokládaný počet hrobů, 

zjistíme, že v roce 2002 bylo pohřebiště prozkoumáno ze 40, 5 %. V případě Lovosic se jedná 

vedle pohřebiště v Račiněvsi s 11 hroby o největší část funerálního areálu prozkoumaného za 

posledních 30 let v SZ Čechách, a to od dob záchranného archeologického výzkumu 

v Polákách tj. od roku 1981. Význam lovosického pohřebiště tedy zcela zásadní měrou 

spočívá i ve známých a komplexních nálezových okolnostech, které tvoří důležitý aspekt při 

hodnocení pohřebišť. 

Výzkum pohřebišť bylanské kultury ukázal, že poměr mezi velkými a malými hroby je 

v Polákách 34: 40 (Koutecký 1993, 50), v Bylanech 40: 11 (Koutecký 2003a) a v Hradeníně 

56: 28 (Koutecký 2008a, 63). Naproti tomu v Praze – Bubenči patřilo kombinační skupině I a 

II jen asi 10 % hrobů, ostatní náležely skupině III (Koutecký 2008a, 63). Analogický poměr 

hrobů je předpokládán i na ostatních pohřebištích, kde byly nalezeny povětšinou hroby 

prvních dvou kombinačních skupin. Předpokládá se, že zvláště chudě vybavené popelnicové 

hroby mohly být zničeny či nerozpoznány. Kvalitativní a kvantitativní údaje z torzovitě 

prozkoumaných pohřebních areálů však nejsou průkazné a jsou ovlivněny mnoha faktory (cf. 

Koutecký 2008a, 63-64). V Lovosicích činí poměr mezi hroby KS I, II a mezi hroby KS III 

14: 1. 

Dlouho se předpokládalo, že hroby se čtyřkolovými vozy se na pohřebišti vyskytují vždy 

po jednom nebo dvou (podle Koutecký 2008a, 63). Při výzkumech v Praze – Bubenči a 

v Polákách byl nalezen vždy jen jeden hrob s částmi vozu na pohřebišti (cf. Fridrichová – 

Koutecký – Slabina 1996; Koutecký – Smrž 1991; Koutecký 1993). Nicméně již při výzkumu 

v Hradeníně se ukázalo, že hrobů se součástmi vozu může být na pohřebišti i víc, a to až tři 

(hroby 24, 28, 46) a dalších asi 5 hrobů mělo ve své výbavě tzv. symbolický vůz zastoupený 

zákolníky (Dvořák 1938; Koutecký 2008a, 20).  

Hroby se součástmi vozu, koňských postrojů a se zbraněmi skupiny A představují na 

lovosickém pohřebišti charakteristickou a navíc výrazně převládající složku (Obr. 42). Poměr 

mezi hroby skupiny A (s vozy, postroji a zbraněmi) vůči hrobům bez těchto atributů (skupiny 

B a C) činí v Lovosicích 10: 5 tj. neuvěřitelných 66 %. Z tohoto počtu celých 20 % náleží 

hrobům s částmi vozu (podskupina A1), hrobům s postroji a zbraní náleží 13 % (podskupina 
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A2), 27 % připadá hrobům s postroji (podskupina A3) a 6 % hrobům se zbraní (podskupina 

A4). 

Dvojnásobný podíl bohatě vybavených hrobů skupiny A vůči zbylým nabírá ještě více na 

významu, srovnáme-li velikost nekropole v Polákách a zde zjištěné poměry. Z celkově 74 

hrobů měl pouze jeden ve výbavě části vozu a pouze šest hrobů obsahovalo koňské postroje 

(cf. Koutecký 1993; Koutecký – Smrž 1991). Procentuálně vyjádřeno hrobům skupiny A 

připadá v Polákách necelých 10 %. Poměr zjištěných hrobů skupiny A je tedy v Lovosicích 

šestinásobně vyšší než na pohřebišti v Polákách.35  

Z typologicko-chronologické analýzy vyplývá, že se v lovosických hrobech vyskytuje 

široké spektrum luxusních a mnohdy ojedinělých předmětů. Mezi vzácné předměty patří 

zbraně – hroty železných kopí a meče s jazykovitou rukojetí, části vozů, součásti koňského 

postroje, dále obloukovitá břitva, udidla, některé kruhové bronzové šperky, spínadla oděvu, 

zlaté spirálky, jantar a mnohé další artefakty. 

Z Čech bylo donedávna evidováno 10 exemplářů kopí na devíti lokalitách, z toho na třech 

pohřebištích v severozápadních Čechách (podle Koutecký 1993a, 42). Největší koncentrace 

železných kopí ve středních Čechách pochází z Hradenína (3 ks) a z Bylan (2ks). Největší 

počet v severozápadních Čechách byl doposud zjištěn ve Rvenicích, kde byla v jednom hrobě 

nalezena dvě kopí (Koutecký 2003b, tab. 9: B1-2). Spolu s dosud nepublikovaným nálezem 

z garáží ČSAD (Koutecký 1991, NZ č. j. 1160/1991) a probíraným souborem disponujeme 

v současnosti nálezy čtyř lovosických kopí. Největší koncentrace nálezů železných kopí tedy 

pochází z Lovosic, a to nejen v rámci Ústeckého kraje, ale celých Čech osídlených kulturou 

bylanskou. Další dvě kopí nadto pochází z blízkého okolí (Lhotka n. L., Libochovany). 

V rámci České republiky je v celé době halštatské (Ha C až Ha D3) evidováno 102 zbraní, 

z toho 20 mečů s bronzovou čepelí a 30 se železnou čepelí (Dhennequin 2005, fig. 231, carte 

4a, planche 227-238). Z vlastní kultury bylanské jsou ze středních a severozápadních Čech 

známy nálezy mečů v počtu převyšujícím desítku kusů (Koutecký 1968, 466: uvádí 11 hrobů; 

Koutecký – Sedláček 1984, 284-285: uvádí 11 ks na 9 lokalitách; Koutecký 2008a, 52: uvádí 

15 ks na 10 pohřebištích; cf. též Dhennequin 2005; Stocký 1933, tab. VIII; Šaldová 1968, 

372). Podstatná část českých mečů přitom pochází z Lovosicka a Litoměřicka. V současnosti 

jsou přímo z Lovosic známy již tři nálezy železných mečů s jazykovitou rukojetí: hrob 

III/1956 z garáží ČSAD (Pleiner 1959; Zápotocký 1964), hrob 1/2004 z průmyslové zóny 

Cukrovar (Půlpán 2004b, hl. č. j. 1117/04) a předmětný meč z hrobu 24/2002 na lokalitě 

Aoyama. Z jejich blízkého okolí je známa další trojice mečů: železný meč z hrobu ze Lhotky 
                                                 
35 Pomíjíme na tomto místě možnost poškození a nedochování mělce zahloubených a spoře vybavených hrobů 
na nalezišti.   
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nad Labem (Dvořák 1938, 12-13, obr. 2; Kern 1934; Zápotocký 1964, 159-160), bronzový 

meč typu Gündlingen s loďkovitým nákončím typu Neuhaus z kostrového hrobu I z 

litoměřické – Weigendovy cihelny (Zápotocký 1964, 162-164, obr. 7: 6, 7; Pare 1991; 1999) 

a bronzový meč typu Mindelheim získaný v roce 1848 bez nálezových okolností v 

Bohušovicích nad Ohří (Sklenář 1992, 24; Stocký 1933, tab. VIII: 4; Zápotocký 1964, 156). 

Dnes je více než zřejmé, že v rámci dolního Poohří a labského levobřeží se vyskytuje 

obdobně hustá koncentrace mečů jako na Kolínsku (cf. Dhennequin 2005; Novák 1975, taf. 

32-33; Zápotocký 1964, obr. 13). V případě Lovosic jde vedle Hradenína o vůbec největší 

koncentraci železných mečů na lokalitě v Čechách (cf. Brosseder 2004; Dvořák 1938). Platí 

tedy obdobná situace jako v případě výskytu železných kopí. 

Další důležitou a bohatě zastoupenou kategorií nálezů představují v Lovosicích části vozu. 

Největší počet a nejširší typové spektrum železných zákolníků bylo doposud zjištěno 

v Hradeníně, jistě z hrobů 5, 18, 24, 28 a 46 (Dvořák 1934-1935, 78-79, tab. II: 29-31; ibid. 

1936, obr. 20: 3; ibid. 1938, 43, obr. 13, 25, 40: 1-4, 43: 1-2; ibid. 1939, obr. 5: 13; Filip 

1934-1935a, obr. 12: 2-3). Další středočeské nálezy zákolníků známe ze dvou hrobů 

z Nehvizdek, dále z Nymburka, Prahy-Bubenče či Prahy-Vinoře (Dvořák 1938, obr. 13: 1, 4, 

Filip 1932; obr. 39: 5, 7; ibid. 1934-1935a, obr. 12: 1, 4; Fridrichová 1995, 205, obr. 119; 

Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996, abb. 2: 7; Koutecký – Špaček 1982, obr. 11: 25-26, 

14: 1-2). Zatím poslední nález pochází z kolínské Benešovy ulice (Mazač – Tvrdík 2000). 

Ze severozápadních Čech byly zákolníky známy doposud jen ze vzácného rvenického 

hrobu z r. 1963 a z Vikletic 17/1965 (Koutecký 1966; ibid. 1988, 93, obr. 30: 10; ibid. 2003b, 

tab. 6: B; 9A: 1-2; 10). Jistě není bez zajímavosti, že ze dvou největších pohřebišť 

v Ústeckém kraji, z Poláků a Račiněvsi, není doložen ani jeden zákolník, a to přestože 

v Polákách je doložen 1 hrob s částmi vozu a v Račiněvsi dokonce až dva (cf. Koutecký 

2008b; Koutecký – Smrž 1991; Koutecký 1993a). 

Lovosickými výzkumy byla o úctyhodných 11 kusů podstatně rozšířena nálezová 

základna, přičemž jde v současnosti po Hradeníně o druhý největší soubor železných 

zákolníků doložený na jednom pohřebišti v celých Čechách. V případě zákolníků 

s osmičkovitou hlavou se jedná nepochybně o české výrobky, přičemž místo jejich produkce 

je hledáno ve středočeské oblasti (cf. Koutecký – Špaček 1982, 79; Pleiner 1962, 225). 

Vzhledem ke zjištěným nálezovým okolnostem lze podle mého názoru předpokládat jejich 

produkci i v oblasti severozápadočeské, snad přímo na Litoměřicku či Lovosicku. 

Části vozu jsou dále na pohřebišti zastoupeny dvojím typem kování, která mají analogie 

v hradenínském hrobě 24 a v hrobě 1/1954 v Großeibstadt (cf. Dvořák 1938; Kossack 1970). 



 201

V Lovosicích bylo z deseti hrobů skupiny A získáno 18 exemplářů železných udidel a 

stovky kovových součástek koňských postrojů, což představuje v současné době největší 

zpracovaný soubor nálezů této kategorie v Čechách. Úctyhodný je především počet a 

typologické zastoupení jednotlivých podtypů návleček. Počet získaných udidel vyniká kupř. 

ve srovnání z poláckou nekropolí, kde bylo ze 74 hrobů získáno 10 párů bronzových nebo 

železných udidel (cf. Koutecký – Smrž 1991; Koutecký 1993a). 

