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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá nálezy římsko – provinciálního původu ve středních Čechách 

v období 1. – 4. století po Kr. Jejím cílem je zpracovat dosavadní nálezy těchto předmětů, 

které byly publikovány v literatuře, roztřídit je na konkrétní druhy a typy a určit jejich časové 

zařazení. Na základě takto zpracovaných nálezů je možné zjistit úlohu a význam středních 

Čech v době římské z hlediska římsko – provinciálního importu a sledovat, jak postavení této 

oblasti v jednotlivých stupních a fázích doby římské vzrůstalo, či naopak upadalo. Importy 

dále přinášejí důležité poznatky o významu dováženého zboží z oblastí římských provincií 

pro naši společnost té doby a o vlivech, které na tuto společnost působily a mohly tak utvářet 

její ráz. Především tedy poukazují na kontakty mezi českou oblastí a římskou říší. 

 

Klíčová slova 

Import, střední Čechy, barbarikum, římské provincie, doba římská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

This work is focused on roman imports in Central Bohemia from 1st to 4th century A.D. My 

aim is to pay attention on findings of roman – provincial origin, which are published in a  

literature, the second aim is to sort these objects on a specific types and determine their 

inclusion on a timeline of archaeological absolute or relative chronology. This knowledge is 

very important to say what their importance was and which role they played in our history in 

Central Bohemia. It is clear that Central Bohemia had different position in some phases of a 

roman period. The study of imports also produce a knowledge about the importance of 

imported subjects from roman provinces for our society in roman period and about influences, 

that had many impacts on this society and her nature. 
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Předmluva 

 Tato diplomová práce se věnuje nálezům římského původu v době římské ze stupně 

B1 – C3 ve středních Čechách. V literatuře se častěji používá označení import, se kterým dále 

pracuji v textu. Cílem je shromáždění římských importů, popis jejich charakteristiky a 

zhodnocení jednotlivých druhů nálezů na sledovaném území, jenž zahrnuje Středočeský kraj a 

kraj Hlavní město Praha, a přispět tak k lepší orientaci v předpokládaných závěrech o složení 

a územním rozšíření importů. K tomuto účelu byly použity dosud publikované nálezy římské 

provenience v české archeologické literatuře, v menší míře našly svůj ohlas a pozornost 

významné nálezy i v cizojazyčných odborných publikacích.  

 Úvodní kapitoly se věnují dějinám bádání o době římské v Čechách s přihlédnutím 

k římskému importu, nejvýznamnějším událostem, které se odehrály v římské říši a jejichž 

odraz se projevil na našem území, což souvisí i s množstvím k nám dovážených předmětů 

z provinciálního prostředí. Dále chronologii doby římské, která je však velmi problematická, 

a proto zde využité časové zařazení je třeba brát jako jednu z možností, jak přistupovat 

k chronologii, a to nejen importů, či konkrétně k jejím jednotlivým stupňům a fázím.  

 Třetí kapitola se zabývá určením toho, co je to import, jak na něj lze pohlížet, jaký 

druh informací nám může poskytnout a o čem může svědčit. Následující kapitoly jsou 

zaměřeny na složení římského importu, který je tříděn podle druhu předmětů, jejich možného 

časové začlenění a rozšíření podle typu lokalit. Pátá kapitola tedy představuje rozšíření 

konkrétních typů římského importu v jednotlivých fázích doby římské a poukazuje tak na 

nejvýznamnější období s největším počtem nálezů římského původu či na období, kdy 

dochází k výrazné změně a mění se skladba importovaných předmětů. Šestá kapitola podává 

obraz zastoupení importů ve středních Čechách na pohřebištích a sídlištích a na typické 

předměty, objevující se na daném typu lokality.  

 Veškeré nálezy římského původu jsou poté součástí katalogu. V katalogu jsou 

jednotlivé lokality ve středních Čechách seřazeny podle abecedy, uvedena je lokalita a stručné 

nálezové okolnosti, popis daného předmětu, jeho možné typové a časové určení a odkaz na 

literaturu, ve které byl publikován a která byla použita k sepsání textu či vytvoření katalogu. 

Druhá příloha je obrazová a obsahuje příklady nálezů římského původu.  
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1. Úvod 
 
 Předměty římsko – provinciálního původu mají své nezastupitelné místo pro poznání 

doby římské na našem území, a proto se jim věnuje rozsáhlá literatura. Zásadním dílem 

ve studiu římských importů byla kniha V. Sakaře Roman imports in Bohemia (1970), 

zabývající se nálezy římské provenience z našeho území z 1. – 4. století po Kr., která se stala 

opěrným bodem i této diplomové práce. Avšak díky svému stáří a nově objeveným nálezům 

či zjištěným skutečnostem je nutné zde uvedené předměty doplnit o novější poznatky ze 

současné literatury. Teprve to přináší ucelený obraz o složení římského importu na našem 

území a o jeho možné vypovídací hodnotě.  

V české archeologické literatuře je římským importům věnována velká pozornost. 

Chybí však zhodnocení jednotlivých nálezů na základě jejich regionálního rozšíření. Střední 

Čechy z toho hlediska představují velmi bohatý region, poskytující cenné informace o 

zastoupení jednotlivých druhů importovaných předmětů v prvních čtyřech století našeho 

letopočtu, kdy se české země právě na základě nálezů cizí provenience, dostaly do 

intenzivnějšího styku s antickým světem, a proto je důležité věnovat tomuto regionu náležitou 

pozornost. 

 Na základě poznání římských importů je možné vytvořit určitý obraz významu těchto 

předmětů pro společnost doby římské a jejich pravděpodobnou úlohu v ní. Je zřejmé, že díky 

známým historickým událostem i archeologických nálezům měly střední Čechy především 

v prvních několika letech našeho letopočtu na poli dějin významné postavení, což se projevilo 

i na skladbě a velkém množství importů v této oblasti. V dalších letech sice docházelo ke 

střídání období, kdy nabýval římsko – provinciální import na významu či se oblast středních 

Čech více dostávala do centra zájmu určitých skupin obyvatel římské říše, nebo naopak 

ztrácela své významné postavení, přesto po celou dobu římskou je přítomnost nálezů antické 

provenience charakteristickým rysem společnosti té doby.  

 Nálezy římského původu představují studnici významných informací pro poznání 

doby římské a vztahů mezi našimi zeměmi a okolním i vzdálenějším světem. Pod pojmem 

římský import si lze představit předmět, který má prokazatelně cizí původ, byl tedy vyroben 

mimo historické území, kde se našel a lze u něj předpokládat, že k nám byl dovezen za 

určitým účelem. Nálezy římsko – provinciálního původu tvoří početnou skupinu. Tato práce 

se zaměřuje na následující kategorie artefaktů: spony, opaskové garnitury, militaria, keramiku 

a terru sigillatu, kovové a skleněné nádoby. 
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2. Doba římská v Čechách 

2. 1. Dějiny bádání o době římské se zřetelem na římský import 

Zájem o dobu římskou na našem území je zřejmý od 19. století. Jedním z prvních 

badatelů, který se zabýval tímto obdobím, byl J. E. Wocel předpokládající intenzivní styky 

germánských obyvatel Čech s římskými provinciemi (Salač 2008). Na přelomu 19. a 20. 

století začaly rozsáhlé výzkumy na dodnes jedné z nejvýznamnějších lokalit doby římské na 

Dobřichově v poloze Pičhora a Třebická, které provedl J. Waněk a publikoval J. L. Píč 

v periodiku Památky archeologické a v knize Starožitnosti země české II/3. Žárové hroby 

v Čechách a příchod Čechů (1905).  

 Další významná lokalita, mladořímské žárové pohřebiště v Pňově (okr. Nymburk), 

byla odkryta v letech 1913 - 1915 J. Hellichem a publikována tři roky po dokončení. Po první 

světové válce bylo objeveno jedno z největších žárových pohřebišť nejen na našem území 

s desítkami hrobů v Třebusicích (okr. Kladno), kde výzkum s přestávkami pokračoval až do 

počátku 60. let 20. století. Celkového zpracování a publikace se však tato nesmírně zajímavá 

lokalita zatím nedočkala.  

 V souvislosti s římskými importy je důležitou kapitolou v dějinám bádání hodnocení a 

interpretace antických písemných pramenů, vztahujících se k našemu území. Z autorů 

věnujících pozornost tomuto tématu je třeba jmenovat E. Šimka, zejména jeho práci Čechy a 

Morava za doby římské (1923) či knihu Velká Germánie Claudia  Ptolemaia (1930 -1953). 

Nejstarší písemné prameny o našem území zpracoval také J. Dobiáš v díle Dějiny 

československého území před vystoupením Slovanů (1964).  

 Významným badatelem, zabývajícím se dobou římskou na našem území byl B. 

Svoboda, publikující roku 1948 knihu nazvanou Čechy a římské impérium. Základem této 

práce byly spony, na kterých se nejlépe projevovaly změny ve vkusu a ve výrobních 

technikách a na základě nichž uvažoval o obchodních spojeních mezi našimi zeměmi a 

římskou říší. Navrhl trojdílné dělení římské doby s úsekem starším (do poloviny 2. století), 

středním (do let 260 - 300) a mladším (Salač 2008). 

V 50. a 60. letech pokračovaly výzkumy v Třebusicích, objeveno bylo pohřebiště 

v Tišicích, Lužci nad Vltavou, Lomazicích a v Plotišti nad Labem. Z námi sledovaného území 

je důležité připomenout, že žárové pohřebiště ze starší doby římské v Tišicích publikovala K. 

Motyková - Šneidrová (1963) a pohřebiště v Lužci nad Vltavou představila O. Kytlicová 

(1970). Vedle pohřebišť byla odkryta i některá sídliště, například ve Starém Vestci (okr. 
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Nymburk) či v Tuchlovicích na Kladensku, která byla částečně publikovaná K. Motykovou  - 

Šneidrovou (1958; 1970).  

Nejdůležitější prací, zaměřující se přímo na římský import, je dílo V. Sakaře Roman 

imports in Bohemia (1970). V tomto katalogu shrnul poznatky do té doby známých nálezů 

římských importů z počátku našeho století až do času intenzivních kontaktů mezi regiony 

podél Labe. Katalog rozdělil do dvou oddílů. Do první části zařadil nálezy, které mohly být 

revidovány a zhodnoceny na základě známých poznatků archeologické literatury. Druhá část 

obsahuje nálezy, které již nemohly být revidovány v důsledku neúplných či chybějících 

bližších nálezových okolností. 

V. Sakař se věnoval tématu římských importů již ve své kandidátské disertační práci. 

Roku 1973 se v Národním muzeum v Praze uskutečnila výstava ,,Římské nálezy v Čechách“, 

kterou o rok později doplnila konference ,,Římské importy“, po jejímž skončení byla vydána 

roku 1974 publikace obsahující přednesené příspěvky. V dalších pracích se V. Sakař zabýval 

tématem spotřební římsko - provinciální keramiky v Čechách (1978), typy sídlišť ve 

středoevropských provinciích (1984) a v publikaci Čechy a podunajské provincie (1991) 

vztahu mezi naším územím a okolními provinciemi. V. Sakař považoval římské importy 

v tzv. Římany neobsazené Germánii především za zdroj poznání vzájemných vztahů Itálie a 

římských provincií na straně jedné a barbarika na straně druhé (Droberjar 2007, 41).  

Roku 1970 bylo publikováno zpracování Hellichova výzkumu v Pňově O. Rybovou 

v Archeologických studijních materiálech. Celá doba římská včetně podkapitoly Dovezené 

římské zboží a úloha mincí (str. 713 - 721) byla představena v knize Pravěké dějiny Čech 

(Pleiner – Rybová et al. 1978). Roku 1981 K. Motyková publikovala nálezy z pohřebiště ve 

Stehelčevsi.  

Ucelený pohled na římské kovové nádoby poskytla publikace Z. Karasové (1998), o 

rok později bylo vydáno shrnující dílo o pohřebišti v Dobřichově - Pičhoře, jehož autorem je 

E. Droberjar, který se systematicky věnuje studiu doby římské a doby stěhování národů. E. 

Droberjar je také autorem několika článků, věnujících se tématu římských importů, například 

Časně římské spony západní provenience v Čechách či Hornolabští Svébové – Markomani 

(1997 a 2006). V roce 2002 vydal knihu Encyklopedie římské a germánské archeologie 

v Čechách a na Moravě.  