Neobvyklá koncentrace nálezů byla zjištěna rovněž u tzv. koncovek. Z Lovosic jsou 

doloženy hned tři typy koncovek, což představuje v rámci Čech zcela ojedinělou situaci. Mezi 

nástroji představuje vzácný nález obloukovitá břitva či též brousek s nedokončeným průvrtem 

(cf. Burghardt 2012; Jockenhövel 1971; ibid. 1980; Trachsel 2004). 

Ojedinělými předměty jsou i některé osobní ozdoby: náramek se třemi oky, jehlice se třemi 

ptačími protomy či duté plechové nákrčníky. Ke vzácnějším ozdobám patří jantarové kruhy, 

cicvárová ozdoba imitující skleněný korálek či zlaté spirálky. V Lovosicích je jantar doložen 

sice jen dvěma nálezy malého kroužku v hrobě 24 a větší perly v hrobě 23, nicméně jeho 

výskyt patří obecně v kultuře bylanské k velmi vzácným. Ještě v první polovině 90. let 

minulého století bylo evidováno pouhých 12 hrobů s nálezy jantaru (cf. Koutecký 1993, 46). 

Jeho výskyt je i na největších pohřebištích doložen ve výbavě dvou či maximálně čtyř hrobů: 

Hradenín 4 hroby; Bylany 2 hroby; Poláky 2 hroby (cf. Koutecký 1993, 46). Často jde o hroby 

bohatě vybavené, nezřídka se zbraněmi (Lovosice 24; Lhotka n. L. 1919; Záhoří 1932) či se 

součástmi koňského postroje (Lovosice 23; Poláky 13/1974). Z pohledu na celkovou 

nálezovou situaci jantarových předmětů v SZ a středních Čechách odpovídá lovosická situace 

bohatým a velkým nekropolím. 

V letech 2002 a 2006 bylo ve dvou lovosických hrobech nalezeno 5 zlatých spirálek, čímž 

byl téměř zdvojnásoben počet doposud známých zlatých předmětů v Čechách, konkrétně z 6 

na 11 kusů (cf. Lehrberger – Fridrich – Gebhard – Hrala 1997; Půlpán 2009). Takováto 

koncentrace zlatých šperků je v celé české kotlině ve stupních Ha C až Ha D1 naprosto 

výjimečná. Doposud byl na každé z lokalit nalezen pouze jeden zlatý předmět, a to včetně 

nejvýznamnějších nekropolí jakými jsou Hradenín, Bylany, anebo pražská oblast. 

Množství a poměrné zastoupení hrobů nálezové skupiny A, přítomnost mnoha prestižních 

předmětů a celková struktura pohřebiště představuje soubor poznatků, které vypovídají o 

naprosto výjimečné koncentraci nezměrného bohatství. Souhrn uvedených zjištění nás vede 

k závěru, že podobné materiální bohatství se za normálních okolností nemohlo koncentrovat 

v rukách běžného zemědělského obyvatelstva. Tímto prismatem lze hroby skupiny A s vozy, 

postroji a zbraněmi, a tedy i dvě třetiny odkryté lovosické nekropole, považovat za jeden z 
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projevů komplexního pohřebního ritu, kterým se manifestovaly elitní složky místního 

obyvatelstva. 

Skutečný význam lovosické nekropole lze tedy nalézt hned v několika úrovních, a sice 

v rozsahu a ploše pohřebiště, v počtu odkrytých hrobů a v komplexnosti známých nálezových 

okolností. Navíc je více než zřejmé, že ve výbavách lovosických hrobů se koncentruje 

neobvyklé bohatství, které představuje v rámci Čech zcela zásadní a neobvykle širokou 

kolekci hmotné kultury. V mnoha případech jde o soubory, které se buď vyrovnají 

nejbohatším a největším pohřebištím, či dokonce jejich bohatství v mnoha ohledech ještě 

předčí. V podstatě kromě bronzových nádob v současnosti disponujeme z Lovosic celým 

spektrem luxusních předmětů známých z bylanské kultury. Podle mého názoru je lovosické 

pohřebiště srovnatelně bohaté jako pohřebiště v Hradeníně, které představuje jeden z 

nejbohatších celků bylanské kultury v Čechách. Bohužel hradenínský soubor stále nebyl 

komplexně vyhodnocen a s ohledem na dobu výzkumu bude jeho zpracování velmi 

komplikované (cf. Koutecký 2003a). Z těchto důvodů považuji nekropoli v Lovosicích 

v současnosti za jednu z nejvýznamnějších lokalit období Ha C až Ha D1 v celých Čechách. 

Mezi lety 2002 až 2006 bylo výzkumy ÚAPPSZČ na katastru města prozkoumáno již 19 

hrobů bylanské kultury. Lokalita Lovosice přitom stále přináší obrovský potenciál i do 

budoucnosti. Odůvodněně lze totiž předpokládat, že zde v příštích letech může dojít k ještě 

dalším nálezům hrobů. Možné budoucí výzkumy v přilehlém okolí by tak mohly přispět 

mimo jiné k ucelení představy o původním rozsahu funerálního areálu. Znatelný výpovědní 

potenciál je však již dnes uchován především ve starších doposud nezpracovaných nálezech 

(Blažek – Kotyza 1990; ibid. 1995; Kotyza 1991; Koutecký 1991; Pleiner 1959; Zápotocký 

1964; 1975a) a rovněž v nových dosud nepublikovaných nálezech (Půlpán 2004b), a to i 

z katastrů přilehlých (Mlékojedy nepubl.). Již nyní lze vyslovit domněnku, že teprve 

uceleným zpracováním veškerých doposud známých nálezů z lovosické oblasti lze dospět ke 

komplexnějším typologickým, chronologickým a chorologickým závěrům. 

 

 

 



 203

9. 8. Ekonomicko-společenské aspekty 

9. 8. 1. Doklady dálkových kontaktů  

Důležitým zjištěním na pohřebišti je vysoký počet předmětů, jejichž původ spočívá 

v exogenním prostředí. Doklady dálkových kontaktů lze podle exogenních nálezů 

z lovosického pohřebiště rozdělit do tří odlišných kulturně-geografických oblastí (sfér vlivu): 

a) severní oblasti, které souvisí především s okruhem lužických popelnicových polí; 

b) východní či jihovýchodní oblasti, čili tzv. východohalštatský kulturní okruh; 

c) jihozápadní oblasti, čili tzv. západohalštatský kulturní okruh. 

 
a) Kontakty se severními oblastmi 

Kontakty se severními oblastmi se zří v keramice a v nálezech jantaru. Na pohřebišti jsou 

doloženy nejméně tři exempláře nádob, u nichž lze vyvozovat buď určité ovlivnění, nebo 

přímo exogenní původ v oblastech umístěných severně od Lovosic. V Čechách jde především 

o oblast Pobělí, které je v době halštatské osídleno kulturou billendorfskou vyvozující se 

z okruhu lužických popelnicových polí (Koutecký 2001c; 2004c; Plesl 1960; 1961a; 1961b). 

Za přímý import z oikumeny billendorfské kultury do prostředí bylanského lze s největší 

pravděpodobností pokládat dvouuchou amforu podtypu 2300. Jisté vzájemné ovlivnění těchto 

dvou kulturních entit lze pak dovozovat u dalších dvou nádob. Jedná se o atypicky utvářený 

koflík podtypu 7600 a zcela neobvyklou formu koflíku – džbánku podtypu 7500. U těchto 

dvou koflíků jde o svérázný konglomerát bylanské a billendorfské kultury, který nese výrazné 

billendorfské znaky především v morfologii a ve způsobu nasazení krátkého nepřevýšeného 

ucha. Kontakty s billendorfským prostředím lze na pohřebišti označit jako poměrně stabilní a 

dlouhodobé. Doloženy jsou na keramice od nejstaršího horizontu I, dále v horizontu III, ale i 

v koncovém horizontu IV.  

Druhý významný materiál, který lze celkem bez potíží spojovat tentokráte ještě s mnohem 

vzdálenějšími severními oblastmi, představuje jantar. Jantar je obecně považován za velmi 

důležitý doklad dálkových kontaktů, které dosahují vzdálenosti v řádech několika stovek 

kilometrů. Jeho původ je hledán většinou na pobřeží Baltského moře v dnešním polském 

Pomořansku. Rovněž provenience lovosického byla určena jako baltského původu. Jantar je 

považován za prostředek směny, který byl dovážen po celou dobu halštatskou (Fridrichová – 

Fridrich – Havel – Kovářík 1995, 193). Počátek čilých obchodních styků kultury bylanské 

s Pobaltím je kladen již do Ha C. V Bavorsku se ojediněle objevují jantarové výrobky už v Ha 

C, ale velké obliby dosahují až v Ha D (Koutecký 1983, 247).  
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b) Kontakty s východními či jihovýchodními oblasti 

V procesu formování evropské halštatské kultury se geometrický styl stal jejím 

charakteristickým umělecko-řemeslným projevem. Typickým zástupcem všeobecného 

halštatského slohu se v kultuře bylanské stala keramika malovaná geometrickými motivy. 

Geometrický styl je ve střední Evropě tradičně spojován s vyvinutými antickými kulturami 

Středozemního moře, z nichž se zřejmě vyvozuje (Bouzek 1985; 2003; 2007; 2008; 2011). 

Vlastní idea malování mohla být však našim zemím zprostředkována spíše skrze zjevné 

kontakty se slezsko-polskou malovanou kulturou, pro niž je tento způsob výzdoby keramiky 

signifikantní (cf. např. Alfawicka 1970; Glaser 1937; Jarysz 2001; Koutecký 2001b). 

Jako přínos vzdálených východoevropských a asijských oblastí lze v obecném smyslu 

považovat vlastní výskyt součástí koňských postrojů ve střední Evropě, který je tradičně 

spojován s pohybem stepových kultur v tzv. thráko-kimmerijském horizontu a s rozvojem 

kultur Mezöcsát a později Vekerzug osidlujících především Podunají, širou Karpatskou 

kotlinu a část Balkánského poloostrova (Chochorowski 1985; 1993; 1996; 2004; 2009). 

Přímé kontakty s východními a jihovýchodními oblastmi patří nicméně na pohřebišti k 

nejslaběji doloženým. Určité vlivy východních (stepových?) kultur lze předpokládat u 

menšího kamenného brousku s nedokončeným vývrtem z hrobu 1 (horizont I). Analogie 

k těmto předmětům jsou nacházeny v širokém komplexu stepových kultur rozprostírajícím se 

ve východní části Evropy, nejvíce pak v Karpatské kotlině, Přičernomoří a Přikavkazí 

(Burghardt 2012; Podborský 1970, 169; cf. Dušek 1966). Na vůbec nejexotičtější kontakty s 

východoevropskými či snad dokonce mimoevropskými oblastmi může v horizontu III 

poukazovat ojedinělá jehlice se třemi ptačími protomy, jejíž přibližné analogie byly nalezeny 

až na Kavkaze (Reinhold 2007). Výskyt předmětů mohl být zprostředkován v rámci střední 

Evropy kalenderberským kulturním okruhem. V rámci Čech lze dále předpokládat kontakty 

s východočeskou kulturou slezskoplatěnickou a s jihomoravskou kulturou horákovskou 

(Koutecký 2007a; Podborský 2002b; Podborský a kol. 1993; Vokolek 1999).  

 
c) Kontakty s jihozápadními oblastmi 

Nejužší a nejintenzivnější kontakty lze na lovosickém pohřebišti doložit s jihozápadními 

oblastmi, považovanými za oikumeny západohalštatského kulturního okruhu. V rámci našeho 

území lze odůvodněně předpokládat kontakty s oblastí západních Čech osídlenou halštatskou 

mohylovou kulturou (Šaldová 1965; 1968), které se projevují např. tvaroslovím jednotlivých 

keramických forem (srov. hrob 19). 

S ohledem na řídký výskyt v kultuře bylanské a naopak běžný v kultuře halštatské 

mohylové, je původ motivu girlandy (a meandru) hledán v západních oblastech, přičemž má 
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dokládat styky mezi těmito kulturními celky (cf. Jiráň – Moucha 1992, 371-372; Koutecký 

2002, 139, 141; Nekvasil 1970, 68). Není jistě bez zajímavosti, že Lovosice tvoří v rámci 

celých Čech nejsevernější hranici výskytu nádob s girlandovým motivem. V rámci 

středoevropského halštatského prostoru je lze spolu s nálezy ze slezského Poodří chápat jako 

nejvíce na severovýchod vzdálené oblasti od Podunají (srovnej Brosseder 2002, Abb. 2; 

Podborský 1966, Abb. 4). 

Kontakty se západními Čechami se patrně neodehrávaly pouze na čistě materiální úrovni, 

ale zřejmě i ve sféře ideově-duchovní. Pro jistý myšlenkový přenos svědčí atypická čtvercová 

konstrukce hrobu 28B s mohutným kamenným závalem, která má své přesné obdoby 

v západních Čechách na pohřebišti ve Bdeněvsi, hrob 230 či v Radčicích II, hrob 6 (srovnej 

Metlička 2010, obr. 1-2, 4). Tento způsob úpravy hrobu je charakteristický právě pro západní 

Čechy, zatímco v bylanské kultuře je spíše ojedinělý a v jejím rámci považovaný za cizí vliv 

(ibid.; cf. Koutecký 2002). 

Díky oblasti západních Čech se zprostředkovaně dostávaly SZ Čechy do sféry vlivu 

západnějších oblastí, především severobavorské (cf. Šaldová 1965; 1968). Na intenzivní 

kontakty severozápadních Čech s bavorským Pomohaním (a jejím přítokem, řekou Fränkische 

Saale) poukazuje výskyt bimetalických a železných koncovek z hrobů 18 a 32. Oba lovosické 

hroby mají ve výbavě součásti koňských postrojů a vozu stejně jako hrob 1/1954 na lokalitě 

Großeibstadt s podobnou koncovkou (cf. Kossack 1970). Tyto zvláštní funkčně neurčené 

koncovky představují v evropském kontextu zcela jedinečné nálezy a v budoucnu si jistě 

zaslouží naší bližší pozornost. Velmi podobné s lovosickým jsou i oba druhy kování hlav kol, 

zjištěná ve stejném hornofalckém hrobě (cf. Kossack 1970). 

Nutno říci, že s ohledem na místo původu představují nejproblematičtější skupinu nálezů 

zbraně a součásti koňských postrojů. Je evidentní, že nálezy těchto kategorií se v určitém 

období vyskytují na širokém prostoru střední Evropy (cf. Bugaj 2005; Pare 1991; 1999; 

Trachsel 2004 aj.). Vzájemná podobnost zbraní a částí postrojů je natolik markantní, že 

mnohdy předměty vzdálené od sebe řádově desítky (v rámci regionů) příp. až stovky 

kilometrů (SZ, Z a V Čechy, Morava a Bavorsko) působí dojmem, jakoby vznikly v jedné 

dílně, nebo ne-li rukou jednoho producenta. Přestože otázku produkčních center lze spolehlivě 

řešit pouze na úrovni podrobných metalografických analýz, prvkového složení kovů a určení 

původu ložisek surovin (cf. Dhennequin 2005; Pleiner 1962; 2006), je jejich přímá souvislost 

se západohalštatským okruhem nepopiratelná.  

Svéráznou skupinou nálezů jsou ozdoby těla a oděvu. Zcela atypickým kruhovým šperkem 

je v rámci české kotliny v první řadě náramek se třemi oky. V rámci střední Evropy lze 
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analogie k těmto náramkům nalézt pouze v Rakousku a Německu. Lovosický náramek se 

třemi oky vykazuje nepochybné vazby s jihozápadními oblastmi, konkrétně se 

středním Porýním, Pomohaním a Solnou komorou v Salzbursku. V Rakousku jsou tyto 

náramky evidovány pouze na eponymní lokalitě Hallstatt. O vzácnosti náramku daného typu 

hovoří jeho neobyčejně řídký výskyt v rámci střední Evropy, který se pohybuje v řádu 

jednotlivých kusů (cf. Ettel 1996, taf. 245; Siepen 2005).  

Dalšími vzácnými bronzovými kruhovými šperky jsou duté plechové nákrčníky (hrob 18; 

hrob 27). Způsob jejich výroby včetně složité geometrické výzdoby poukazuje na 

jednoznačné kontakty s jihozápadními oblastmi, a to s jihozápadními Čechami a vůbec 

nejvíce se severním Bavorskem. V evropském rámci shledáváme nejvíce technologických a 

stylistických podobností s kruhovými nákrčníky hornofalckými, konkrétně pak z lokality 

Beilngries (cf. Torbrügge 1965, taf. 21: 13; 38: 10-11;  41: 8-9; 51: 15; 58: 8-10). Podobně 

zdobené jsou i tři páry masivních bronzových náramků s členitými konci (hroby 18, 26, 27), o 

jejichž styku s vyspělými jihozápadními kovoliteckými a kovotepeckými technikami též 

nemůže být pochyb (cf. Nagler-Zanier 2005; Torbrügge 1965). 

Na západoevropský původ, snad přímo severobavorský může poukazovat i výskyt 

některých spínadel oděvu, konkrétně jehlice s labuťkovitým krčkem (Filip 1936-1937, 96, 

126; Šaldová 1968, 365-366, obr. 25: 2; Trachsel 2004, 68; Vokolek 1999, 15, obr. 51: 11; 

100: 21). Ovlivnění jihozápadem lze očekávat i u opaskových zápon s rozšířeným tělem, které 

mají tvarově nejblíže k rombickým záponám známým z hornofalcké a jihobavorské oblasti 

(cf. Ettel 1996; Kossack 1959; Torbrügge 1965). Velmi vzácnými importovanými předměty 

jsou zlaté spirálky.  

Původní oblast vzniku skleněného korálku typu 713 podle Venclové je hledána v adriatické 

oblasti (Venclová 1990, 91, 93-94; ibid. 2006, 369; ibid. 2008, 55). Skleněné korálky tohoto 

typu jsou vedle severozápadních doloženy v západních a jihozápadních Čechách (Chytráček – 

Michálek 2008; Šaldová 1968, 375, obr. 14: 19; Venclová 1990), dále na západ pak 

v hornofalcké oblasti (Ettel 1996) či v Bádensku- Württembersku (Zürn 1970, 17, taf. 3: 46). 

Odraz styků s těmito oblastmi lze přinejmenším předpokládat u jejich zajímavé cicvárové 

imitace z Lovosic.  

9. 8. 2. Vývoj a intenzita kontaktů 

Z předchozí kapitoly je patrné, že se na lovosické nekropoli koncentruje množství nálezů, 

které lze v obecné rovině díky intenzivním dálkovým kontaktům s okolními oblastmi a jejich 

pravděpodobným původem v exogenní oblasti označit jako nedomácí či importované zboží, 

čili obecně import (cf. Salač 1997; 2002). Směry či lépe řečeno sféry vlivu, ze kterých 
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přicházejí impulzy do domácího prostředí kultury bylanské, byly rozděleny do třech 

základních geografických oblastí: a) severní; b) východní; c) jihozápadní. Za nejdůležitější lze 

přitom považovat fakt, že doklady těchto kontaktů s okolními oblastmi jsou doloženy ve 

všech čtyřech horizontech pohřebiště (Lovosice I až Lovosice IV). Vývoj intenzity těchto 

vlivů a jejich orientaci lze tudíž sledovat v průběhu jednotlivých nálezových horizontů a tedy 

ve stupních Ha C1a až Ha D1 (Obr. 47). 

Nejběžnějším a nejméně luxusním předmětem, který dokládá styky s okolními oblastmi, 

představuje keramika (Obr. 47). Velmi intenzivní kontakty lze sledovat v průběhu horizontu I, 

III a IV se severním billendorfským prostředím. Nejzajímavějším zjištěním je fakt, že severní 

kontakty jsou v jedné fázi dočasně „zpřetrhány“ a jakoby „nahrazeny“ keramikou západních 

vlivů. O tom svědčí keramika II. horizontu, která vykazuje znaky typické pro halštatskou 

mohylovou a bavorskou oblast. Výskyt jednotlivých nádob „billendorfského typu“ v hrobech 

kultury bylanské není v současné době v SZ Čechách již ničím výjimečný a lze jej považovat 

za relativně dobře doložený jev (cf. Koutecký 2001c; 2004c; Plesl 1960; 1961a; 1961b). 

K vzájemné výměně hmotných statků mezi kulturami mohlo podle dosavadních poznatků 

docházet na základě obchodní výměny, díky sousedským (etnickým) stykům nebo 

navazováním pokrevních svazků formou vzájemných sňatků (podle Koutecký 2001c, 69; cf. 

Plesl 1960, 554-556). Otázka, zda lovosické nálezy spjaté s billendorfským prostředím, 

představují spíše kontakty lokálního rázu s českou enklávou osidlující především Pobělí (cf. 

Salač 1997), či zda jde mimo rámec české kotliny o skutečně dálkové kontakty se saským, 

durynským či jihovýchodním slezským prostředím, není podle mého názoru za současného 

stavu poznání adekvátně řešitelná (cf. Coblenz 1956; Koutecký 2001c; 2004c; Simon 1972; 

Simon – Hauswald 1995). Přikláním se však k názoru, že jde spíše o projev regionálních 

kontaktů (cf. Salač 1997). 

Nepochybným importem a dokladem dálkových kontaktů do prostředí kultury bylanské je 

jantar, který má svůj původ na severu Polska. Můžeme pouze předpokládat, že k importu 

jantarových předmětů nedocházelo směrem od Baltského moře jednorázově, ale spíše 

postupným transportem, zprostředkovaným patrně v několika fázích. Svědčí o tom nejen 

slabý výskyt těchto předmětů na pohřebišti, ale i poměrně široké časové rozpětí, kdy byl 

jantar deponován do hrobových kontextů. Výskyt jantarového kroužku a tzv. perly je totiž 

doložen nejprve ve II. horizontu, a poté až ve IV. horizontu pohřebiště. Zřejmě se tedy nedá 

hovořit ani o pravidelném přísunu této suroviny či o trvalém přístupu k ní. Rozhodně se 

nejednalo o žádný masivní transport: jantarové předměty (či jejich surovina?) se do Lovosic 

dostávala spíše výjimečně. Přesto je však jisté, že jantar představoval v době halštatské 
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prestižní a patrně i vysoce ceněný materiál, ke kterému měla přístup společensky výše 

postavená část populace, zřejmě pouze elita tehdejší doby. 