Nálezy z území Prahy nejen v době římské obsahuje kniha Pravěká Praha z roku 

2005, jejíž podkapitolu o Praze germánské sepsal E. Droberjar. Od roku 2005 se také 
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uskutečňuje každoroční setkávání badatelů se zájmem o dobu římskou pod názvem 

Archeologie barbarů, z něhož vzniká sborník Archeologie barbarů, publikující přednesené 

příspěvky. 

Z dalších badatelů, věnujících pozornost době římské je třeba zmínit L. Košnara, či P. 

Břicháčka. Z římskoprovinciálních archeologů J. Musila a jeho články, věnující se vztahu 

Čech a římské říše, například v textu Čechy v Augustově zahraniční politice (1998). Z katedry 

klasické archeologie na Karlově univerzitě v Praze se také některá díla J. Bouzka a I. 

Ondřejové dotýkají barbarského prostředí, například článek ,,Třetí  zóna“ mezi Římem a 

barbarikem při noricko - pannonském limitu (1990). Na tématiku římských provinciálních 

spon je zaměřen článek Die provinzialrömischen Fibeln und Nadeln in Böhmen und Mähren 

(2001) J. Musila a I. Ondřejové. Mince nejen z doby římské jsou v centru zájmu J. Militkého 

(2010), studiu terry sigillaty se věnuje J. Halama, dále lze jmenovat například J. Jiříka, J. 

Janča a také několik studentů, jejichž bakalářské či diplomové práce jsou zaměřeny na dobu 

římskou i z hlediska nálezů římsko – provinciálního původu. 

Římským importům se také věnuje projekt, který své výsledky zveřejňuje v edici 

,,Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum“. Zpracovány jsou zatím nálezy 

z Německa, Polska, Litvy a Maďarska (Droberjar 2007). Kovové nálezy získané 

systematickým detektorových průzkumem nížinných germánských sídlišť jsou 

dokumentovány v rámci interního projektu ÚAPPSČ ,,Středočeské Polabí na prahu dějin: 

záchrana archeologického kulturního dědictví po nejstarších národech“. Pomocí nálezů 

římských mincí, spon a některých dalších artefaktů je možné poměrně přesně určit rozsah 

osídlení v době římské (Droberjar 2007, 42/43). 

2. 2. Významné historické události v době římské 

Čechy v době římské stály většinou na okraji antického světa, přesto však některé 

události odehrávající se v římské říši měly vliv na vývoj a podobu kultury v naší zemi 

v období od přelomu starého a nového letopočtu do 4. století po Kr. Čechy v době římské jsou 

z hlediska kulturního vývoje považovány za poměrně homogenní celek s malými odlišnostmi. 

Kulturní podněty na naše území přicházely z podunajských provincií římské říše, dále k nám 

přicházely vlivy z okolních oblastí osídlených Germány, z Pomohaní, středního Německa a 

středního Polabí (Droberjar 1999b, 1). 

Koncem 1. století př. Kr. Germáni, které lze etnicky ztotožnit se Svéby, přicházejí na 

naše území, kde se setkávají s keltským obyvatelstvem, odcházejícím do Norika. Nejstarší 
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vlna svébské expanze je spojena s plaňanskou skupinou grossromstedtské kultury. Bližší 

kmenové zařazení je však velmi obtížné, neboť hmotná kultura Markomanů byla velmi 

podobná kultuře Hermundurů (Droberjar 2008). Příchod Markomanů v čele s Marobudem E. 

Droberjar (2008) přičítá druhé vlně germánského osídlení Čech a stupni B1. 

 Marobud získal vychování a vzdělání v blízkosti římského císařského dvora, jeho 

cílem bylo vybudování pevně řízeného státu spojením germánských kmenů, kde se snažil 

udržovat s Římem přátelské styky. Pravděpodobně někde v Čechách zřídil své sídlo, kam zval 

římské obchodníky z provincií a snažil se s ním udržovat hospodářské styky. Přitom však 

budoval své vlastní ozbrojené síly. Marobudova říše byl krátkodobý kmenový útvar, který 

trval první dvě desetiletí prvního století po Kr. Jádrem této říše byly Čechy. Na tomto území 

se vytvořila specifická hmotná kultura s přímými vazbami na další svébské oblasti, zejména 

na střední Německo a střední Polabí (Droberjar 2008a, 578).  

 Marobud vystavit na zdejší poměry mocnou říši, která se opírala o přátelství mezi 

jednotlivými kmeny i příznivými vztahy s římskou říší. Marobud podporoval římský obchod a 

na svém dvoře hostil římské kupce (Bouzek – Ondřejová 1990). Poklidné prostředí 

vzájemných kontaktů však nemělo dlouhého trvání, o čemž svědčí připravované tažení 

Římanů proti rozrůstající se a zřejmě také postupně se zevnitř narušující situaci. Již v roce 6 

po Kr. vyrazil L. Sentius Saturninus, místodržitel Horní Germánie, od Rýna do Čech. 

Současně také vytáhlo vojsko vedené Tiberem z Carnunta. Obě armády se měly spojit na 

jednom místě, k němuž jim podle antických autorů chybělo jen pět dní pochodu. Tento 

nemnohý záznam o tažení v české archeologii představuje dosud problematickou otázku 

(např. Musil 1998; Droberjar 2008a). Rozhodný úder na Marobuda se nekonal, neboť 

v kritické chvíli došly římským legiím zprávy o vzpouře v Dalmácii a nutném návratu. 

Marobud toho využil na diplomatickém poli k upevnění svého postavení a nikoli 

k vojenskému vpádu do provincií. Získal tak pověst ,,přítel národa římského“. 

 O tři roky později rozdrtil cherubský král Arminius Varovy tři legie v Teutoburském 

lese a požádal Marobuda, aby se k němu připojil v boji proti Římu. Marobud se tomu však 

vyhnul, což podlomilo jeho vnitřní pozici. Pod tlakem germánských předáků se mu nakonec 

nepodařilo zastavit rozpad kmenového svazu. Dokonce došlo k vojenskému střetnutí 

s Arminiem někde v Hermundursku, ze kterého Marobud ustoupil, a tím byl definitivně 

zlomen jeho vliv. Roku 19 vtrhl do Čech Katvalda a dobyl Marobudovu rezidenci. Marobud 

uprchl a s početnou družinou překročil Dunaj na noricko - panonské hranici a dostal se do 

Říma, odkud byl pak internován do Ravenny. Konec Marobudovy říše byl dovršen svržením 
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Katvaldy hermundurským Vibiliem za římské pomoci a zároveň začátkem nové fáze 

vnitrogermánského mocenského boje (Droberjar 2008a, 591). Po roce 20 po Kr. se česká 

kotlina ztrácí z politické sféry římského světa.   

Po Vanniově pádu se představitelům římské politiky podařilo na germánském území 

vytvořit nárazníkové a klientské útvary, a své úsilí soustředili pouze na zabezpečení hranice 

na Dunaji a Rýnu. Koncem 1. století po Kr. se hranice zneklidnila a svébské kmeny se 

pokusily zbavit se nepříjemných vazalských vztahů k Impériu (Pleiner 1978, 699). 

Markomani porazili své severní sousedy Lugie, kteří hledali oporu v Římu. Brzy došlo 

k opakovaným zásahům Římanů v barbariku a naopak ke vpádům Kvádů a sarmatských 

Jazygů přes Dunaj do Panonie.  

Římané dobudovali za císaře Trajana podunajský limit a předsunuli své opěrné body 

hluboko do barbarského vnitrozemí. Celá první polovina 2. století byla dobou míru. 

Barbarské kmeny ve střední, severní i východní Evropě se vyvíjely a rozrůstaly se. Během 2. 

století dochází k mocnějším posunům severnějších germánských kmenů, mezi nimiž 

dominovali Gótové, posunující se k Baltu. Také různé polabské kmeny tíhly na jih, čímž 

vznikal u Markomanů i Kvádů tlak, jemuž se stavěla v cestu opevněná podunajská římská 

hranice (Pleiner 1978, 699). 

 Za císaře Marka Aurelia se narušená politická situace vyostřila ve vypuknutí 

markomanských válek, kdy Římané vedli boje s mnohými germánskými kmeny (Markomani, 

Kvádové, Hermunduři, Naristové) i se Sarmaty (Droberjar 2002, 168 – 169). Markomanské 

války trvaly v letech 160 – 180 po Kr. a přinesly vážný zásah do římské říše. Válečné události 

těchto válek se dělí do dvou etap. První z nich zahrnuje germánské nájezdy a druhá římskou 

protiofenzívu. Germánským a sarmatským kmenům se nakonec podařilo překročit hranici na 

Dunaji a vtrhnout do Panonie a při druhém vpádu se dostaly až do severní Itálie. V roce 172 

začalo římské tažení v čele s císařem, jeho vojsko překročilo Dunaj u Carnunta a směřovalo 

dál na kvádské území. Germánské obyvatelstvo v Čechách stálo stranou těchto událostí a bylo 

ušetřeno přímých válečných událostí.  

 Další fáze markomanských válek tzv. druhá germánská válka začala roku 177, a 

zasáhla i na jižní Moravu. V rozhodující bitvě vyhráli Římané a posunuli se hluboko do 

barbarského vnitrozemí. Smrt Marka Aurelia ukončila římské záměry na obsazení 

markomansko – kvádského území a byl uzavřen tzv. Commodův mír mezi Římany a 

Germány, který ukončil války (Droberjar 2002).  
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Po markomanských válkách začala římská vojenská hranice upadat. Římská říše byla 

koncem 3. století za vlády císaře Diocletiana rozdělena na čtyři územní celky – prefektury 

(Orient, prefekturu ilyrskou, italskou, galskou), které se dále dělily na 12 diecézí. Nejmenšími 

správními útvary byly provincie. Pro naše země měly největší význam po celou dobu římskou 

zejména podunajské provincie Norikum a Panonie a Porýní. Odtud k nám směřoval římský 

import a vlivy (Droberjar 2005, 12). Norikum se rozkládalo na území dnešního Rakouska a 

Slovinska, Panonie zabírala území dnešního východního Rakouska a malou část nejjižnějšího 

Slovenska, pravobřeží maďarského břehu Dunaje a severní Chorvatsko.  

Také pro 4. století je charakteristická složitá situace v římské říši. Za Konstantina byla 

učiněna opatření ve prospěch panonského limitu, řada kastelů a táborů byla přestavěna, 

opevnění vybudováno z litého zdiva. Císař Valentinianus I. (364 - 375) se pokusil o útok do 

země Kvádů, dal dokonce postavit most přes Dunaj. Avšak po záchvatu mrtvice zemřel a 

všechny plány na výboj byly opuštěny. Ve 4. století u nás dožívalo původní germánské 

obyvatelstvo, zároveň do Čech přicházely nové skupiny Germánů ze středního a severního 

Německa (Droberjar 2005, 14). Příchozí obyvatelé vytvořily vrstvu vládnoucí aristokracie, 

jejíž stopy nacházíme v bohatě vybavených kostrových hrobech.  

 Tento velmi stručný přehled nejdůležitějších událostí v římské říši, které se odehrály 

v rozpětí čtyř století, slouží k nástinu evropské situace, ve které se ocitly naše země v době 

římské. Je zcela zřejmé, že Čechy se do zájmu římské říše dostaly zejména na počátku 1. 

století po Kr., dokladem této skutečnosti je i přítomnost řady římských importů, které 

nalézáme především v žárových i kostrových hrobech nejen bojovníků Marobudovy družiny.  

Kromě dokladů hmotné kultury, či ikonografických pramenů jsou významným 

přínosem pro poznání doby římské zprávy antických autorů. Z hlediska Čech má prvořadý 

význam spis Velleia Patercula s popisem marobudovské kampaně (Historia II, 108 - 110). 

Jeho autor se osobně účastnil vojenského tažení Tiberia. Hlavní studnicí vědomostí je P. 

Cornelia Tacitus a jeho Annales II 26, 44 – 46, 62 – 63 (Droberjar – Sakař 2000). Dalším 

antickým autorem je Klaudios Ptolemaios, který někdy v 2. století sestavil bohatý zeměpisný 

materiál, vycházející ze zpráv kupeckých výprav a měl poskytnout návod k vykreslení mapy 

celého tehdy známého světa.  