Otevřenou otázkou zůstává, zda lze lovosický výskyt jantaru spojovat s hypotetickou 

existencí či s průběhem jedné z vedlejších větví tzv. jantarové stezky, která zřejmě vedla přes 

východní Čechy směrem do vnitrozemí (Venclová 2008, 93). Nicméně za velmi důležité 

považuji zjištění, že podobně jako v Bavorsku lze i lovosické nálezy jantaru spojovat již 

s obdobím Ha C. 

Velmi vzácný materiál v rámci celých Čech stupňů Ha C1 až Ha D1 představuje zlato. 

Lovosické zlaté spirálky lze vzhledem k absenci místních ložisek či rýžovišť suroviny 

nepochybně považovat za předměty s původem v exogenním prostředí. Jde tedy buď přímo o 

importované předměty či přinejmenším dovezenou surovinu k jejich výrobě. Zlaté spirálky 

jsou na pohřebišti doloženy pouze ve třetím nálezovém horizontu. K přesné lokalizaci původu 

této suroviny či artefaktů by však mohly přispět pouze analýzy prvkového složení. V úvahu 

připadají teoreticky nejbližší ložiska ve středních nebo spíše jihozápadních Čechách (cf. např. 

Kudrnáč 1982; Lehrberger – Fridrich – Gebhard – Hrala 1997; Půlpán 2009; Waldhauser 

1991). Na spíše ojedinělé kontakty s východními oblastmi poukazuje v I. horizontu nález 

opukového brousku a ve III. horizontu nález jehlice s ptačími protomy. 

Vůbec nejintenzivnější dálkové kontakty vykazují na pohřebišti předměty s jihozápadními 

oblastmi (Obr. 47). Zajímavá je jejich absence v prvním nálezovém horizontu a jejich 

obrovský nenadálý nárůst v horizontu II a III. K jejich postupnému oslabování dochází až 

v průběhu IV. horizontu. Kontakty s bohatým jihozápadem se odrážejí v mnoha kategoriích 

předmětů, a to ve zbraních, součástkách koňských postrojů, částech vozu a koncovkách. 

Obdivuhodný je rovněž vysoký podíl osobních ozdob těla a oděvu, jejichž původ lze hledat 

v jihozápadních oblastech. Výskyt těchto prestižních předmětů lze dávat do přímé souvislosti 

s bohatými hroby skupiny A. Z chronologického hlediska lze velmi intenzivní kontakty 

s bavorským Pomohaním doložit na lovosickém pohřebišti ve stupních Ha C1b až Ha C2-Ha 

D1. 

9. 8. 3. Interpretace funkce lokality 

Neobyčejně geograficky příhodná a strategická poloha Lovosic jistě sehrávala zásadní roli 

při výběru místa pro založení sídliště, které však bohužel pro období Ha C až Ha D1 stále 

postrádáme. Pro život na sídlišti byly nezbytně nutné příznivé klimatické a úrodné 

pedologické podmínky, stejně jako dostatečné zásobení regionu pitnou a užitkovou vodou. 

Můžeme předpokládat, že byly využívány i nedaleké zdroje nerostných surovin, ať ložiska 

barevných kovů či železných rud. V době halštatské a laténské byl rovněž těžen přilehlý 
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výchoz křemenného porfyru typu Oparno – Malé Žernoseky, který představoval ekonomicky 

důležitou surovinu (Fröhlich – Waldhauser 1989; Holodňák – Mag 1999; Salač 2002, 22-23, 

abb. 4; Waldhauser 1981). Lovosická situace v podstatě analogicky odpovídá celkové známé 

nálezové situaci v Čechách, kdy pro období stupňů Ha C až Ha D1 pochází naprostá většina 

nálezů z hrobových kontextů, zatímco odpovídající sídlištní nálezy k nim absentují (viz výše 

kap. 4). V takové situaci jsme pochopitelně odkázáni pouze na hodnocení pohřebišť. 

Lovosice jsou díky příhodným podmínkám pedologickým, hydrologickým, klimatickým a 

geografickým proslulé svými mnohdy ojedinělými archeologickými nálezy, ale též jejich 

intenzitou a hustotou. Kontinuální vývoj Lovosic lze sledovat prakticky od neolitu přes celý 

pravěk a středověk až do současnosti (Salač 2000a; 2000b). Lokalita přitom sehrávala 

v mnoha pravěkých obdobích úlohu, která výrazně převyšovala význam běžného agrárního 

sídliště. Přinejmenším od starší doby bronzové lze počítat s existencí hustě osídlené 

aglomerace s doklady kovolitectví (Zápotocký 1982; 1988; 1989). Prokazatelně největšího 

významu dosahuje lokalita v době laténské ve stupních LT C2 – D1, kdy je v Lovosicích 

doloženo výrobní a distribuční centrum středoevropského významu s doklady obchodu a 

výroby mnoha cenných artiklů. Lokalita v rámci české kotliny sehrávala ve struktuře 

laténského osídlení roli centrálního místa a plnila mnoho významných funkcí (Salač 1990; 

1997; 2000a; 2000b; 2002 aj.). Na významu neztrácí Lovosice ani v mladších obdobích a 

zlom nastává až ve středověku, kdy jejich centrální úlohu přejímá královské město Litoměřice 

(Blažek – Kotyza 1995a; Salač 2000a; 2000b; Tomas 1999; Zápotocký 1965; Žemlička 1980). 

Lze tedy bez nadsázky hovořit o fenoménu „genius loci“, který přitahoval další a další 

generace pravěkých obyvatel.  

Do jisté míry za signifikantní lze považovat rovněž okolnost, že Lovosice leží v mladší a 

pozdní době bronzové a v době halštatské na hypotetické „hranici“ mezi dvěma kulturními 

celky tj. mezi oikumenami halštatské bylanské kultury a kultury billendorfské, která se 

vyvozuje z kořenů lužických popelnicových polí (podle Bouzek 2006; Koutecký 2001c; 

2004c). Mezi oběma kulturními celky přitom docházelo k intenzivním kontaktům. 

V různých pravěkých obdobích jsou doloženy průběhy dálkových komunikací vodních či 

suchozemských, které spojovaly oblasti vzdálené mnohdy stovky kilometrů. Naprostá většina 

autorů, která se věnuje této tématice pro dobu halštatskou či laténskou, shodně klade průběh 

dálkových komunikací právě do oblasti Lovosic. Lovosice přitom leží buď na trase dálkových 

komunikací či na jejich křižovatce (Salač 1990; 1997, obr. 7; 2000a; 2000b; 2002; Trefný 

2011, obr. 18; Zápotocký 1969; k tomu cf. Simon – Hauswald 1995). Významnou 

komunikační tepnou byla nepochybně řeka Labe, s níž souvisí úvaha o možné existenci 



 210

překladiště a přístavu v oblasti Lovosic a patrně i přítomnost brodu přes Labe v blízkosti jeho 

soutoku s Ohří u Litoměřic, který je doložen středověkými písemnými prameny. 

Suchozemský průběh komunikace v době laténské vedl severozápadním směrem od 

Lovosic směrem na Chlumec, kde překračuje pás Krušných hor v Nakléřovském průsmyku 

tzv. Chlumeckou stezkou. Jihovýchodním směrem od Lovosic buď může překračovat na 

pravý břeh Ohře u Libochovic (cf. Čižmář 2008; Salač 1997, obr. 7; Venclová 2002) nebo 

tvoří odbočku od cesty vedoucí Poohřím, která u Litoměřic vyúsťuje a napojuje se na 

polabskou cestu vedoucí dále na sever. Tato trasa spojuje severozápadní Čechy se západními 

a pokračuje dále do Bavorska (cf. Trefný 2011, obr. 18; Venclová 2008, obr. 94). Současně je 

předpokládána hlavní komunikace vedoucí skrze Lovosice, která se napojuje na pozdější tzv. 

Zlatou stezku, přičemž v pozdní době halštatské spojuje jižní a severní oblasti Evropy (cf. 

Kubů – Zavřel 2002, 210-226, abb. 4; Michálek – Lutovský 2000; obr. 65). 

 Průběh a napojení na systém dálkových komunikací plně potvrzují rovněž nálezy 

z lovosického pohřebiště kultury bylanské. Jedná se o předměty vyrobené ze všech materiálů 

doložených na pohřebišti, tedy o keramiku, bronz, železo, bimetal, zlato, jantar a kámen. 

V Lovosicích se koncentrují početné a mnohdy ojedinělé nálezy, které vykazují buď znaky 

regionálních kontaktů v rámci české kotliny (keramika) nebo znaky dálkových kontaktů se 

vzdálenými středoevropskými oblastmi (kovy, zlato, jantar). Některé z nich mají svůj 

nepochybný původ v exogenním prostředí (jde tedy o importy) a z ekonomického hlediska je 

lze považovat za obchodní komodity. Dosah dálkových kontaktů se v některých případech 

pohybuje v řádech několika stovek kilometrů. Domnívám se, že vedle uvedených příhodných 

podmínek je jedním z rozhodujících faktorů pro existenci pohřebiště v Lovosicích, a patrně 

faktorem vůbec nejdůležitějším, právě přítomnost a průběh dálkových komunikací. 

Na tomto místě nelze opomenout další důležitou složku hmotné kultury, a sice materiály 

organického původu. Jejich přímé doklady na pohřebišti bohužel téměř zcela postrádáme; 

pouze na některých bronzových předmětech byly pozorovány otisky textilu. Přitom právě 

archeologicky stěží doložitelné artikly a materiály organického původu hrají mnohdy prim 

v našich úvahách o komoditách, které se mohly stávat v daných obdobích důležitým 

předmětem obchodu. Mezi nimi lze zmínit obchod se solí, obilím, vínem, olejem, medem, 

textilními látkami a polotovary, nejrůznějšími surovinami, kožešinami, otroky, koni, hovězím 

dobytkem, soleným masem apod. Některé z těchto obchodních komodit jsou vedle 

archeologických pramenů potvrzeny též prameny ikonografickými či písemnými (cf. Bouzek 

2011; Lang – Salač 2002; Salač 1997; Trefný 2011 aj.) a lze odůvodněně předpokládat, že se 
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do českých nálezových kontextů doby halštatské dostávaly rovněž z okolních 

středoevropských oblastí. 

Nekropole doby halštatské z Lovosic překračuje podle mého soudu v mnoha ohledech 

v rámci české kotliny význam „běžné“ funerální lokality. Hlavní projevy lokality lze shrnout 

do několika základních bodů: 

a) a priori velmi příznivé podmínky pro život: klimatické, pedologické, hydrologické aj. 

b) geograficky výhodná a strategická poloha: napojení na systém dálkových komunikací; 

c) doklady importovaných předmětů: regionální a dálkový obchod, směna či dary; 

d) přítomnost luxusních materiálů: zlato, jantar, potažmo imitace skleněných výrobků;  

e) nadstandardně vysoká koncentrace prestižních předmětů: zbraně, postroje, udidla, části 

čtyřkolových vozů, ozdoby aj.;  

f) doklady specializovaného řemesla: kovářství, kovolitectví, kovotepectví, hrnčířství, 

tesařství aj.;  

g) doklady tzv. domácké výroby: opracování kostí, kamene, dřeva, kůží, výroba textilu;  

h) doklady využití zvířecí síly k jízdě či tahu; 

i) doklady nákladného a vysoce sofistikovaného pohřebního ritu. 

Kumulace prokázaných a předpokládaných sociálně-ekonomických ukazatelů podle mého 

názoru tvoří projevy, které lze spojovat se zvláštním postavením pohřebiště. Souhrn těchto 

ukazatelů staví přitom lokalitu na jedno z předních míst nejen severozápadních, ale celých 

Čech. Do jisté míry se tak opakuje situace doložená pro dobu bronzovou a laténskou. 

V souladu s poznatky učiněnými pro období LT C2 – D1 (cf. Salač 1990; 1997), lze oblast 

Lovosic již v době halštatské mezi stupni Ha C1 – Ha C2-Ha D1 považovat za lokalitu s 

centrálními funkcemi čili za tzv. centrální místo (cf. Salač 2002), a to i přesto, že prozatím 

postrádáme adekvátní sídlištní nálezy, které by případné centrální funkce naleziště doplnily o 

širší sídelně-geografický kontext. Lovosické pohřebiště lze tedy v obecné rovině 

charakterizovat jako centrum či centrální místo, kterým se manifestuje zdejší elita doby 

halštatské (cf. Egg 2000; Kristiansen 1998, 210-249; Michálek – Lutovský 2000, 174- 179). 

9. 8. 4. Interpretace ekonomicko-společenských procesů 

Z chronologicko-chorologického vývoje lovosického pohřebiště je patrné (viz kap. 9. 6. 

3.), že ve stupních Ha C1a až Ha D1 dochází ke zcela zásadním změnám, jejichž charakter lze 

sledovat v čase a tedy během jednotlivých horizontů. Počátky halštatského stylu se na 

pohřebišti projevují hned v prvním vývojovém horizontu. K prvnímu nenadálému 

kvantitativnímu a hlavně kvalitativnímu skoku dochází v horizontu II, a to s nástupem bohatě 

vybavených hrobů s bronzovými postroji a/nebo zbraněmi. Druhý zásadní vývojový okamžik, 
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který představuje ještě významnější posun v kvalitě a množství kovových předmětů, je spjat 

se III. horizontem, kdy se objevují hroby se železnými součástmi postroje a částmi 

čtyřkolových vozů. Horizont Lovosice III lze z tohoto pohledu považovat za naprostý vrchol 

halštatského období. V ostrém kontrastu oproti předešlým se projevuje horizont Lovosice IV, 

kdy dochází k postupnému celkovému úpadku. S hrobem 23 zjevně v tomto období postupně 

končí zvyk ukládání postrojů do hrobů, objevují se pouze jeho jednotlivé součástky. 

Postrádáme udidla, nástroje, zbraně, části vozů, soupravy bronzových kruhových šperků, 

spínadla oděvu atd. Začínají se objevovat spoře vybavené hroby, kterými záhy vývoj 

pohřebiště definitivně končí. 

V typologicko-chronologickém vývoji předmětů lze tušit výraznou technologickou změnu. 

Návlečky jsou totiž ve druhém lovosickém horizontu vyráběny výhradně z bronzu, zatímco 

v horizontech III a IV v menší míře v bimetalickém provedení, ale v mnohem větší míře 

v celoželezném provedení. Zajímavým zjištěním z oblasti technologické je rovněž postupný 

úbytek nástrojů a předmětů denní potřeby. Zatímco v prvních dvou horizontech evidujeme 

v hrobech oba typy nožů a brousků a rovněž železnou břitvu, v následujících horizontech se 

předměty těchto kategorií již nevyskytují.  

Hodnotíme-li celkový vývoj na pohřebišti, bylo by možné jej vepsat do křivky, která by se 

v grafickém matematickém vyjádření blížila parabole. Pozvolna stoupající počátky křivky by 

představoval horizont I, náhlý vzestup by označoval horizont II, na vrcholu paraboly by 

spočíval horizont III a sestupnou tendenci by na křivce představoval horizont IV. Proces 

progrese, projevující se v materiální kultuře, je tudíž spojen s horizonty I až III. Naproti tomu 

stojí proces regrese, který je spjat s horizontem IV. Tuto křivku částečně kopíruje i průměrný 

počet keramiky zjištěný v jednotlivých vývojových horizontech.36 S ohledem na ekonomické 

poměry bychom mohly horizonty I až III označit též jako období „všeobecné“ prosperity, 

zatímco v posledním horizontu se projevuje pravděpodobně počínající pauperizace 

společnosti. 

Vedle hmatatelného materiálního rozvoje lze ve vývoji lovosického pohřebiště sledovat i 

nehmatatelné společenské změny. Proces progrese v horizontech I až III lze podle mého 

názoru považovat za postupný rozvoj halštatské kultury čili za proces halštatizace společnosti 

(cf. Chochorowski 2009). Naproti tomu proces regrese spjatý s horizontem IV napovídá již o 

blížícím se konci pohřebiště a lze ho spojovat s celkovými sídelně-geografickými změnami 

projevujícími se v plné míře až v rozvinutém Ha D. 

                                                 
36 Průměrné počty kusů nádob v jednotlivých horizontech: horizont I = 11 ks; horizont II = 16, 75 ks; horizont III 
= 17, 6 ks; horizont IV = 10 ks.     
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V částečném souběhu s postupným procesem halštatizace jde podle mého soudu i proces 

individualizace společnosti, který se odráží ve změnách v pohřebním ritu. Charakteristickým 

projevem pohřebního ritu horizontu Lovosice I a II jsou birituální hroby a hroby s více než 

jedním kostrově pochovaným jedincem čili tzv. hromadné hroby. V hrobech prvních dvou 

horizontů končí v hrobech někdy dva, jindy tři či dokonce až čtyři pohřbení jedinci. Naproti 

tomu stojí horizonty III a IV, v nichž se žádné hroby s více jedinci nevyskytují, vždy je 

v daném hrobě pohřben pouze jeden jedinec. Tuto změnu přikládám možným změnám 

v systému sociálních vazeb, které označuji jako individualizaci společnosti. Hypoteticky 

může jít v průběhu prvních dvou horizontů o jeden z možných projevů „rozpadu rodových 

vztahů“ (podle Koutecký 1980c, 66) a v dalších dvou horizontech o jeho nahrazení přísně 

individualistickým přístupem. 

Pohřební ritus lze jinak v obecné rovině označit jako velmi striktní a řídící se pevně 

stanovenými pravidly, alespoň co se týče způsobu uložení lidských ostatků a milodarů. 

V otázce způsobu pohřebního ritu analýza pohřebiště přispívá pouze zčásti, převažujícím 

způsobem je zjevně inhumace. Někdy je kremace považována za tradici, která navazuje na 

předchozí pozdněbronzové období (Koutecký 1968). Žárový ritus je v Lovosicích skutečně 

doložen především v prvních dvou horizontech pohřebiště a jeho vazby na předchozí období 

lze předpokládat, avšak jeho výskyt je doložen rovněž v horizontu IV, kdy jeho vazby na 

stupeň Ha B3 lze již jen stěží očekávat. Naopak může poukazovat na tendence stupně Ha D. 

Jistý rozdíl lze sledovat nicméně ve způsobu uložení ostatků. Zatímco v horizontech I a II 

jsou kremační ostatky součástí většího birituálního hrobu, v horizontu IV jde o samostatně 

uloženou kremaci s keramickými milodary v jámě. 

Spolu s individualizací lze hovořit patrně již o silně se rozvíjejícím procesu emancipace 

společnosti, který se projevuje především ve výbavách ženských hrobů. O ženském postavení 

v halštatské společnosti vypovídají kromě jiného četné ozdoby těla a oděvu. Důležitou 

okolností je přitom výskyt těchto kategorií nálezů ve všech čtyřech horizontech, přičemž 

k jejich nejvyššímu nárůstu dochází především ve III. nálezovém horizontu tj. ve stupni Ha 

C2 (Kouteckého Ha C3). 

Nezanedbatelným příspěvkem mohou být v tomto ohledu antropologické analýzy, které 

vypovídají o věku a pohlaví zesnulých. Bohužel analýza lovosických jedinců přispívá k této 

problematice pouze částečně.37 Ze šesti hrobů jsou dva jedinci určeni jako ženy, jednou jako 

spíše žena, ostatní zůstali s ohledem na pohlaví neurčeni. Věk zesnulých se pohybuje od 16 

                                                 
37 Sady bronzových kruhových šperků: hrob 18 (neurčený, 30-35 let); hrob 26 (gracilní dospělý); hrob 27 (mladý 
jedinec, 16-22 let). Pasové zápony: hrob 15 (žena, 20-30 let); hrob 23 (spíše žena, 24-35 let). Nákrčník a jehlice: 
hrob 28B (žena, 24-35 let). 



 214

do 35 let, a pokud je náš předpoklad správný, jedná se o ženy v produktivním věku a 

nejplodnějším období, jak mimo jiné vypovídají zjištěné poporodní znaky u ženy z hrobu 15. 

Nejzajímavějším příspěvkem v otázce ženského postavení ve společnosti přitom 

představuje přítomnost součástí koňských postrojů a v jednom případě dokonce i částí vozu. 

V opozici proti tomuto zjištění stojí elementy koňské uzdy, které jsou tradičně i přes častou 

absenci antropologických analýz spojovány s pohřby mužů staršího věku, náležejících do 

vyššího sociálního ranku (cf. Dvořák 1938; Koutecký 1968). 

Někteří autoři však spojují nálezy koňských postrojů s pohřby žen, přičemž poukazují na 

to, že primární funkce těchto předmětů může být v mnoha případech sporná a považují 

některé součásti postroje za osobní ženské šperky. Části postroje mohly plnit funkci 

ochranného amuletu či talismanu, jiné mohly dokonce symbolicky vyjadřovat politické 

postavení a moc jejich nositele (Metzner-Nebelsick – Nebelsick 1999, 69-106). Sekundární 

využití koňského postroje coby ženského, ale i mužského šperku je doloženo např. 

v Hallstattu. Tento specifický projev pohřebního ritu byl doložen i v Lovosicích, kde ženská 

kostra z hrobu 15 měla kolem pasu malé kalotové návlečky, jinak běžně používané jako 

součást postroje. Pominout zřejmě nelze ani možnost, že truchlící muž věnoval své ženě jako 

hrobový milodar pro něj nejcennější artefakt, který vlastnil, čili uzdu, aby tak dostatečně 

vyjádřil svůj citový vztah k pochované a zármutek nad jejím skonem (Novotná 2004, 498) 

Za výskytem tohoto specifického atributu spojovaného v kultuře bylanské tradičně se 

skupinou jezdců – bojovníků na koních příp. považovanou za družinu či vojenský sbor 

(Koutecký 1968, 477; 2003a, 129) se mohou skrývat hlubší společenské aspekty (Půlpán 

2009, 99-101). Obecně se uznává vyšší sociální postavení a role mužů ve společnosti. Muži 

měli zastávat významné politické, ekonomické, hospodářské, společenské, vojenské a 

náboženské funkce či pozice. Hlavně na základě hrobů s více jedinci, převážně birituálních, je 

usuzováno na hlavní pohřeb společensky výše postavených jedinců, zastoupený kostrový 

ritem a na společenskou závislost hierarchicky níže postavených jedinců, kteří se projevují 

žárovým ritem (Nekvasil 1963, 52-55). V těchto intencích je podřízené společenské postavení, 

a priori shledávané v žárovém ritu, připisováno buď nesvobodným služebníkům (otrokům) či 

ženám (Filip 1934 – 1935, 60; Koutecký 1968, 459; 2003b, 129-131). 