2. 3. Chronologie doby římské 

 Doba římská se tradičně dělí na starší a mladší úsek. H. J. Eggers (1955) rozdělil dobu 

římskou na několik stupňů, které označil písmeny A až C, k nimž byl později vymezen stupeň 
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D. Stupeň A spadá do období před přelomem letopočtu a je označován jako pozdně laténské 

období. Stupeň B je rozdělen na stupeň B1 (0 - 50) a B2 (50 - 150). Stupeň C obsahuje 

podstupeň C1 (150 - 200), C2 (200 - 300), C3 (300 - 350/375). Počátek stupně A je u nás 

odvozován na základě pohřebiště v Grossromstedtu v Durynsku (Salač 2008, 38).  

 Nověji zpracoval datování doby římské na našem území E. Droberjar (1999b), který 

starší dobu římskou rozdělil na časnou a starší. Časná doba římská poté obsahuje tři horizonty 

a starší doba (v užším smyslu) má dvě fáze a jeden horizont. Mladší doba římská se skládá 

z mladší doby římské (v užším smyslu) a pozdní doby římské, mladší doba římská má dva 

stupně a pozdní doba jeden stupeň. Absolutní chronologii starší doby římské poté E. 

Droberjar upravil v článku Plaňanská skupina großromstedtské kultury (2006) a textu 

Hornolaští Svébové – Markomani (2006).  

Počátek doby římské je spojován s kulturní změnou v české kotlině, která vedla 

k vytvoření kultury grossromstedtského horizontu přicházející k nám ze středního Německa, 

zvláště z Pomohaní. Jejími nositeli byli Germáni. Eggersův stupeň A (plaňanská skupina) 

odpovídá 2. polovině 1. století př. Kr. (Droberjar 1999b; Droberjar 2008). Přechod mezi 

stupněm A a stupněm B lze charakterizovat jako výraznější přelom, který se projevuje 

v hmotné kultuře na celém území grossromstedtské kultury. Ve stupni B1a je na našem území 

založeno pohřebiště v Dobřichově, dochází k rozšiřování již existujících žárových pohřebišť. 

Nově se objevují kostrové hroby (Salač 2008, 117). Počátek 1. století po Kr. je 

charakterizován existencí kmenového svazu Marobuda a velkým přílivem římských importů 

na naše území. 

Marobudova říše byla krátkodobým útvarem, jehož východní hranici mohla tvořit 

Visla a západní hranici Labe. V Čechách se v tomto období vytvořila specifická hmotná 

kultura s vazbou na střední Německo a střední Polabí. Pro stupeň B1 se E. Droberjar (2008a) 

nebrání pojmu dobřichovská skupina jakožto součást grossromstedtské kultury, která je 

výsledkem splynutá starších složek svébského osídlení, důsledkem silné romanizace české 

kotliny v augustovsko – tiberiovském období (Droberjar 2008b, 578 – 579). Ve stupni B1b 

(horizont klasických českých spon) ubývají bohaté hroby.  

 Nástup stupeň B2 byl poměrně plynulý. Pokračuje pohřbívání na již známých 

pohřebištích, předpokládá se prořídnutí osídlení na území Čech, což bývá vysvětlováno 

odchodem části obyvatelstva na jižní Moravu a jihozápadní Slovensko (Droberjar 2008a). 

Množství římských importů na našem území poklesá, importované bronzové nádoby se k nám 
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dostávají ze severní Itálie či Dolní Germánie. Stupeň B2b je charakterizován oživením 

předmětů římského původu. Založeno bylo pohřebiště v Lužci nad Vltavou, pokračuje 

pohřbívání v Třebusicích a na Dobřichově – Pičhoře (Droberjar 1999b).  

V průběhu přechodného stupně B2/C1 dochází k průniku nových forem do 

starořímského substrátu. Na počátku stupně C1 sledujeme na území Čech určité migrační 

pohyby způsobené koncem markomanských válek. Na naše území pronikají také prvky 

przeworské a wielbarské kultury. Na počátku 3. století vznikají nová žárová pohřebiště např. 

Dobřichov - Třebická či Pňov. Objevují se také bojovnické hroby např. hroby z Polep 

s římskou štítovou puklicí či hrob z Pňova s gladiem typu Pompeji a s římskými kováními 

pochev (Droberjar 2008, 136). V tomto období opět narůstá počet římských importů na 

našem území. 

 Ve stupni C2 přichází na naše území nový lid ze středního Polabí, který se usídluje 

zejména v severozápadních Čechách (Droberjar 1999b). Pod vlivem kulturních prvků 

z Durynska se více objevují kostrové hroby, které jsou dokladem přítomnosti vyšších 

společenských vrstev. Germánská kultura druhé poloviny 3. století v Čechách je 

charakterizována labsko - germánským okruhem (Droberjar 2008, 136). Dochází k chudnutí 

žárových hrobů, v mužských hrobech se již nevyskytují zbraně, ale pouze šipky. 

Charakteristické jsou také bohaté kostrové hroby. Z hlediska římského importu se Čechy staly 

na počátku 4. století po Kr. průsečíkem mezi římskými provinciemi a centrem germánského 

osídlení ve středním Německu (Droberjar 2008a, 136).  

 Ve stupni C3 dále chudnou žárové hroby a zbraně v nich se téměř nevyskytují. Ve 4. 

století přibývá kostrových hrobů, což je zřejmě způsobeno odrazem změn ve společnosti 

(Droberjar 2008a, 137). Objevují se také římské kovové importy například ramínkovité 

spony s cibulovitými knoflíky. Nejpočetnější skupinu nálezů římsko – provinciálního původu 

tvoří keramické nádoby včetně terry sigillaty. Úpadek římské říše se projevil i na množství 

římsko – provinciálního importu na našem území. 
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3. Římský import 

3. 1. Určení římského importu 

 Kontakty antického světa se střední Evropou jsou zřejmé a archeologicky doložitelné 

již v pravěkých obdobích našich dějin. Přímé i nepřímé styky středomořské oblasti s českými 

zeměmi nabyly na intenzitě v době římské, konkrétně na přelomu starého o nového letopočtu, 

kdy Římané ovládli oblast kolem Rýna a Dunaje a součástí Impéria se staly římské provincie. 

Germánské obyvatelstvo žijící na tomto území i v oblastech okolo něj, tradičně označovaných 

jako barbarikum, mezi sebou v různých fázích doby římské a v odlišné intenzitě udržovalo 

kontakty, jejichž projevem jsou předměty vyrobené v římských provinciích, které se k nám 

dostaly (Musil 2008, 100).  

R. Pleiner (1978, 687) import definuje jako zboží dovezené do střední Evropy z dílen 

v římských provinciích nebo z Itálie. Jejich vypovídací hodnotu spatřuje především v poznání 

ekonomických vztahů Říma a barbarika. Vychází z předpokladu H. J. Eggerse, že žádný 

z importů ,,nepřežil“ svého nového majitele a dostal se do hrobové výbavy se stejnou 

generací, která předmět získala a proto je obtížné určit dobu vzniku a obliby jednotlivých 

druhů zboží (Pleiner 1978, 687). Práce s římským importem má tedy velikou důležitost, avšak 

měla by se vyhnout zevšeobecnění některých poznatků a abstraktnímu periodizování doby 

římské. 

Pojem římský import je dle E. Droberjara (2007, 55) obecné pojmenování pro ty 

artefakty, které prokazatelně mají římskou provenienci (italskou nebo provinciální) a které se 

různými způsoby dostaly za hranice římské říše, tedy na území, které bylo trvale osídleno 

barbary. Ne všechny římské artefakty bychom měli považovat za luxusní výrobky, což 

dokládají nálezy římských výrobků různé kvality i kvantity. Importy se na naše území 

dostávaly prostřednictvím obchodu, kořisti či darů, kdy Římané obdarovávali germánské 

velmože a jim nakloněné osoby luxusními předměty (Droberjar 1997, 286). O obchodování 

mezi Svéby a Římany nás informuje Tacitus, podle kterého se římské zboží do Marobudovy 

říše dostávalo prostřednictvím římských kupců a obchodníků a z jeho sídla mohly být římské 

výrobky dále distribuovány (Droberjar 2007).  

 Součástí vojenské kořisti nebyly předměty, které vyžadovaly zvláštní obaly potřebné 

pro přepravu, tedy keramické a skleněné nádoby. Stříbrné nádoby zřejmě reprezentují tzv. 

přátelský dar. V případě militárií, jejichž nálezy na našem území jsou především v horizontu 

Marobudovy říše, je situace odlišná. Dle E. Droberjara (2007, 59) existují čtyři hlavní 
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způsoby, jak se římské zbraně dostávaly do germánského prostředí: účast germánských 

bojovníků v římských auxiliárních jednotkách, kořist z válečných tažení, oficiální dary 

Římanů Germánům, či obchod s Germány. 

 Z našeho území máme také četné doklady nálezů římských mincí, kterými se zabýval 

J. Schránil (1916), E. Pochitonov (1955) a v současnosti především J. Militký (2010). Na 

základě typologie římských mincí lze určit tři hlavní skupiny – depoty, drobné hromadné 

nálezy a jednotlivé nálezy tzv. ztrátových mincí (Militký 2008, 32). Mince byly důležité 

v systému darů i jako prostředek římské imperiální propagandy (Droberjar 2007, 60). 

Interpretace těchto nálezů je však velmi problematická, depoty lze považovat za osobní 

majetky či obětiny. Většina jejich nálezů pochází z povrchových sběrů, délka a účel jejich 

používá na území barbarika je neznámá. Sloužit mohly také jako surovina na výrobu 

germánských šperků či jiných výrobků. 

3. 2. Vypovídací hodnota římského importu 

Římské importy jsou považovány za nejdůležitějším nálezy doby římské. Na základě 

jejich analýzy lze přispět ke zkoumání celého komplexu chronologických, obchodních, 

sociálních i mocensko - politických vztahů na území barbarika (Droberjar 2002, 104; tentýž 

2007, 41). Nálezům římského původu však nelze připisovat ,,samospasitelskou úlohu“, při 

jejich posuzování, zejména při stanovování datace dané nálezové situace, je nutné vycházet ze 

všech informací, které nám daná lokalita poskytuje. V některých případech mohou importy 

naše poznání doplnit o nové poznatky či ho upřesnit, ve většině případů však spíše s sebou 

přinášejí další otázky a problematické okruhy, na které je nutné se v budoucnu blíže zaměřit. 

Římské importy jsou považovány za doklady existence kontaktů mezi římskou říší a 

oblastmi barbarika. Objevují se jak v hrobových kontextech, tak v sídlištním prostředí. Jejich 

postavení je v konkrétních případech odlišné. Zatímco v hrobech sloužily jako součást 

milodarů pohřbeného, na sídlištích je patrná zcela jiná skladba římského importu. Mnohé tzv. 

ojedinělé nálezy římských importů jsou stopou po existenci komunikací, sídlišť nebo jiných 

nemovitých památek (Droberjar 2007, 42). Rekonstrukce těchto tras, po kterých putovalo 

nejen obchodní zboží, ale i samotní lidé, je stále v rovině úvah. Hlavní komunikace vedly 

podél významných řek. Za hlavní spojnici kontaktů jsou považovány jižní Čechy, napojené na 

území Norica (Salač 2008, 112). 

Na základě výrobních míst importovaných předmětů a jejich nálezů v konkrétních 

provinciích se vytvářejí hypotézy o obchodních trasách, po kterých docházelo k jejich šíření. 
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Je zřejmě, že hlavními zásobárnami římských importů do Čech byly provincie Panonie, 

Noricum a v menší míře také Raetie, což je samozřejmě dáno blízkostí těchto území (Sakař 

1991). Dřívější názory (např. H. J. Eggers 1951) vycházely z předpokladu, že obchod 

zprostředkovávali germánští obchodníci. Současný stav bádání směřuje však k přesvědčení, 

že s importy obchodovali přímo římští obchodníci (Kunow 1980), což lze přijmout především 

pro období Marobudovy říše, kdy české země zaujímaly významné postavení a udržovaly 

styky s římskou říší. M. Erdrich (2001) však předpokládá, že obchod nehrál rozhodující úlohu 

a římské importy se do barbarika dostávaly jakožto dary, úplatky, kořist či donesený žold 

z vojenské služby v římské armádě.  