Z doby halštatské jsou však známy hroby, antropologicky bezpečně určené jako ženské, 

které svou výbavou leckdy předčí mnohé ostatní, nezřídka i mužské (Mazač – Tvrdík 2000; 

Půlpán 2009, 99-101; Steuer 1982, 147-152). V poslední době přibylo na jižní Moravě 

v kultuře horákovské několik ženských hrobů, jejichž honosným atributem je široký pás 

tvořený tisíci bronzovými kroužky a sepnutý železnou či bronzovou kruhovou záponou (Kos 
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2004, 271-292; Podborský 2002b, 167-176; Štrof 1995, 203-207; 2000, 146, 247, obr. 41-

42:1-2). V západohalštatském prostředí je známo několik výjimečně vybavených ženských 

hrobů, dokonce i se součástmi vozů (Eibner 2001, 126; Teržan 1995). Na postavení žen 

v době halštatské mohou poukazovat také ikonografická vyobrazení na nádobách nebo 

toreutice, na nichž jsou ženy zobrazovány při nejrůznějších aktivitách. V současnosti jsou 

považovány za tkadleny, přadleny, nosičky nádob, dárkyně nápojů, držitelky klíčů od 

domova, kněžky, vládkyně či dokonce válečnice ve stylu mytických Amazonek (Eibner 2001; 

Teržan 1995). V činnostech žen je shledávána významná kultovně-religiózní funkce a 

symboly jejich společenského statusu, naznačující příslušnost k horní aristokratické vrstvě, 

mají odraz i v tehdejších představách o světě bohů (Bouzek 2006, 16; Eibner 2001, 132). 

Zřejmě není důvodu se domnívat, že by se předpokládaná sociální skladba a zjevně složitá 

struktura populace bylanské kultury zásadním způsobem lišila v rámci mužského a ženského 

světa, a to i přes zjevné biologické (pohlavní dimorfismus) a sociokulturní determinace. 

Determinanty mezi pohlavími se odráží především v dělbě práce a v odlišném chápání rolí 

v rámci nukleární rodiny (cf. např. Bahn 2007, 99-104; Benedictová 1999; Eibner 2001; 

Murphy 2006, 54-99; Nowicka 1991, 337-419; Soukup 2004, 385-400). Na jedné straně 

sociálního spektra se tedy mohly zřejmě ocitnout ženy podrobené (otrokyně, služky apod.), na 

opačném konci společenského žebříčku však rovněž ženy vysoce postavené, jejichž prestiž a 

status (získaný či připsaný) jim umožnil vstup do horní elitní vrstvy. Mezi oběma těmito 

„extrémními“ póly se pak může skrývat široké pásmo dalších společenských rolí a postavení, 

jež se dotýkalo stejně tak mužů jako i žen (podle Půlpán 2009, 99-101). 

Halštatská kultura se stala typickým umělecko-řemeslným a ideovým projevem širokého 

středoevropského prostoru ve stupních Ha C a Ha D (cf. Brosseder 2004; Bugaj 2005; Ettel 

1996; Pare 1991; 1999; Trachsel 2004 aj.). Pojem „kultura“ v antropologickém pojetí 

zahrnuje vedle artefaktů též systém idejí a sociokulturních regulativů, které jsou sdíleny a 

předávány členy určité společnosti (Soukup 2004, 640). V obecné antropologické rovině lze 

lovosickou halštatskou společnost hodnotit jako individualistickou a majetnickou, která 

zásadní význam přikládá osobnímu vlastnictví. Na druhou stranu jde do jisté míry o 

společnost emancipovanou, v níž platí „rovné příležitosti“ pro muže i ženy. V určitých 

ohledech se ve zdejší společnosti projevují některé další sociologické a antropologické 

aspekty, jako je třeba militantní nebo mobilní zaměření (zbraně, prostředky komunikace), 

vynikající technologická zručnost, ale i jiné velmi tvůrčí, umělecko-řemeslné a ideové stránky 

(např. výzdoba keramiky, striktní ritus). Do jisté míry se muselo jednat o společnost 

otevřenou vůči mnoha exogenním vlivům, což se projevuje v četnosti importovaných 
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předmětů a jejich implantaci do místního prostředí. Doklady importů hovoří rovněž o 

bohatých zkušenostech s obchodnickou praxí. 

9. 8. 5. Ekonomicko-společenský model 

Vypracování kombinačních skupin hrobů se stalo v 60. letech 20. století základem pro 

interpretaci sociální skladby obyvatelstva bylanské kultury. Za vůdčí složku tehdejší 

společnosti jsou považovány hroby kombinační skupiny I-1 s částmi vozu, které jsou tradičně 

označovány jako „knížecí“ a elitní hroby s koňskými postroji kombinační skupiny I-2, které 

mají patřit jezdcům na koních (Koutecký 1968; cf. Dvořák 1938; Filip 1936-1937).  

Výskyt koňských postrojů a vozů v hrobech přitom nutně vede k primární otázce funkce 

artefaktů.38 Funkce vozů je tradičně vykládána jako ceremoniální a dávána do přímé 

souvislosti s průběhem pohřebního obřadu. Zesnulý měl z místa úmrtí na místo pohřbu být 

dopraven na voze a spolu s ním pohřben do hrobu (Dvořák 1938, 51; Koutecký 1968, 462-

463). Kromě ceremoniálního využití při tryzně a přes zjevný symbolický smysl (sacrum) a 

symbol statusu (Egg 2000; Kristiansen 1998, 243; Steuer 1982, 147-155, 243-249), který 

s sebou postroje a vozy v hrobech nesou, se domnívám, že nelze opomenout ani možnost 

jejich praktického využití (profanum) v živé kultuře (cf. Baron 2008). Pomineme-li působení 

postdepozičních procesů, tak o faktickém využití koňských postrojů i v hrobech bez vozů 

vypovídají v prvé řadě ohnuté postranice, deformované a rozlámané kruhy, četná odlámaná 

poutka u návleček a jejich evidentní plošná abraze. Pro možnost nahrazení kovových 

postranic dostupnějším materiálem mohou svědčit kostěné postranice. 

O praktickém použití vypovídá především typologicko-chronologická analýza postrojů. Je 

známo, že k různým typům jízdy a stylům vedení koně slouží široké spektrum uzd a jejich 

součástí čili udidel. Uzdění (uzda) představuje od pravěku dodnes řídicí součást koňského 

postroje. Tvoří je udidlo, od něhož vedou otěže, a ohlávka, tedy souprava řemení, která 

umožňuje ovládání koně a upevňuje udidlo v koňské tlamě Udidlo je hlavním řídicím 

článkem uzdy, s jejíž pomocí jezdec reguluje měněním tlaku a tahu rychlost a směr jízdy 

(Krajíc 2003, 109; Měchurová 1984, 263). Udidlo, ohlávka a otěže (opratě) jsou základem 

uzdění nejen postroje jezdeckého, ale i zapřahacího (tažného). V lovosickém souboru se 

vyskytují udidla jednoduchá (stíhlová), která jsou v principu analogická současným. Za 

                                                 
38 V principu jde o obecnou úvahu, zda artefakty obsažené v hrobech vypovídají více o zesnulém a jeho 
případném společenském postavení či zda svědčí ve větší míře o pozůstalých, kteří měli nepochybně na průběh a 
formu přechodového rituálu spojeného s pohřbem zásadní vliv. Aktem „obětování“, pohřbením darů dávali 
pozůstalí kromě citových nebo rodinných vazeb najevo svou sociální příslušnost k zesnulému, kterýmžto 
odkazem mohli recipročně v komunitě požadovat adekvátní nároky na moc, společenskou prestiž či status, 
případně nárokovali tímto činem své oprávnění na správu obývaného území, a to ať již ve sféře hospodářské, 
právní, vojenské či obchodní. 
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prototyp kovového udidla se někdy považuje udidlo kostěné nebo s kostěnými postranicemi. 

Protože udidlo s kostěnými postranicemi bylo pevné, lehké a nezraňovalo koně, užívalo se i 

za rozmachu celokovových udidel (Měchurová 1984, 265). Pro krocení divokých 

horkokrevných koní se při neznalosti páky hodilo udidlo s protáhlými postranicemi. Naopak 

pro klidné koně s dlouhou dobou výcviku za sebou byla vhodná udidla s kruhy (ibid., 265). 

Vedle evidentního chronologického vývoje jednotlivých podtypů návleček a udidel, lze 

v jejich spektru spatřovat i odraz aktuální potřeby spojené s funkčností předmětů. Podle mého 

názoru lze např. technologické rozdíly v utváření udítek (rovná, tordovaná, imitace tordování) 

spojovat s odlišným způsobem a technikou jízdy příp. s různými plemeny koní, jejich stářím, 

povahou či úrovní jejich výcviku. Podobné důvody v sobě mohou skrývat dva různé typy 

uzdy – s postranicemi a bez nich, odlišná morfologie kruhů bronzových a železných, či 

nahrazení bronzových součástek železnými. 

Vedle své užitkové funkce ohlávka plnila také účel ozdobný. Stupeň, způsob i bohatství 

její výzdoby se staly kupř. ve středověku vzorem sociální i etnické příslušnosti majitele 

(Měchurová 1984, 277). Pominout nelze symbolický význam těchto atributů, jejichž 

přítomnost v hrobech odráží zřejmý vysoký společenský status jedince ve společnosti. Tyto 

společenské vrstvy je nutno označit jako elitu. Otázkou však zůstává, zda bychom napříště 

nemohli pohřby jedinců, v jejichž výbavě se vyskytují postroje, spíše než válečnickou vrstvu 

jezdců na koních ve stylu řeckých equites, kteří byli základem vojenských družin (Bouzek 

2011, 70; Koutecký 1968, 479), pojímat jako chovatele, pěstitele, a případně cvičitele a 

šlechtitele koňských plemen. Vedle částí vozu a běžných součástek postroje na tuto možnost 

poukazují tzv. bronzové koncovky, které interpretuji jako součásti dřevěných tyček nebo 

prutů příp. kožených bičů, kterými se poháněli a usměrňovali koně v průběhu jízdy či při 

výcviku.     

Spolu s touto interpretací se nabízí otázka ekonomicko-společenského významu a hodnoty 

koně v době halštatské. O jeho významu podle archeologických nálezů nepřímo vypovídá 

fakt, že spolu s postroji nebyly koně nikdy v bylanské kultuře do hrobů pohřbívány.39 Ve 

výjimečných případech je pohřbům koní v době halštatské věnována zvláštní pozornost a jsou 

spjaty se specifickým pohřebním ritem (cf. Dušek 1966; Hennig 2002; Chochorowski 2009). 

Funkce postrojů může podléhat zásadě pars pro toto, při níž je v přítomnosti určité části 

                                                 
39 Kern interpretoval nález zvířecích kostí na základě postrojů v hrobě ze Lhotky nad Labem jako kosti koně, jde 
však o omyl (cf. Kern 1934). Této interpretace se přidržel i M. Dušek, který uvádí nález koně v bylanské kultuře 
(Dušek 1966, 97) a rovněž H. Hennig (2002, 129, abb. 5), a to přesto, že původní poznatek byl záhy zpochybněn 
(Dvořák 1938, 13). Možnost interpretovat pohřeb koně (obj. 2/2002) v souvislosti s halštatským pohřebištěm se 
v Lovosicích dokonce nabízela, ukázalo se však, že jde o pozůstatek mnohem mladších aktivit, pravděpodobně 
spjatých s novověkými vojenskými událostmi (bitva u Lovosic v roce 1756). 
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symbolicky zastoupen celek (cf. Bugaj 2005, 72; Pare 1987a, 229). Zdá se, že faktická 

přítomnost koně byla v hrobovém kontextu symbolicky nahrazena pouze jednotlivými 

součástkami postroje.   

Hojné využití koně k tahu a jízdě dokládají četné ikonografické prameny na keramice, 

toreutice, v architektuře a na nejrůznějších plastikách (Dvořák 1938, obr. 62-64; Hennig 2002, 

abb. 1; Pare 1987a, abb. 16-23, 31; 1987b, abb. 1, 5, 8, 12).40 Ekonomicko-společensko-

ideový význam koně v halštatské společnosti zřejmě tedy nebyl nízký. Na druhou stranu je 

nutné připomenout, že výskyt kostí v sídlištních objektech napovídá tomu, že i kůň byl, sice 

v malé míře, ale přeci jen konzumně využívaným zvířetem (cf. Dreslerová – Beech 1995; 

Fridrichová 1995, 188; Chochol 1980; Koutecký 1993, 23; Peške 1980; Sedláček 1980). 

Vyloučit tak nelze spotřebu koňského masa a využití kostí, kůží a kopyt ke zpracovatelským 

účelům. Tuto okolnost lze však vysvětlit existencí širokého spektra odlišných plemen koní, 

podobně jako je tomu i dnes. Existovat mohla již velmi ušlechtilá plemena, která sloužila 

k prestižním a rituálním účelům, především k jízdě a tahu (chladnokrevníci či teplokrevníci?) 

a vedle nich i běžná hospodářská plemena, jejichž maso nebylo zapovězeno konzumovat 

(archaická plemena?). 

Přijmeme-li možnost, že se část halštatské společnosti mohla věnovat chovatelství, pěstění, 

a případně též vlastnímu výcviku a šlechtění koní, nabízí se nám další zajímavé úhly pohledu. 

Vlastní chovatelství, péče o koně a jeho pěstění nevyžaduje patrně nějakých speciálních 

znalostí. Naproti tomu vysoce specializovanou činností je dlouhodobý výcvik a šlechtění 

různých koňských plemen tak, aby koně splňovaly očekávané charakterové kvality a jízdní 

vlastnosti. Vychovat vhodného koně s požadovanými vlastnostmi s sebou navíc přináší 

vysokou časovou a materiálovou náročnost (voda, krmení), která v sobě nese prvky 

organizované činnosti. Do všech těchto činností se podle mého názoru mohli bez jakýchkoliv 

obtíží zapojovat jak muži, tak i ženy, vyloučit nelze ani možnost dělby práce. Ženy mohly 

kupř. zajišťovat pěstění koní, obstarávat napojení a potravu, zatímco muži se mohli starat o 

jejich výchovu a šlechtění. 

Halštatská společnost, na jejímž vrcholu stály elitní vrstvy, do jisté míry přejímala antické 

kulturní vzorce, které se mimo jiné projevovaly opakovaným pořádáním slavností, bujarých 

oslav a hostin („sympozií“), které byly mnohdy doprovázeny závody na koních a vozech, 

pěstními zápasy apod. V halštatské společnosti měly hostiny a slavnosti se společným 

požíváním alkoholických nápojů sehrávat důležitou rituální úlohu, která vedla v aristokratické 

komunitě k utužování a vytváření nových vztahů, svazků a závazků s družiníky (Baron 2009; 
                                                 
40 V symbolické rovině jsou při využití k jízdě či při lovu zobrazováni dokonce i jeleni (cf. Jockenhövel – 
Knoche 2001). 
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Beranová 2007, 112-130; Bouzek 1997, 324-325; 2002, 38-39; 2008; 2011, 71-73; Dufková 

1997, 326; Eibner 2001; 2008; Mauss 1999; Musil 1994, 52; Neustupný 2010; Palátová – 

Salaš 2002, 107; Pleinerová 1973, 295; Valentová – Šumberová 2011; Vencl 1994a, 293-

295). Využití koní s uzděním při podobných rituálních slavnostech a prestižních závodech, 

hypotetické předvádění drezúry, různých stylů a způsobů jízdy na koni (voltiž, parkur aj.) a 

jízda na čtyřkolovém voze do uvažovaného teoretického modelu rovněž zapadá (cf. Baron 

2009).   

Představený sociální model obsahuje i výrazné ekonomické hledisko. Čas a investice, které 

byly vloženy do přípravy a výchovy koně, musely být nutně nějak efektivně zhodnoceny. Lze 

si představit, že šlechetná plemena koní mohla v ekonomickém systému, který byl založen na 

regionálním a dálkovém obchodu či obecně na směně materiálních hodnot, sehrávat důležitou 

roli. Možná tímto směrem bychom mohli napříště upírat naši pozornost při otázce, jaká 

exportní komodita mohla být nabízena za zboží importované do oikumeny bylanské kultury 

(cf. Salač 1997, 470-471). Písemnými a archeologickými prameny je doloženo, že transport 

koní a obchod s vybranými a vysoce ceněnými plemeny (tarpan, venedská plemena) byl 

důležitým ekonomicko-společenským hybatelem mezi Karpatskou kotlinou a antickým 

Řeckem (Chochorowski 2009). Domnívám se, že jednou z možných protihodnot a 

obchodních komodit mohly být rovněž v případě Lovosic ušlechtilá plemena koní, jejichž 

export umožnil zdejším chovatelům a šlechtitelům pravidelný rentabilní přísun 

importovaných předmětů ze širokého prostoru střední Evropy.     

Na závěr práce předkládám k uvážení poslední tezi. V úvahu je třeba vzít komplexitu 

projevů pohřebního ritu, funkci lokality interpretovanou jako centrální místo, její napojení na 

systém dálkového obchodu, možné exportní a doložené importní komodity a rovněž složité 

společenské aspekty zjevně elitní skupiny obyvatelstva. Přirozenou a nezbytnou složkou 

rozvoje nejen doby halštatské, ale prakticky všech pravěkých kultur, je obchod, jehož 

prostřednictvím dochází ke zprostředkování nových kulturních impulzů a který je mnohdy 

příčinou zásadních ekonomicko-společenských a kulturních změn. Na kontrole a průběhu 

obchodních transakcí se přitom podílí především elita (např. Hänsel 1995; Salač 1997; 2002; 

Bátora – Furmánek – Veliačik 2004). Souhrn učiněných poznatků mě přivádí k závěru, že 

složky lovosického obyvatelstva, které se věnovali výše nastíněným sofistikovaným 

činnostem, bychom mohli označit pojmem „ekonomicko-společensko-kulturní elita“ či 

zkráceně „obchodnická elita“ (cf. Dufková 1997, 325), která se zasadila o značný kulturní a 

hospodářský rozvoj regionu v období, jež nazýváme halštatským.     
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10. Závěr 

V diplomové práci jsou představeny výsledky záchranného archeologického výzkumu, 

který byl autorem v roce 2002 veden v Lovosicích (okr. Litoměřice, Ústecký kraj). 

Představeny jsou nálezy z doby halštatské, konkrétně 15 hrobů kultury bylanské (Ha C1 – Ha 

D1). 

Z dějin bádání a kritiky pramenné základny vyplynulo, že nejdůležitějším problémem 

spjatým s kulturou bylanskou je v současnosti chronologie a její nedostatečná provázanost se 

středoevropskými chronologickými systémy. Hlavním úkolem této práce bylo tedy vymezení 

a definování nálezových horizontů lovosického pohřebiště a jejich komparace s českými a 

středoevropskými chronologickými systémy. Stanovení vývojových horizontů by do 

budoucna mělo tvořit jeden z opěrných pilířů při hodnocení dalších hrobových a sídlištních 

celků doby halštatské v severozápadních a středních Čechách. 

Podkladem pro vymezení nálezových horizontů byla podrobná typologicko-chronologická 

analýza všech movitých artefaktů, která ukázala, že v Lovosicích je evidována velmi široká 

škála hmotné kultury doby halštatské. Předměty byly roztříděny do šesti základních funkčně-

technologických kategorií, v rámci kterých byly analyzovány: a) ozdoby a součásti oděvu; b) 

nástroje a předměty denní potřeby; c) zbraně; d) součásti koňských postrojů; e) součásti vozů; 

f) keramika.  

Součástí analýzy je mimo jiné podrobné třídění součástek koňského postroje, kterým 

nebyla doposud v české literatuře až na vybrané elementy věnována podrobnější pozornost. 

Ukázalo se, že prvky postroje představují velmi důležitý a citlivý ukazatel, na němž je možné 

sledovat změny technologické a především chronologické. 

V rámci analýzy je představena rovněž upravená typologie keramiky, která v sobě 

kombinuje tradiční popis a systém využívající numerický kód. Patrně nejdůležitějším 

zjištěním je přítomnost keramiky standardizovaných či typizovaných rozměrů. S ohledem na 

způsob výzdoby je nejvíce překvapující možná přítomnost radélkování či jeho imitace. Vůbec 

poprvé v Čechách byla keramika kultury bylanské podrobena exaktní mineralogicko-

technologické analýze. Kromě faktu, že jde o velmi technologicky náročnou a pečlivě 

vyhotovenou keramiku, považuji zjištění, že se na analyzovaném vzorku nepodařila prokázat 

přítomnost grafitu. Tuto okolnost bude třeba vzít do úvahy při budoucích hodnoceních 

keramických souborů a potvrdit či vyvrátit ji finančně náročnější analýzou. 