V. Salač (2008) se domnívá, že tzv. importy nerozváželi v Germánii pouze římští 

kupci, ale byly šířeny i prostřednictvím germánského obchodu. V obdobích, kdy se Čechy 

vytrácely z dohledu římských dějin, ubývá u nás množství importovaných předmětů a nelze 

tedy předpokládat, že by římští kupci mířili na území, které pro ně nebylo dostatečně 

přitažlivé. 

Vypovídací hodnotu importů zkresluje stav současného poznání. K dispozici dnes 

máme jen určité množství importovaných výrobků. Mnoho je jich ještě ukryto v zemi, některé 

již zmizely vlivem intenzivní zemědělské činnosti, organické formy importů se nedochovaly 

(Droberjar 2007, 43). Problémem je také skutečnost, že většina z římských importů byla 

objevena na konci 19. století či počátku 20. století, některé předměty jsou dnes ztraceny, či 

nejsou v depozitářích muzeí k nalezení. V literatuře se tyto předměty objevují, chybí však 

jejich nová interpretace s přihlédnutím k současným poznatkům. Mnoho importů ze žárových 

hrobů bylo navíc silně poškozeno žárem a jejich bližší určení je nemožné. 

Výskyt římsko - provinciálních importů na našem území je možné dát do souvislosti 

s významnými historickými událostmi, které se buď přímo dotkly našeho území, či měly 

nemalý vliv na podobu nejen hmotné kultury v Čechách. Důležité postavení měly Čechy 

v době římské v horizontu Marobudovy říše, ze kterého pochází největší skupina římského 

importu v našich sbírkách. Jak je zřejmé ze soupisů a analýz importů, nálezů z pohřebišť a 

sídlišť, římsko - provinciální importy se v různém rozsahu a podobě u nás objevovaly po 

celou dobu římskou. Pozdně římské importy tak svědčí o nepřerušených kontaktech 

s podunajskými provinciemi (Droberjar 2005, 36). 

Nálezy římských importů také přispívají k určení možné doby fungování největších 

pohřebišť nejen ve středních Čechách. Například na nekropoli v Dobřichově - Pičhoře se 
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pohřbívalo od počátku doby římské až do období markomanských válek (Sakař 1970, 69; 

Droberjar 1999a). Většina antických artefaktů bývá součástí žárových či kostrových hrobů, 

proto jim je přisuzován význam především v sociální a reprezentační rovině, přesto jejich 

výskyt nemusí být indikátorem postavení pohřbeného (Droberjar 2007). J. Bouzek (1990, 24) 

tento reprezentační význam spojuje se systémem družinictví, jehož dokladem je honosné picí 

náčiní, používané při hostinách, které představuje jednu z nejpočetnějších skupin nálezů 

římských importů v milodarech žárových hrobů.  

Nápadná je koncentrace římských importů ve středních Čechách, zejména v časné 

době římské (Filip 1952; Sakař 1974; Droberjar 1997; Droberjar 2007). Tato skutečnost je 

dána nejen existencí centra Marobudovy říše na tomto území, které nebylo zatím blíže 

lokalizováno, ale také objevem velkých nekropolí již koncem 19. století i stavem bádání 

české archeologie doby římské věnující pozornost především tradičně dlouhodobě osídleným 

oblastem našeho území.  

Na ,,kategorii“ římských importů je nutné pohlížet jako na důležitý zdroj informací, 

který však není osamocený. Zjednodušený pohled na import jakožto přesný chronologický 

indikátor, je značně problematický. Importům byla přisuzována krátká doba oběhu, ve 

skutečnosti je životnost předmětu závislá na mnoha faktorech například na jeho hodnotě, na 

postavení jeho majitele, tendenci předmět dlouhou dobu držet ve svých rukou či naopak 

zbavit se ho (Sakař 1991, 5). Přes všechny problematické okruhy, které se váží k římských 

importům, jde o nejznámnější doklady kontaktů v protohistorickém období. 

3. 3. Spojení Čech s římským světem 
 
 Čechy měly na počátku doby římské významné postavení ve vývoji hmotné kultury 

v celém barbariku. Tato skutečnost je doložena silnou koncentrací římských importů v 1. 

polovině 1. století po Kr., které se koncentrují do středních Čech, do centra kmenového svazu 

Markomanů. A dokládají tak plnou integraci české kotliny do středoevropského prostředí. 

 Nápadný výskyt římských importů v Čechách byl vyvolán významností tohoto území 

a blízkými kontakty s okolními provinciemi Impéria. Z nich měla výsadní postavení provincie 

Norikum. Dokladem těchto vztahů jsou především značky na dně bronzových nádob, nebo na 

jejich rukojeti (Sakař 1974, 58). Příkladem je značka na bronzové pánvi s kachními 

hlavičkami a další hrobová výbava z hrobu v Praze – Bubenči. Import norických výrobků do 

Čech byl největší v době, kdy Norikum ještě nebylo římskou provincií, o silných stycích 
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svědčí nálezy spon A 67 či A 236 i bronzové nádoby v českých nálezech (Sakař 1974, 58 – 

59). 

 Problematika kontaktů mezi Čechami, provincií Norikum a centrální oblastí římské 

říše vzrůstá v okamžiku, kdy začneme uvažovat o vedení dálkových obchodních tras. 

Předpokládat lze několik cest, které procházely Čechami. Za místo vstupu obchodníků na 

naše území jsou považovány jižní Čechy, rekonstrukce dalšího průběhu cest se poté spíše 

odhaduje a je připisována povodí velkých řek a tradičně osídleným oblastem, kam se 

soustředila germánská sídla (Sakař 1991, 11). Pokud se podíváme na rozšíření římského 

importu na mapě č. 1 je patrná koncentrace dovezených předmětů cizí provenience v povodí 

Labe na severovýchod od Prahy (Kolínsko, Poděbradsko) a na severozápad od Prahy v povodí 

Vltavy. A to především v období horizontu Marobudovy říše.  

 V. Sakař (1991, 12) uvažuje o tom, že obchodní cesta v norické provincii začínala 

v prostoru mezi Lincem a Lorchem nad Enží a vedla na sever na Českobudějovicko a poté 

kopírovala trasu, na které ležela laténská oppida Nevězice, Hrazany a Závist. Tuto skutečnost 

by mohly dosvědčovat rané římské importy objevené právě na oppidech, například vědra 

s delfínovitou ataší E 18 nebo vědra se srdcovitou ataší typu E 19.  

 Stejný nozor vyslovil již J. Dobiáš (1964, 325), který se domníval, že komunikační síť 

na území českých zemích se vázala na pohraniční centra na římském břehu Dunaje. Linec byl 

tak napojen na Českobudějovicko, z Carnunta vedla cesta na jižní Moravu. Tato místa byla 

zřejmě obchodními centry, odkud se rozšiřovaly římské výrobky. Nežli se k nám dostaly 

impulzy z podunajských oblastí, směřovaly na území Čech v době laténské vlivy z Galie. A to 

po obchodní cestě, vedoucí podél toku Rýna k Mohanu a podél Ohře k ústí Labe, která 

směřovala do středních Čech do Pražské kotliny (Dobiáš 1964, 326).  

 Na počátku našeho letopočtu bylo české vnitrozemí napojeno na římsko - provinciální 

prostředí povodím Dunaje. Za spojnici Čech s Podunajím je považována tzv. Zlatá stezka 

spojující Strakonicko s Pasovem a ležící na soutoku Dunaje s Innem, kde tvořila hranici mezi 

provinciemi Raetie a Norikum (Salač 2008, 112). Tato západní cesta nebyla jediným 

vstupním bodem na naše území. Podobně jde uvažovat i o východní cestě, směřující na 

Moravu a do východních Čech. Nejdůležitější komunikací byla Jantarová stezka, vycházející 

od ústí Visly přes Moravskou bránu do Carnunta. Toto spojení východním směrem vedlo 

podél říčky Loučné. 
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4. Římské importy ve středních Čechách 

 Nálezy římsko – provinciálního původu v Čechách tvoří svébytnou skupinu 

archeologicky doložitelné hmotné kultury doby římské. Následující kapitola pojednává o  

jednotlivých skupinách importovaných předmětů nalezených ve středních Čechách. Jde o 

bronzové a stříbrné nádoby, nádoby vyrobené ze skla, keramické importy, součásti 

opaskových garnitur, západořímské i podunajské spony a militária. Skladbu nálezů římsko – 

provinciálního původu představuje graf č. 1. 

Graf 1: Skladba nálezů římsko – provinciálního původu ve středních Čechách 

Nálezy římsko-provinciálního původu

Bronzové nádoby

Spony

Opaskové garnitury

Stříbrné nádoby

Sklo

Militaria

Keramika

Terra sigillata

Další

 

4. 1. Bronzové nádoby 

 Bronzové nádoby představují početnou skupinu římských importů nejen ve středních 

Čechách. Základní typologii bronzových nádob vytvořil H. J. Eggers (1951). Na jeho 

přelomovou práci navázal například R. Petrovszky (1993) a E. Künzl (2002). Z českých 

badatelů patří největší zásluha Z. Karasové (1998), která provedla soupis všech nálezů 

bronzových nádob z našeho území a identifikovala 169 kusů kovových nádob z doby římské. 

Spíše okrajově se těchto artefaktů dotkly studie K. Motykové - Šneidrové (1965; 1967), V. 

Sakaře (1970; 1994), či E. Droberjara (1999b).  

Problematická je chronologie těchto artefaktů, a to díky obtížnému stanovení doby 

jejich vzniku a používání, proto je nutné vždy vycházet z celého nálezového kontextu (Musil 

2008, 100). E. Droberjar (2007) poukazuje na skutečnost, že počet kovových nádob u nás je 

pravděpodobně daleko větší než množství uvedené Z. Karasovou, neboť ve své studii 

identifikoval 106 kusů bronzových nádob pouze ve stupni B1. Největší koncentrace 
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bronzových nádob spadá do časné doby římské, v mladší době římské upadá jejich tvarová 

pestrost. 

Centrem výroby bronzových nádob byla zejména Kampánie (Droberjar 1999b). 

Postupně se jejich výroba rozšířila do severní Itálie a do římských provincií v Porýní a 

v Galii. Většina nálezů bronzových nádob pochází ze žárových hrobů a jsou tedy mnohdy 

značně poničeny žárem. Výjimku tvoří vcelku dochovaný soubor bronzových nádob 

z kostrového hrobu v Praze – Bubenči z roku 1948 (Novotný 1955).  

 První kovové nádoby se objevují na laténských oppidech např. na Stradonicích či na 

Starém Hradisku. Antickými importy z keltských oppid se ve své diplomové práci zabývala 

H. Svobodová (1981), která jako nejpočetnější skupinu antických importů na oppidech určila 

bronzové nádoby. Jednotlivé nálezy publikovala roku 1983 a 1985. Z přelomu letopočtu 

pocházejí vědra s delfínovitou ataší typu E 18, která jsou na Stradonicích zastoupena třemi 

zlomky (Svobodová 1983, 656). Vědra s delfínovitou ataší jsou vysoká okolo 200 až 250 mm, 

tělo se směrem nahoru rozšiřuje, držadla jsou masivní a obloukovitě prohnutá, na dně se často 

vyskytují tři nožky. Datována jsou do konce 1. století před Kr. a na počátek 1. století po Kr. 

Vědro tohoto typu pochází i z Holubic (Karasová 1998, 70; Droberjar 2007, 63). 

Na keltských oppidech je také zastoupeno vědro se srdcovitou ataší (typ E 19). Poutko 

tohoto typu tvoří kroužek, prohnutá tyčka s vyznačenými hranami a ataše ve tvaru srdce. 

Další skupinu bronzových nádob představují vědra s ptačími hlavičkami, jejichž držadla byla 

obloukovitě prohnutá a zakončená ptačími hlavičkami (Svobodová 1983, 658). Ze Stradonic 

pocházejí i kelheimské konve a konve typu Ornavasso – Kjaerumgaard, aylesfordské pánve 

(typ E 130) a bronzová vědra s železným okrajem (typ E 7 – 8) (Musil 2008, 100).  