V další části práce je analyzován pohřební ritus, který lze hodnotit jako striktní a řídící se 

přísně předepsanými pravidly (územ). Všechny artefakty byly hodnoceny s ohledem na 

funkčně-prostorové vztahy. Principielně lze rozměrné hrobové jámy bylanské kultury rozdělit 
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na dvě funkční poloviny. Severní polovina slouží především pro uložení lidských ostatků 

(inhumace a/nebo kremace) a ozdob těla a oděvu. V případě nejlépe vybavených hrobů jsou 

v severní polovině uloženy části čtyřkolového vozu a zbraně. Naproti tomu jižní polovina 

slouží hlavně pro uložení milodarů tj. keramiky, koňských postrojů, měsícovitých podstavců a 

zvířecích kostí. Do určité míry lze soudit, že každý předmět dané funkční kategorie má své 

výhradní a předem stanovené místo v hrobě. 

Samostatně je hodnocen i způsob uložení zesnulých. Vedle standardních způsobů se jeví 

být nejzajímavější uložení jedince v hrobě 18, kde nelze vyloučit přítomnost korby vozu či 

jiné vyvýšené dřevěné konstrukce (máry, podesta, lůžko?) včetně látky, textilní podložky či 

přehozu a patrně i samostatných vyvyšujících podložek či polštářů pod hlavou a pod nohama 

zesnulé.  

Antropologické skladba místní populace sestává v naprosté většině z dospělých jedinců, 

přičemž převládající složku tvoří muži. Přestože celkový stav lidských ostatků nebyl zcela 

uspokojivý, podařilo se u několika jedinců kromě základních parametrů a údajů o pohlaví a 

věku skonu zjistit několik podrobností o jejich životním stylu. 

Zhodnocení pohřebiště sestává z roztřídění hrobů podle parametrů hrobových jam do 

jednotlivých kategorií. Podle těchto kategorií a charakteru hrobových výbav byly hroby 

roztříděny do nálezových skupin. Stanovené skupiny hrobů vychází z tzv. kombinačních 

skupin (Koutecký 1968), přičemž je zčásti modifikují. V Lovosicích je přitom zastoupeno 

široké spektrum těchto nálezových skupin. Nejpočetnějšího zástupce představují hroby 

skupiny A tj. hroby s vozy, postroji a zbraněmi, které jsou na pohřebišti zastoupeny 

úctyhodnými 66 %. 

V rámci relativní chronologie pohřebiště byly vymezeny 4 vývojové horizonty, které 

naplňují kontinuální vývoj v rámci celého stupně Ha C až po počátek stupně Ha D1. Vznik a 

počátek pohřebiště je spjat s horizontem Lovosice I, který spadá do časné doby halštatské 

(Pare Ha C1a; Brosseder skupina I = Ha C1a; Koutecký Ha C1). V prvním horizontu se 

výrazně projevují rudimenty předchozího pozdněbronzového období. Kvantitativní a 

kvalitativní skok představuje horizont Lovosice II (Pare Ha C1b; Brosseder skupina II = Ha 

C1; Koutecký Ha C2), se kterým jsou spjaty první nálezy hrobů s koňskými postroji. 

Nejdůležitější okolností je fakt, že v tomto horizontu jsou kromě železných udidel veškeré 

ostatní součásti koňského postroje vyrobeny pouze z bronzu. Největší rozkvět halštatského 

slohu je spjat s horizontem Lovosice III (Pare Ha C2; Brosseder skupina III = Ha C2; 

Koutecký Ha C3), který je zastoupen hroby s částmi vozů. Oproti předchozímu jsou součásti 

postroje v tomto horizontu buď v bimetalickém, častěji však pouze v železném provedení. 
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Postupná regrese se projevuje v horizontu Lovosice IV (Ettel IV = Ha D1; Brosseder skupina 

II-III = Ha C2-Ha D1; Koutecký Ha C3-Ha D1), kterým vývoj pohřebiště končí. Díky 

stanoveným vývojovým horizontům lovosického pohřebiště se podařilo komparovat český 

periodizační systém se středoevropskými a byl tak splněn hlavní úkol předložené práce. 

Velké hroby, tradičně interpretované jako tzv. komorové, byly v Lovosicích 

pravděpodobně překryty dřevěným stropem a v některých případech i jinak vydřeveny. 

Zjištěné prvky v hrobových konstrukcích napomohly při rekonstrukci předpokládané podoby 

pohřebiště. V obecné rovině je interpretováno jako „mohylník“, který však nemusel být nutně 

tvořen vysokými a mohutnými mohylovými náspy, ale též menšími hlinitými rovy, případně i 

jinak na povrchu zvýrazněnými hroby. Dostatek adekvátních důkazů o povrchovém 

zvýraznění a vnitřních konstrukcích hrobů však výzkum v Lovosicích bohužel neposkytl. 

Analýza struktury pohřebiště přinesla zajímavé zjištění o dominantní pozici bohatě 

vybavených hrobů skupiny A, která se prostorově vymezuje vůči spoře vybaveným hrobům 

skupin B a C. Rovněž chronologicko-chorologický vývoj pohřebiště poukazuje na určité 

„rozparcelování“ pohřebiště.           

Lovosická nekropole je v současné době doložena nálezy nejméně 37 hrobů a představuje 

tak druhé největší pohřebiště v severozápadních Čechách, přičemž za posledních 30 let jde o 

vůbec největší zkoumaný funerální areál v regionu. Zcela zásadním faktem je přitom 

komplexní znalost všech nálezových okolností, které bohužel u naprosté většiny dříve 

zkoumaných pohřebišť postrádáme, či jsou neúplné.   

Analýza pohřebiště navíc ukázala, že v Lovosicích jsou přítomny předměty často v rámci 

bylanské kultury zcela ojedinělé a v rámci středoevropské doby halštatské mnohdy velmi 

vzácné. U mnoha kategorií předmětů bylo zjištěno, že se jedná buď o největší či jednu 

z největších koncentrací v rámci Čech, které se vyrovnají či někdy i předčí výbavy předních 

doposud známých pohřebišť.  

Na nekropoli se především v hrobech skupiny A koncentrují luxusní a prestižní předměty, 

které poukazují na dálkové kontakty se třemi oblastmi: a) severními; b) východními či 

jihovýchodními; c) jihozápadními. Vývoj a intenzitu kontaktů lze na pohřebišti sledovat 

v průběhu stupňů Ha C1 až do počátků stupně Ha D1. 

Sídelně-geografická situace Lovosic naznačuje, že v rámci české kotliny sehrává zásadní 

roli její napojení na systém dálkových komunikací. S oporou v dříve učiněných zjištěních 

byla lokalita interpretována jako centrální místo (cf. Salač 2002), kterým se manifestuje zdejší 

elita doby halštatské. 
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Ve vývoji pohřebiště bylo sledováno několik ekonomicko-společenských aspektů. Vedle 

postupného procesu halštatizace a individualizace společnosti lze sledovat i určitý posun 

v emancipování společnosti, o němž mohou vypovídat bohatě vybavené ženské hroby 

s prestižními ozdobami, se součástmi koňských postrojů či dokonce s částmi vozu. 

Na závěr práce je nastíněn hypotetický model lovosické společnosti, který interpretuje 

dospělé jedince pohřbené v bohatě vybavených hrobech skupiny A jako chovatele, pěstitele a 

cvičitele koní. Ušlechtilá plemena koní se přitom mohla stávat lukrativním předmětem 

obchodu a sehrávat tudíž důležitou úlohu i v ekonomickém systému doby halštatské. V tomto 

interpretačním rámci je tato sofistikovaná společnost označena jako „ekonomicko-

společensko-kulturní elita“, která měla zcela zásadní podíl na vznik, utváření a rozvoj nejen 

zdejší oblasti v době halštatské. 

Lovosice představují v současné době jedno z nejbohatších, nejkomplexněji 

prozkoumaných, a tudíž i jedno z nejdůležitějších pohřebišť stupňů Ha C1 – Ha D1 

v Čechách. Hlavním vědeckým postulátem je proto potřeba zpracovat nálezy ze starších 

doposud nezpracovaných výzkumů, které mohou přispět ke komplexnějším závěrům v oblasti 

typologické, chronologické a chorologické. 

Od dob Kossackových je česká kotlina vedle Bavorska považována za jedno 

ze středoevropských krystalizačních center, které se podílelo na vývoji a formování 

halštatského umění, stylistiky a obecně kultury (Kossack 1954; 1959). Části středních a 

severozápadních Čech spjaté s Polabím a částečně i Poohřím jsou oblasti, kde se ve stupni Ha 

C koncentrují skvostné nálezy. V českých a bavorských hrobech jsou deponovány bohaté a 

honosné soupravy koňských postrojů a záhy i části čtyřkolových vozů. K rozšíření těchto 

nálezů dochází v Čechách již od nejstaršího úseku doby halštatské tj. od stupně Ha C1 (např. 

Brosseder 2004; Kossack 1970; Pare 1991; 1999; Trachsel 2004). 

Při širokém geografickém pohledu na kulturní okruhy střední Evropy a v její centrální části 

umístěné české halštatské kultury, nelze jinak než s tímto názorem plně souhlasit. Pohledem 

umístěným v rámci české kotliny lze nadto část severozápadních Čech a střední Čechy chápat 

jako jeden velký kulturní celek či komplex. Celek, který nejenže nedělí žádný výrazný 

geomorfologický útvar, ale naopak jej spojuje významná dopravní a komunikační tepna – 

řeka Labe. Nepřekvapí tedy, že lovosické pohřebiště rozprostřené na okraji úrodného dolního 

Polabí má svým charakterem a projevy pohřebního ritu mnohem blíže k tzv. skupině 

středočeské než k okolním oblastem tzv. severozápadočeské skupiny osídlené v Poohří a 

v Pobělí (cf. Koutecký 2001a; 2008a, 46). Obrovský rozkvět, který prožila zdejší oblast ve 
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stupních Ha C1 až Ha D1 lze pravděpodobně dávat do souvislostí s průběhem dálkových 

komunikací. 

Luxusní a prestižní předměty, které byly deponovány v lovosických hrobech, tvoří jeden 

z projevů složitého pohřebního ritu, kterým se projevovala zdejší elita doby halštatské. Elita 

se díky dálkovým kontaktům s okolními oblastmi nejenže aktivně spolupodílela na pozitivním 

utváření zdejšího kulturního klimatu, ale velmi pravděpodobně stála rovněž přímo u jeho 

samotného zrodu, čímž zapříčinila neobyčejný rozkvět archeologické entity, kterou tradičně 

zveme jako bylanskou kulturu. 

Populace doby halštatské byla v mnoha aspektech neobvykle vyspělá, civilizovaná, tvůrčí 

a kulturní. Vyznačuje se značnou otevřeností vůči nejrůznějším vnějším impulzům a idejím, 

avšak při zachování vlastní jedinečné identity. Impulzy, které vstřebávala, navíc dokázala 

svérázným způsobem přetransformovat v novou kulturní kvalitu. Pojem „kultura“ naplnila 

v plné váze tohoto pojmu. Není tudíž s podivem, že česká kultura bylanská bývá tradičně 

považována za „květ českého pravěku“ (podle Koutecký 2001a, 768). 

Doba halštatská představuje složité období lidských dějin, které je plné přelomových 

technologických, ekonomických, společenských a ideových transformací a změn (cf. 

Kristiansen 1998, 210-249). Za jistý pokus o dílčí poznání některých těchto převratných změn 

lze snad považovat i tuto práci… 
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