 Největší počet bronzových nádob pochází ze stupně B1 a soustředí se právě do oblasti 

středních Čech. Jejich počet výrazně narostl zpracováním materiálu z nekropole Dobřichov – 

Pičhora (Droberjar 1999a) a postupným publikováním nálezů z dodnes nezpracovaného 

pohřebiště v Třebusicích (Sakař 1970; Droberjar 2007). Charakteristickým nálezem je pánev 

typu E 131. Ve středních Čechách byl fragment pánve typu E 131 s kolkem v obdélné kartuši 

MHREN// nalezen v Třebusicích v žárovém hrobě VI/25 či v hrobě XIVI/26, kde byla jeho 

rukojeť  zdobena thyrsem (Sakař 1970, 49; Karasová 1998, 83). Ve zlomcích se dochovala 

pánev E 131 z Brozánek (Sklenář 1966, 199 - 200; Karasová 1998, 65). Několik dalších 

nálezů se našlo na nekropoli v Dobřichově – Pičhoře. Příkladem je hrob č. 43 s fragmentem 
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rukojeti pánve zdobené kachní hlavičkou a thyrsem zakončeným borovicovou šiškou 

(Karasová 1998, 67; Droberjar 2007, 63).  

Dalšími doklady rozšíření pánve E 131 je nález z lokality Kněževes (Sakař 1970, 30; 

Karasová 1998, 71; Droberjar 2007, 63), z Kostomlat nad Labem, kde byla pánev na spodní 

straně jímky označena rytým znakem (Sedláčková 1975) a z Kropáčovy Vrutice (Břeň 1953, 

520). Pánev E 131 z Lysé nad Labem je na rukojeti označena kolkem C·BVCCIONMVL 

(Motyková – Šneidrová 1963, 33). Ze stejné lokality z druhého žárového hrobu pochází také 

pánev tohoto typu označená vyrytým znakem ve tvaru písmene ,,V“ (Sakař 1970, 33; 

Karasová 1998, 76). Ohněm poškozená je pánev z Mikovic (Sakař 1970, 33) i nález 

z Nymburku (Sakař 1970, 34). Významným nálezem je bronzová pánev E 131 z kostrového 

hrobu, objeveného roku 1948 v Praze – Bubenči, která se nám dochovala v dobrém stavu 

(Novotný 1955). V kostrovém hrobě se nacházela i pánev s držadlem označeným kolkem 

MEROM  ze Strak na Nymbursku (Břeň 1953, 521).  

Pánve typu E 131 byly vyráběny ve městě Kapua, ale také v Galii a Noriku. Jejich 

výroba se předpokládá v době vlády Augusta a Tiberia (Sakař 1991). Na držadle se často 

vyskytuje kolek výrobce, který nám pomáhá upřesnit dobu vzniku těchto nádob. Kolky jsou 

však často nečitelné, v některých případech se objevují pouze ryté značky, které nejsme 

schopni spojit s konkrétním mistrem či dílnou, příkladem je nález z Lysé nad Labem. Ryté 

značky jsou také často vykládány jakožto signování výrobků během obchodních transakcí 

(Droberjar 2007, 44). Za důležitý chronologický ukazatel na těchto pánvích je považováno 

opeření ptačích hlaviček (Břeň 1953; Sakař 1970). 

Méně častějším nálezem jsou pánve typu E 137 – 138 a jejich pozdější varianty. 

Z jámového hrobu 72 z Tišic je pouze fragment rukojeti bronzové pánve typu E 137 (Sakař 

1970, 43; Droberjar 2007, 63). Fragmenty bronzové pánve s ledvinovitým výřezem 

v rukojeti, zdobené perlovcem a kroužky, s kolkem ve tvaru obráceného písmene ,,V“ 

pocházejí ze žárového hrobu LXIX/21 z Třebusic (Sakař 1965, 150 – 151). Blíže neurčený 

typ pánve (E 137 – 142 ?) s kulovitým otvorem v rukojeti se nalezl v Třebusicích v hrobě 

CIX/36, ze stejné lokality z hrobu LVIII/41 jsou dva fragmenty pánve E 137 (Karasová 1998, 

84). 

V. Sakař (1970) další skupinu bronzových nádob označuje za vědra s atašemi 

v podobě lidské tváře, která zastupují typy E 24 – E 29. Tato vědra byla vyráběna až do doby 

flávijské. Ve středních Čechách jsou zastoupena vědrem s ataší v podobě menády typu E 24 
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z Dobřichova – Pičhory, z hrobu V (Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII) a z hrobu č. 146 

(Motyková – Šneidrová 1967; Karasová 1998, 68) a vědrem s maskovitou ataší typu E 24 

z Velkého Oseku (Sakař 1970, 57). Vědro typu E 28 zdobené hlavou menády a palmetami ze 

stupně B2 pochází ze žárového hrobu z Lisovic, který byl objeven již koncem 19. století 

(Felcman 1896 – 1897, 195; Sakař 1970, 32). Bez bližších nálezových okolností zůstává 

nález fragmentu okraje a hrdla bronzového vědra E 28 z Prahy – Strašnic (Sakař 1970, 38). 

Další kategorii bronzových nádob představují oinochoe typu E 124 – 125, které jsou 

datovány do doby augustovské a zřejmě byly určeny ke kultovnímu účelu. V nálezech ze 

středních Čech nejde sice o početnou skupinu, přesto jsou ukazatelem bohatosti hrobů, ve 

kterých byly nalezeny. Dvěma exempláři jsou zastoupeny v Dobřichově – Pičhoře. Konkrétně 

jde o spodní část ucha oinochoe s hlavou menády typu E 124/125 (Motyková – Šneidrová 

1963, Taf. XXIII, 4), silně poničená ohněm je konvice zdobená hlavou satyra typu E 125 

z hrobu III (Sakař 1970; Droberjar 2007, 63). Konvice typu E 124 je také z kostrového hrobu 

z Prahy – Bubenče, její držadlo bylo vytvarováno do podoby ženské hlavy a na dně nádoby 

byla vyryta značka ve tvaru tzv. kuří stopy (Sakař 1965, 150). 

Pro dobu augustovskou jsou charakteristické soupravy stolního náčiní často ve složení 

naběračky s cedníkem, které se udržely s několika typologickými změnami až do mladší doby 

římské. Jde o typ E 159, 159a, 160, 161 a 162. Lopatkovité rukojeti naběračky a cedníku typu 

E 159a s kolkem PHILOCALI pocházejí z hrobu III z Dobřichova – Pičhory (Sakař 1970, 8). 

Nejisté je určení fragmentů bronzové naběračky typu E 159 – 162 z hrobu 79 z Dobřichova – 

Pičhory (Sakař 1970, 20). Typ E 160 je z Dobřichova – Třebické (Sakař 1970, 27). Typ E 161 

se ve dvou fragmentech dochoval v žárovém hrobě v Kolíně (Sakař 1970, 30). Pět dokladů 

soupravy naběračky a cedníku bylo objeveno v Lužci nad Vltavou (Kytlicová 1970). 

Z kostrového hrobu v Řepově pochází souprava typu E 162 s kolkem LCOMPITVRICIN 

(Břeň 1953; Karasová 1998, 80). Několik bronzových souprav této skupiny nádob pochází ze 

Stehelčevse (Karasová 1998), Tišic (Sakař 1970, 43) a z Třebusic (Sakař 1970).  

Simpulum (Eggersův typ 163) je označení pro malou naběračku s cedníkovitou 

rukojetí. Ze středních Čech je známé simpulum, které je pod okrajem bohatě zdobeno 

vejcovcem a pochází z kostrového hrobu 3 ze Strak (Břeň 1953, 521; Karasová 1998, 82).  

Bronzové kotle jsou ve středních Čechách zastoupeny typem E 33 z Holubic, který 

posloužil jako pohřební urna, jeho tři nožky byly ulomeny a nedochovaly se (Sakař 1970, 29; 

Droberjar 2007, 63).  Ke kuchyňskému souboru patřily kotlíky s oblou spodní částí E 7 a E 8. 
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Bronzový kotel se železným okrajem typu E 7 ze stupně B1a pochází z hrobu I z Dobřichova 

– Pičhory (Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 5), kotel s kulovitým tělem typu E 8 ze 

stejné lokality z hrobu VI je datován také do augustovské doby (Motyková – Šneidrová, Taf. 

XXIII, 3). Do stupně C1 byl datován fragment naběračky E 7 z hrobu č. 98 v Lužci nad 

Vltavou (Kytlicová 1970, 331). 

Početnou skupinu bronzových nádob tvoří mísy, které se dělí do dvou základních 

kategorií – na mísy s pevnými uchy (typ E 96, 99/100) a s pohyblivými uchy (typ E 91 a 92). 

Z hrobu II z Dobřichova – Pičhory pocházejí pozůstatky masivních uch mísy E 99/100, 

z hrobu č. 70 dekorativní část ucha mísy E 92 a z hrobu 116 ucho stejného typu (Sakař 1970, 

20 - 21). Mísa E 96 byla objevena v Holubicích (Sakař 1970, 29; Droberjar 2007, 63). Nejisté 

je určení mísy poškozené ohněm z Obříství, která byla přiřazena k typu E 92 (Motyková – 

Šneidrová 1963, 40; Karasová 1998, 77). Dobře dochovaným příkladem je bronzová mísa 

s pohyblivými držadly E 92, která je na okraji zdobena vejcovcem a postavena na 

prstencovité nožce (Novotný 1955; Karasová 1998, 78). Tenkostěnnou mísu s úzkým 

horizontálním okrajem typu E 70 zastupuje nález z kostrového hrobu v Řepově (Karasová 

1998, 80). 

Nejpočetnější skupinu bronzových nádob zastupují vědra östlandského typu, které se 

vyskytují ve variantách E 38, E 39, E 40, E 41 a E 42. Vyráběna byla v celé římské říši od 

augustovské doby až do 3. století po Kr., kdy dolní část nádoby získala konický tvar (Sakař 

1970). Tato vědra byla součástí kuchyňského souboru a objevují se i ve vojenském inventáři. 

Vědro vyrobené ze slitiny mědi pochází z Jenštejna u Prahy a bylo náhodně objeveno v roce 

1993 (Turek 2000, 151). Jako hrobová urna posloužilo vědro E 38 ve vrchní části zdobené 

pásem jemně provedených rýh ze žárového hrobu III z Dobřichova – Pičhory (Motyková – 

Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 1). Další minimálně 4 kusy věder daného typu jsou z pohřebiště 

v Lužci nad Vltavou. Na vědru typu E 39 z kostrového hrobu ze Řepova se zachovaly 

organické materiály, které byly podrobeny rozsáhlé analýze (Březinová – Urbanová Poppová 

2009). Dva fragmentární příklady östlandského vědra jsou z hrobu A 40 ze Stehelčevse 

(Motyková 1981). Další vědra typu E 38 – E 43 jsou z pohřebiště v Třebusicích (Sakař 1970).  

Z bronzových pánví vynikají pánve s držadly zakončenými beraní hlavičkou tzv. 

patery (typ E 154 – 155). Dokladem je rukojeť patery z hrobu II a hrobu IV z Dobřichova – 

Pičhory (Sakař 1970; Karasová 1998, 66). Bronzová hlava berana z pánve typu E 154/155 

byla objevena v hrobě 1/1905 (Sakař 1970, 25). Bohatě zdobená patera s litým dutým 
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držadlem a připevněným závěsným kováním pochází z bohatého kostrového hrobu v Praze – 

Bubenči (Novotný 1955). 

Tabulka 1: Typy bronzových nádob ve středních Čechách  

Typ nádoby Počet kusů Počet lokalit 
E 131 41 17 

E 7 2 2 
E 18 8 4 
E 36 2 2 
E 24 1 1 

E 136 1 1 
E 19 6 1 

E 134 1 1 
E 140 - 147 1 1 

E 28 2 2 
E 137 4 2 

E 8 1 1 
E 96 1 1 
E 70 1 1 

E 124 - 125 7 2 
E 154/155 6 3 
E 99/100 2 1 

E 134/135 4 2 
E 91 1 1 

E 159a 3 2 
Boesterd 1 1 

E 24 5 1 
E 92 6 4 

E 142 2 2 
E 33 1 1 

E 163 2 2 
E 12 1 1 
E 67 1 1 
E 69 2 2 

E 159 - 162 4 3 
E 162 8 7 
E 160 15 8 
E 161 2 2 
Vědro 41 14 

Neurčen 77 15 
Celkem 263 x 

 

Ve středních Čechách jsou zastoupeny mnohé typy antických bronzových nádob. 

Nejpočetnější skupinu tvoří vědra östlandského typu, která v některých případech sloužila 

jako hrobová urna na spálené ostatky zemřelého včetně milodarů. Díky stavu dochování je 
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problematické určit jednotlivé typy těchto věder, a proto jsou v tabulce č. 1 uvedena pouze 

jako ,,vědra“. Další velmi početnou skupinu zastupují pánve E 131 objevující se v horizontu 

Marobudovy říše. Velké množství fragmentů bronzových nádob ze žárových hrobů díky 

špatnému stavu dochování nelze však s určitostí přiřadit ke konkrétnímu typu.  

4. 1. 1. Ostatní bronzové předměty 

 Vedle bronzových nádob se v českých nálezech objevuje i nepočetná skupina dalších 

bronzových předmětů, z nichž vynikají bronzové sošky. Těmto artefaktům nebyla zatím 

věnována příliš velká pozornost. Ve svém katalogu je uvádí V. Sakař (1970), nález z Třebusic 

publikovala K. Motyková – Šneidrová (1959) a na římské figurální bronzy je zaměřen článek 

J. Bouzka (1974).  

Z lokality Černuc pochází poničená dutá soška býka se třemi rohy, která byla objevena 

v žárovém hrobě koncem 19. století a chronologicky byla zařazena do 3. století po Kr. 

(Felcman 1894, 461; Sakař 1970, 3). Podobnou sošku býka se dvěma rohy avšak ve více 

stylizované podobě ze 3. století po Kr. uvádí V. Sakař (1970, 69) z lokality Rymáň.  

Římské figurální bronzy a apliky, na rozdíl od bronzových nádob, nemůžeme 

považovat za důležité chronologické ukazatele. Jejich datování na základě nálezového 

kontextu je problematické. Většina z těchto předmětů byla objevena již koncem 19. století, 

jak je tomu v případě sošek býků, trojnožka z Třebusic pochází z náhodného nálezu. Nejstarší 

skupinu římských figurálních bronzů tvoří apliky s menádou z Dobřichova – Pičhory, které 

lze datovat do doby augustovské (Sakař 1970; Bouzek 1974, 4). Aplika menády z oinochoe 

typu E 124/125 z hrobu II z Dobřichova – Pičhory má daleko méně propracovaný kulatý 

obličej lemovaný stylizovanými prameny vlasů než aplika z vědra typu E 24 ze žárového 

hrobu V ze stejné lokality. Menáda v druhém případě má ostré rysy s výraznými detaily 

v obličeji, její účes z dlouhých vlasů je pěšinkou rozdělen na dvě části. V rámci nekropole oba 

příklady pocházejí z bohatých hrobů. 

Z Dobřichova – Pičhory z hrobu z roku 1904 je další ukázka římské figurální plastiky 

v podobě menády z vědra E 24 (Motyková – Šneidrová 1967, 16; Sakař 1970, 25). Tato 

menáda má opět účes z dlouhých vlasů rozdělený pěšinkou na dvě části, její rysy v obličeji 

jsou výrazné a na rozdíl od předchozích příkladů, byla hlava menády doplněna o poprsí. J. 

Bouzek (1974, 4) dal poprsí menády do analogie s etruskou reliéfní plastikou 2. století př. Kr., 

tuto podobu spojil s pokračováním lokálních dílen v Etrurii až do počátku našeho letopočtu.  
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V 50. letech byla v Třebusicích ve žlabu č. 2 objevena bronzová aplika trojnožky 

v podobě bronzového poprsí mladíka s poměrně pravidelným vlnitým účesem a na krku se 

špatně rozeznatelným náhrdelníkem (Motyková – Šneidrová 1959). Z důvodu víceméně 

náhodného objevu nelze určit celkový nálezový kontext, jehož mohla být součástí, spíše tedy 

můžeme uvažovat o tom, že předmět byl do žlabu ať již záměrně či nikoli přemístěn. 

V blízkosti nálezu je uváděna pouze přepálená bronzová mince určená jako antoninián. 

Souvislost mezi oběma předměty je více než sporná. K. Motyková – Šneidrová (1959) a V. 

Sakař (1970) bronzovou bustu mladíka datovali do 2. polovina 1. století po Kr. J. Bouzek 

(1974, 5) za dobu výroby apliky trojnožky považuje ranou dobu antoninskou až 1. polovinu 2. 

století po Kr. 

4. 2. Stříbrné nádoby 

Stříbrné nádoby představují nejluxusnější římské importy, jejichž výskyt v hrobech je 

spojován s přítomností svébské nobility na našem území. Z Čech ze stupně B1 pocházejí čtyři 

ve fragmentech zachované stříbrné nádoby. V případě nálezu holubického stříbrného poháru 

se uvažuje o možnosti germánské napodobeniny (Droberjar 2007, 52). Jednotlivé nádoby 

byly publikovány především V. Sakařem (1970), pozornost jim věnoval také S. Künzl (1997; 

2002) v souvislosti s nálezy z Mušova. 

Z Dobřichova – Pičhory ze žárového hrobu II pochází fragment okraje stříbrného 

poháru typu E 173, který je zdoben perlovcem a vejcovcem (Droberjar 1999a, 214). Ze stejné 

lokality ze žárového hrobu III je stříbrný pohár typu E 170 s rytou výzdobou v podobě jedlové 

větvičky (Droberjar 1999a, 217). V hrobě č. 147 bylo objeveno ucho stříbrné oinochoe ve 

tvaru kozoroha, jehož rohy tvoří oblouk ucha a byly spojeny s nádobou, oinochoe je určena 

jako typ E 125 (Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 6; Droberjar 1999a, 263). 

Z bohatého žárového hrobu z časné doby římské v Holubicích je fragment poháru typu E 170, 

jeho provenience zatím nebyla přesně stanovena (Droberjar 2002, 76; Droberjar 2007). 

4. 3. Skleněné nádoby 

 Také římské skleněné nádoby jsou velmi luxusním zbožím, což je dáno nejen jejich 

velkou křehkostí, která omezovala míru obchodu s nimi. Nálezy z Čech pocházejí většinou ze 

žárových hrobů, a proto jde o značně fragmentární pozůstatky, u kterých je obtížné stanovit 

konkrétní typ nádoby. Přesto můžeme říci, že převažují lahve, poháry či misky. Skleněné 

nádoby byly vyráběny v italských dílnách, později v Porýní a Panonii (Musil 2008). Sídlištní 

nálezy jsou spíše ojedinělé. 
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A. Radnóti (1938) věnoval pozornost skleněným nádobám v Panonii. České nálezy 

zhodnotil V. Sakař (1970) domnívající se, že na našem území převažují zelené a bezbarvé 

fragmenty skleněných nádob, které je možno datovat do pozdní fáze doby římské, do 2. 

poloviny 2. století a do 3. století po Kr. (Sakař 1970, 66). K určení jednotlivých forem 

skleněných nádob se využívá typologie H. J. Eggerse (1951), římské skleněné nádoby 

typologicky roztřídila C. Isingsová (1957). Skleněné nálezy z doby římské z Čech nově 

zpracoval P. Kacl (2012) ve své diplomové práci.  

 Další kategorii skleněných předmětů představují skleněné korálky, které jsou 

v žárových hrobech velmi početné. Tyto skleněné korálky prošly žárem, čemuž odpovídá stav 

jejich dochování. Typologii skleněných perel v širším rámci střední Evropy vypracovala M. 

Tempelmann – Mączyńska (1985). Z českých badatelů se problematice skleněných korálků 

z doby římské věnoval V. Sakař (1970, 66), který dospěl k závěru, že modré a zelenavé 

korálky byly vyráběny po celou dobu římskou, především v jejím mladším úseku, stejně jako 

korálky zdobené mramorovaným dekorem. Korálky melounovitého tvaru se poprvé objevily 

v 2. třetině 2. století po Kr. a pokračovaly až do doby stěhování národů. Do mladší doby 

římské patřily korálky zdobené vykládáním. R. Pleiner (1978) rozlišuje korálky melounovité, 

prstenčité, soudkovité, žlutavé, zelené, tmavomodré, s různobarevnými vložkami či 

mozaikami a řadí je zejména do stupeň C1 a C2.  

 Ze sídlištního kontextu z Čelákovic pochází fragment nádoby z bezbarvého 

nazelenalého skla hruškovitého tvaru se dvěma malými uchy pod hrdlem (Sakař 1970, 3; 

Musil 2008, 155). Jde zřejmě o výrobek Trierské dílny, který je datován do stupně C2 až C3. 

Z Dobřichova – Pičhory z hrobu 30 je fragment korálku z tmavě modrého průhledného skla, 

zdobený úzkými bílými proužky, který odpovídá typu 372 podle M. Tempelmann – 

Mączyńska (Droberjar 1999a, 234). Ve stejném hrobě se nacházel dlouhý beztvarý kus 

modrého neprůhledného skla a kus tmavomodrého průhledného skla (Sakař 1970, 16). 

Několik velmi špatně dochovaných zlomků a slitků zřejmě skleněných nádob bylo nalezeno 

na Dobřichově – Třebické. Příkladem je fragment tenkostěnné skleněné nádoby z nažloutlého 

duhové skla z rozrušených žárových hrobů (Sakař 1970, 27).  

 Z rozrušených hrobů na pohřebišti v Nebovidech je fragment skleněné nádoby 

z bezbarvého namodralého skla bez bližších nálezových okolností, který lze na základě datace 

pohřebiště zařadit do stupně B1 – B2 (Sakař 1970, 55; Beneš – Horník – Kašpárek 2011). 

V Třebusicích v hrobě označeném V F byl nalezen fragment těla nazelenalé skleněné nádoby, 

zřejmě hranolové lahve ze stupně B2 – B2/C1 (Sakař 1970, 45). Ze stejné lokality z hrobu 
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LIII/21 pochází zlomek bezbarvé nazelenalé skleněné nádoby (Sakař 1970, 45). Fragment 

skleněné nádoby je i z hrobu č. 518.  

4. 4. Terra sigillata 

Terra sigillata je označení pro italskou či římsko – provinciální keramiku 

s charakteristickou barvou pohybující se v odstínech jasně oranžové, červené až hnědé barvy, 

která vznikla oxidačním způsobem vypalování. Na základě výzdoby se toto zboží dělí na 

hladkou a reliéfní TS, která se vyráběla tlačením do zvláštních forem s negativy plastických 

motivů, které bohatě zdobí stěny nádob. 

Základní dodnes používanou typologii TS vypracoval H. Dragendorff (1895), 

jednotlivé tvary jsou označovány prvními písmeny jeho jména (Drag.) a číslem daného typu. 

Nálezům z Čech věnoval pozornost V. Sakař (1956; 1970), E. Droberjar (2002) a v současné 

době především J. Halama (2004; 2007; 2009). První objevy TS pocházejí již z konce 19. 

století, v publikacích se objevují na počátku 20. století např. u J. L. Píče (1905), H. Preidela 

(1930), L. Horákové – Jansové (1934). 

V českých nálezech se objevuje TS jihogalských dílen, středogalských center 

(Lezoux), východogalských dílen (Rheinzabern, Trevír, Heiligenberg), TS z dílen ve 

Westerndorfu i nálezy pozdní tzv. argonské sigillaty a severoafrické TS (Halama 2004, 9 – 

10). Konkrétní poměr jednotlivých dílen z hlediska počtu nalezených nádob či jejich 

fragmentů obsahuje graf č. 1. TS je charakteristickým římským importem sídlištních 

kontextů.  

Graf. 1: Zastoupení výrobních dílen TS ve středních Čechách 
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Drag. 32 či 33. Z dalších tvarů lze uvést poháry typu Drag. 54, misky typu Drag. 36 a 

tenkostěnná Drag. 41, ploché talíře typu Drag. 17 či 15/17 a široké talíře Drag. 15 - 21, mísu 

napodobující mortárium typu Curle 21, mortárium typu Drag. 45 či 43 anebo nádoby 

s barbotinovou výzdobou v podobě rostlinných motivů u typu Drag. 36 a pohárky Drag. 54. 

Ze středogalské dílny pochází hluboký talíř zvaný catillus.  

Tabulka 2: Zastoupení tvarů terry sigillaty ve středních Čechách 

Tvar TS Počet kusů Počet lokalit 
Drag. 37 29 20 
Drag. 33 1 1 

Drag. 18/31 2 2 
Drag. 44 1 1 
Curle 21 1 1 

Drag. 43 x 45 1 1 
Drag. 15 - 21 1 1 
Drag. 32 x 40 1 1 
Drag. 35 - 36 1 1 

Drag. 17 x 15/17 1 1 
Drag. 31 1 1 
Drag. 45 1 1 
Catilllus 1 1 
Neurčeno 32 12 
Celkem 74 x 

 

 Většina terry sigillaty pochází ze sídlišť, ojediněle z pohřebišť. Některé nálezy jsou 

z poměrně bohatých germánských sídlišť, na kterých byly nalezeny i další římské importy 

jako např. lokalita Beroun – Plzeňské předměstí. Podle J. Halamy (2007, 215) by nárůst 

nálezů TS mohl ukazovat na to, že římská keramika nebyla v germánských osadách 

v Čechách zbožím nijak výjimečným. Velkým počtem nálezů TS vyniká především lokalita 

Závist, kam importované zboží proudilo po dlouho dobu až do konce doby římské. Nálezy 

sigillaty v barbarských oblastech odrážejí hospodářsko – společenský vývoj podunajských a 

porýnských pohraničních oblastí římské říše, odkud k nám proudila TS (Halama 2007, 217).  

4. 4. 1 Jihogalská terra sigillata 

První skupinu TS představují výrobky jihogalských dílen, které nejvíce prosperovaly 

v průběhu 1. století a ve 2. století po Kr. Výskyt těchto výrobků v barbariku lze spojovat 

s pohybem jednotlivých osob či s příležitostným kontaktem (Halama 2007, 209). Z Tuchlovic 

z osady starší doby římské pochází zlomek nožky z plochého talíře Drag. 17 nebo 15/17 z 1. 

poloviny 1. století po Kr. (Motyková – Šneidrová 1970, 248). Z prostředí Pražského hradu je 
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provrtaný zlomek ze dna talíře Drag. 15 – 21 z 1. století po Kr. (Kubková 1997; Halama 

2007, 204).  

4. 4. 2. Středogalská terra sigillata 

Středogalské dílny zahájily svoji produkci převážně až ve 2. století po Kr. 

Nejvýznamnější dílna působila v Lezoux. Koncem 2. století po Kr. dochází v úpadku tohoto 

výrobního okruhu, výroba horší kvality přesto pokračuje do 2. poloviny 4. století (Halama 

2004, 79). Z hrnčířských mistrů převažují výrobky Cinnama, Paterny a Mercatora. V Čechách 

výrobky středogalských dílen tvoří asi 25 % nálezů TS (Halama 2004, 81).  

Ze sídliště v Berouně je zlomek mísy Drag. 37 s reliéfní výzdobou v podobě postavy 

Érose a Psyché, Tritóna a rukou bojovníka se dvěma meči, jejímž tvůrcem byl zřejmě Ianuaris 

I. (Halama 2007, 197). Ze stejné lokality z polohy v Havlíčkově ulici pochází zlomek dna 

pravděpodobně talíře typu Drag. 18/31, který byl vyroben v Lezoux v letech 120 – 150 po Kr. 

(Halama 2007, 201). Na germánském sídlišti v Čelákovicích v chatě č. 40 byl objeven 

fragment reliéfní mísy Drag. 37 z 2. poloviny 2. století po Kr. s výzdobou členěnou 

metopovým stylem, jejíž součásti je v pravé spodní části nahá noha lidské postavy (Halama 

2009, 875). 

Z lokality Černín pocházejí tři fragmenty TS, dva jsou přiřazeny ke středogalským 

dílnám, třetí zlomek patří pravděpodobně do okruhu východogalských dílen. První zlomek je 

ze stěny mísy Drag. 37, která byla vytvořena mistrem Cinnamem kolem let 155 – 175 po Kr., 

druhý zlomek je částí mísy Drag. 37, mohl by být součástí středogalského i východogalského 

okruhu (Halama 2007, 196). Na základě povrchového sběru v Dobřichově byl roku 1998 

objeven zlomek TS z těla mísy Drag. 37 (Droberjar 1999a, 177 – 179). 

Celkem tři zlomky TS pocházejí ze sídliště v Hostíně. První fragment byl součástí 

mísy typu Drag. 37 a jeho mistrem byl Laxtucissa, výzdoba je tvořena vejcovcem a 

perlovcem a rostlinným i zvířecím motivem. Také druhý zlomek pochází z mísy Drag. 37. 

Třetí zlomek představuje část hlubokého talíře (catillus), který byly vyroben ve 2. století po 

Kr. (Sakař 1956, 53 – 54; Halama 2007, 202). Mistr označovaný jako Mercator II je autorem 

mísy Drag. 37, ze které je zlomek nalezený na lokalitě Kutná Hora – Sedlec (Břicháček - 

Košnar 2000, 44 – 45). 

Další doklady dvou mis typu Drag. 37 z dílny v Lezoux se našly na lokalitě Kšely 

společně s deformovanou bronzovou sponou mladší doby římské (Halama 2004, 27; Halama 

2007, 202). Zlomek mísy Drag. 37 se zoomorfními motivy v podobě - medvěda?, psa?, jelena 
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nebo gazely od mistra Paternula II je z Opolan (Halama 2004, 36; Halama 2007, 203). 

Nedaleko pohřebiště ve Stehlčevsi bylo v 70. letech objeveno sídliště z doby římské, na jehož 

ploše se nacházely i dva zlomky TS. Jeden z nich lze s určitostí zařadit jako výrobek 

středogalských dílen mistra zvaného Cinnamus, jehož tvorba spadá mezi léta 140 – 170 po 

Kr. V druhém případě je provenience zlomku okraje mísy Drag. 32 či Drag. 40 nejistá a více 

odpovídá zboží vyráběnému v Rheinzabernu v mladší době římské (Droberjar 2002, 313; 

Halama 2004, 50; Halama 2007, 205).  

4. 4. 3. Východogalská terra sigillata 

Během 2. století začaly s výrobou TS i východogalské dílny, které působily např. 

v Trevíru či Heiligenbergu a v Rheinzabernu. V českých nálezech převažuje TS 

z Rheinzabernu a představuje tak až 30 % veškerých objevů (Halama 2004, 84). TS z tohoto 

výrobního centra je běžná v oblastech osídlených Germány. V Čechách je její hojný výskyt 

zaznamenán nejen ve středních Čechách, ale také v severozápadní části našeho území. Do tří 

chronologických skupin a podskupin roztřídila reliéfní sigillatu H. Bernard (1981). První 

skupina spadá do doby vlády císaře Antonia Pia a Marka Aurelia až do doby ukončení 

Markomanských válek, a významným mistrem je Comitialis. Druhá skupina reprezentuje 

pozdně antoninské a severovské období. Výrobky spadající do třetí skupiny vznikaly mezi 

léty 210/230 – 235/260 (Halama 2004, 87). 

Významnou lokalitou je germánské sídliště v Čelákovicích, kde byl nalezen zlomek 

oválného okraje a hladkého pásu mísy Drag. 37 s pozůstatkem provrtávání (Halama 2007, 

196) a v objektu č. 50 velmi malý odštípnutý fragment reliéfní nádoby TS, snad Drag. 37 

z dílny v Rheinzabernu z poloviny 2. století – polovina 3. století po Kr. (Halama 2007, 196; 

Halama 2009, 875). Mísa typu Drag. 37, vyrobená v Rheinzabernu, se našla na lokalitě 

Černín.  

Nedaleko pohřebiště v Nebovidech bylo objeveno sídliště zřejmě patřící k dané 

nekropoli. Ze zahloubené jámy pochází zlomek z těla mísy Drag. 44 s nedovrtaným otvorem z 

2. poloviny 2. století po Kr. (Sakař 1956, 58; Droberjar 2002, 212). Významným nálezem je 

celá dochovaná reliéfní mísa Drag. 37 s kolkem obsahujícím nápis CIRIVNAF. Její výzdobu 

tvoří postava Venuše a legionáře, košíčky s ovocem, akantové listy, vejcovec, plastické lišty, 

koncentrické kroužky, s kolkem obsahujícím nápis CIRIVNAF. Mísa byla vyrobena v dílně 

v Heiligenbergu v letech 150 – 170/180 po Kr. (Sakař 1956, 58 - 59; Droberjar 2002, 214). 
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Na polokulturním sídlišti v Praze – Bubenči, které bylo známo již koncem 19. století, 

se našly čtyři zlomky TS. Dva z nich patří k okruhu východogalské sigillaty. Prvním 

fragmentem je přepálený zčernalý zlomek mísy Drag. 37 s místy setřelým reliéfem, jenž tvoří 

vejcovec a pod ním postava válečníka s mečem a štítem. Tvůrcem této mísy byl mistr 

Primitivus I nebo II, působící v Rheinzabernu, nález patří do Bernhardovy skupiny IIc, 

datované mezi léta 190/210 – 233 po Kr. (Jančo 2003, 274, 276; Halama 2007, 199). Druhý 

zlomek pochází ze spodní části těla nádoby typu Curle 21 (Halama 2007, 198). 

Výzkum ARÚ v Praze na sídlišti z mladší a pozdní doby římské v Přerubenicích 

přinesl v polovině 90. let nález zlomku mísy Drag. 37 s výzdobou v podobě reliéfního 

dvojitého medailonu a stromem s trojitými listy od mistra Julia I, který je na základě 

typologického třídění řazen do Bernardovy skupiny IIb, působící v letech 190/210 – 233 po 

Kr. (Halama 2004, 42; Halama 2007, 204). Záchranný výzkum v pískovně v Tišicích přinesl 

nález fragmentu ze spodní části reliéfní nádoby, zřejmě Drag. 37 s dochovanou spodní částí 

reliéfního pásu a s výzdobou v podobě pásu dvojlístků nad úzkým žlábkem, jehož autorem je 

pravděpodobně mistr Mammilianus (Halama 2009, 876 – 877). 

4. 4. 4. Terra sigillata z Westerndorfu 

Dílny ve Westerndorfu vznikly kolem roku 175 po Kr. na území provincie Norika. 

Působení těchto dílen se dělí do dvou skupin. První z nich reprezentoval mistr Comitialis a 

jeho následovníci, v čele druhé skupiny stál Helenius, tvořící na počátku 3. století po Kr. 

(Halama 2004, 89). V Čechách je zastoupení výrobků TS z dílen ve Westerndorfu poměrně 

malé.  

Nejisté je zařazení zlomku okraje mísy Drag. 33 s lesklým povrchem do dílny ve 

Westerndorfu či v Rheinzabernu (Halama 2007, 201). Z konglomerátu germánských sídlišť 

v Opolanech pochází fragment mísy Drag. 37 zřejmě zdobený motivem páva z 1. třetiny 3. 

století po Kr.  (Halama 2004, 36; Halama 2007, 203). Vedle dvou zlomků východogalské 

dílny se na polokulturní lokalitě v Praze – Bubenči nacházely také dva doklady TS 

z Westerndorfu. Jde o zlomek mísy Drag. 37, pokrytý výzdobou v podobě vejcovce typu E 1, 

postavou válečníka s kopím a mečem, která patří do podskupiny Comitialis – Erotus. Datován 

je do pozdní doby císaře Antonia Pia. Druhý zlomek byl součástí mísy Drag. 37 se stejnou 

výzdobou jako předchozí příklad (Sakař 1956, 60; Halama 2007, 198). 

Z povrchové prospekce, provedené na ploše významné žárové nekropole 

v Třebusicích pochází několik zlomků TS, žádný z nich však nelze zařadit do hrobového 
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kontextu. Z dílny ve Westerndorfu vyšel zlomek s reliéfní výzdobou z těla mísovité nádoby 

pravděpodobně typu Drag. 37, jehož výzdoba se skládá z části lidské postavy (postavy satyra 

s vinným měchem a nádobou). Výrobek lze přiřadit ke Comitialově okruhu, do podskupiny 

Comitialis – Erotus, působící ve 4. čtvrtina 2. století po Kr. (Halama 2004, 53 - 54; Halama 

2007, 199 – 200, 205). U dalších minimálně tří zlomků TS nemůžeme stanovit jejich výrobní 

centrum, uvažovat lze o středogalské i východogalské dílně. Zajímavé jsou okrajové zlomky 

z jedné nádoby s ven vyhnutým okrajem zdobeným barbotinovou technikou. 

Výzkumem sídliště ve Velkých Přílepech byly objeveny zlomky několika nádob TS. 

Pouze jeden z nich můžeme přesně zařadit jako výrobek z Rheinzabernu. Jde o zlomek 

podstavy typu Drag. 31 s lesklým povrchem a otiskem prstu, datovaný do 3. třetiny 2. století – 

1. poloviny 3. století po Kr. (Halama 2004, 58; Halama 2007, 206). Hladký zlomek TS z těla 

nádoby neurčitelného tvaru by mohl pocházet z východogalské dílny či z Westerndorfu. 

4. 4. 5. Pozdní terra sigillata 

Pozdní argonská sigillata byla objevena na Závisti, její datování je pouze přibližně 

určeno na přelom 4. a 5. století po Kr. s možným přesahem na počátek doby stěhování 

národů. Argonská sigillata vznikala v dílnách v severovýchodní části dnešní Francie již ve 2. 

století, její pozdní kolkovaná sigillata i hladká TS se vyráběla i ve 4. století po Kr. 

Severoafrická sigillata je v českých nálezech zastoupena fragmentem tenkého plochého talíře 

s kolkovanou výzdobou z přelomu 4. a 5. století po Kr. (Halama 2004, 94).  

Z prostoru bývalého laténského oppida na Závisti pochází poměrně velké množství 

dokladů římsko – provinciální keramiky a pozdní sigillaty. Ve většině těchto případů nelze 

přesně stanovit dobu vzniku této TS ani určit tvarové zastoupení jednotlivých nálezů. 

Rámcově lze uvažovat o 4. století po Kr. či již o přelomu doby římské a doby stěhování 

národů. Jednotlivé fragmenty TS ze Závisti publikoval V. Sakař (1978) a J. Halama (2004).  

4. 5. Keramika 

 Římsko – provinciální keramika představuje početnou skupinu importů na našem 

území, která se nebývale rozrostla díky nově publikovaným soupisům a rozboru jednotlivých 

nálezů. M. Jančo (2003) publikoval dosud známé nálezy římsko – provinciální keramiky 

z Čech a provedl její ucelenější třídění. Nálezy importované keramiky dále zpracoval L. 

Rypka (2007) ve své bakalářské práci. Největší zásluha na studii římsko – provinciální 

keramiky patří V. Sakařovi a jeho odborné činnosti. Tento badatel publikoval římské 

keramické importy v českém prostředí (1958) a vydal článek pojednávající o spotřební římské 
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– provinciální keramice v našich nálezech (1978). O keramických importech pojednává i 

encyklopedie E. Droberjara (2002, 124 – 127). Ze zahraničních badatelů se provinciální 

spotřební keramikou z území Panonie a Norika zabývali E. Bónisová (1942) a A. 

Schörgendorfer (1942), nálezům z Porýní věnoval pozornost E. Gose (1950). 

Nálezy římsko – provinciální keramiky stejně jako je tomu v případě TS, převažují 

v sídlištním kontextu. Keramika byla zcela zřejmě součástí obchodu, který se soustředil 

především na velká sídliště, kde máme  také doklady železářské výroby. Keramické nádoby 

byly křehkým zbožím, nutná byla jeho přeprava v ochranných obalech (Sakař 1969, 204). Do 

jaké míry jsou keramické importy důležitým chronologickým ukazatelem zůstává stále 

otázkou. Keramické nádoby pravděpodobně nepodléhaly tak rychle módním trendům, 

v barbarském prostředí si těchto nádob vážili a zřejmě je využívali poměrně dlouhou dobu, 

což je patrné i z oprav, které byly na těchto výrobcích v barbarském prostředí často 

provedeny. Například u sigillaty lze její životnost předpokládat minimálně 30 let (Sakař 1969, 

206).  

 Římsko – provinciální keramika se ve větším množství objevuje ve 2. století po Kr. 

Těžiště jejích nálezů se sice nachází na sídlištích, ale opomenout nelze ani sporé doklady 

importované keramiky na pohřebištích. V tomto případě je možné uvažovat o jejich rozbíjení 

jakožto součásti pohřebního ritu (Sakař 1969, 210). V případě českých nálezů TS byly pouze 

na 5 – 6 lokalitách objeveny fragmenty tohoto druhu zboží na pohřebišti či v ojedinělých 

hrobech. Při srovnání situace s okolním barbarským světem převážně ve východní a severní 

Evropě dojdeme k překvapivým závěrům. Zcela specifické prostředí představuje severní a 

východní část Polska osídlené kulturou wielbarskou, kde žádná TS nepochází ze sídliště, 

hrobové nálezy převažují také ve středním a jižním Polsku a v sousedním Slovensku sloužila 

TS jako hrobový dar, nikoli jako stolní nádobí (Halama 2010, 365). Na základě studia 

sigillaty v germánských hrobových nálezech v evropském barbariku došel tento autor 

k závěru, že v oblastech vzdálenějších od hranic římského světa se častěji vyskytuje TS 

v hrobovém kontextu. Na zastoupení TS na pohřebištích se podílely nejen ekonomický faktor, 

související s cenou a dostupností tohoto zboží, ale také další jevy jako například místní zvyky 

a pohřební ritus (Halama 2010). Na podobné zhodnocení čeká i římsko – provinciální 

keramika.  

 Původ římsko - provinciální keramiky v Čechách je dáván do souvislosti s obchodem 

Germánů s římskými kupci. Keramika představovala zboží zakoupené na trhu či přepravní 

předmět pro žádané potraviny. První doklady římské keramiky na našem území máme z 1. 
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čtvrtiny 1. století př. Kr. Římsko – provinciální keramiku lze rozdělit na několik skupin. 

Názvy druhů zboží se u jednotlivých autorů odlišují. Mezi importované keramické zboží patří 

raetská keramika, mramorovaná keramika, jemná šedá keramika a drsná šedá až šedočerná 

keramika, panonská páskově malovaná keramika (používá se i označení panonská páskovaná 

keramika), glazovaná keramika, keramika cihlové barvy (žlutooranžová keramika), jemná 

keramika s pískovaným povrchem. L. Rypka (2007) vyčleňuje dále kategorii jemné 

žlutooranžové keramiky s červeným potahem, panonskou keramiku s lesklým povrchem, 

drsnou šedočernou/žlutooranžovou keramiku s vlešťovanou výzdobou a zonálně malovanou 

keramiku. M. Jančo (2003) na základě tvarů rozlišil zvláštní skupinu prstencovitých misek, 

pohárů s prohýbanými stěnami, třecí misky. Oddělenou skupinu představují antické lampy a 

terakoty. 

 Na základě grafu č. 2 je patrné, že nejpočetněji se ve středních Čechách objevuje 

keramika cihlové barvy a jemná šedá keramika. Pouze jediný prokazatelný fragment nádoby 

lze přiřadit k raetské keramice. Kategorie další typy keramiky obsahuje především glazované 

nádoby, prstencovité misky a keramiku s barevným potahem. 

Graf 2: Zastoupení jednotlivých druhů importované keramiky ve středních Čechách 

 

4. 5. 1. Raetská keramika 

 Raetská keramika byla vyrobena z jemně proplaveného materiálu, ozdobena byla 

rytými motivy provedenými ozubeným kolečkem a barbotinovou výzdobou. Nádoby mají 

kovově lesklý potah na vnější straně a červenou až hnědočernou barvu. F. Drexel (1911) 

raetskou keramiku rozčlenil do 3 vývojových stylů na základě provedení výzdoby. 

Charakteristickým tvarem jsou hruškovité hrnce s ven vyhnutým okrajem a stojící na nožce, 
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vejčité poháry, misky a džbány. Ze sídliště v Močovicích pochází fragment plecí a části hrdla 

tenkostěnné nádoby soudkovitého tvaru s výzdobou v podobě horizontálního pásu 

skládajícího se ze šikmých přesekávaným pásků, nádoba patří do I. Drexelova výzdobného 

stylu a pochází z 2. století po Kr. (Sakař 1978, 122; Jančo 2003, obr. 1:1; Rypka 2007, 56).  

4. 5. 2 Keramika cihlové barvy 

 Keramika cihlové barvy představuje jednu z nejpočetnějších skupin římsko – 

provinciální keramiky na našem území. Nádoby patřící do této skupiny mají žlutou až 

oranžově červenou barvu a hladký povrch či ostřivo z jemného až hrubého písku. Jemná 

žlutooranžová keramika se vyráběla po celou dobu římskou. V. Gassnerová (1990) ji na 

základě nálezů z Carnunta rozdělila do 4 periodických skupin, které zabírají 2. polovinu 1. 

století až rok 300 po Kr. Z tvarů se objevují džbány, konvice, hrnce, misky a talíře.  

 Ze sídliště v Berouně z Havlíčkovy ulice pochází zlomek z těla kvalitně vypálené 

tenkostěnné nádoby světle žluté barvy se stopami po vytáčení na kruhu a hlazení povrchu 

prsty  (Jančo 2003, 266; Rypka 2007). Ze stejné lokality je i další zlomek keramiky cihlové 

barvy s drsněným povrchem. Několik zlomků keramiky cihlové barvy bylo objeveno 

v polozemnicích v areálu železářské osady v Dřetovicích. Jde o dno nádoby s mírně 

profilovanou podstavou a zlomek dna džbánu s nízkou nožkou (Droberjar 2002, 61; Jančo 

2003, 268). Zajímavou lokalitou je Praha – Kbely, kde v rámci nedávného výzkumu byly 

nalezeny zlomky římsko – provinciální keramiky cihlové barvy. Zlomek ucha nádoby byl 

uprostřed profilu opatřen podélnou plastickou páskou, zlomek dna další nádoby měl hladký 

povrch (Malyková – Bursák – Pecinovská 2011). 

4. 5. 3. Panonská keramika 

 Panonská pásková keramika je v horních dvou třetinách svého povrchu pokryta pruhy 

červené, či hnědé barvy. Z tvarů se uplatnily jednoduché džbány a konvice, lahve a vejčité 

hrnce. Hlavním výrobním centrem těchto nádob bylo Brigentio, kde se výroba udržela 

zejména ve 2. století po Kr. Příkladem tohoto druhu keramického zboží je zlomek nádoby 

z okrového materiálu s červeným potahem v Ořechu datovaný do stupně B2 (Droberjar 2002, 

228; Jančo 2003, 273; Rypka 2007, 60). Panonská pásková keramika byla objevena i v Praze 

– Bubenči, tento fragment okraje má na vnější straně široký pruh červenohnědé barvy a pod 

okrajem zbytky bílého malování. Datovat ho lze do 2. poloviny 1. století – počátku 2. století 

po Kr. (Kostka 2000, 150; Droberjar 2005).  
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 Panonská páskově malovaná keramika se našla také na sídlišti v Ratenicích. Jde o 

zlomek z výdutě vejcovitého hrnce, či džbánu z jemného oranžového materiálu s pásem 

červeného nátěru a s rytou vlnovkou na vnější straně a o zlomek stěny vejcovité nádoby 

z jemného okrového materiálu tvrdě vypáleného s červeným potahem a s výzdobou rýh 

zhotovených ozubeným kolečkem (Sedláčková 1976, 184 - 188; Sakař 1978, 124, 126; Jančo 

2003). 

Panonská keramika s lesklým potahem byla často označena kolkovanou výzdobou. 

Její keramickou produkci rozdělil do 3 základních skupin Adler – Wölfl v roce 2004 (Rypka 

2007, 16). První skupinu zastupuje západopanonská keramika, druhou keramika jihopanonská 

a třetí skupina se označuje jako východopanonská. Ve 4. a 5. století po Kr. se setkáváme 

s drsnou šedočernou či žlutooranžovou keramikou s vlešťovanou výzdobou, jejíž povrch byl 

horizontálně leštěn. Zonálně malovaná keramika neboli páskově malovaná keramika se 

vyráběla již v době augustovské a její výroba pokračoval i ve 2. století po Kr.   

4. 5. 4. Jemná šedá keramika  

 Jemná šedá keramika byla vyráběna redukčním výpalem, její povrch je často pokryt 

šedým až šedočerným potahem. Nejtypičtějším tvarem tohoto zboží jsou prstencovité misky. 

Jemná šedá keramika pochází například z Berouna. Jde o zlomek dna tenkostěnné nádoby, 

snad většího poháru či hrnce) s vleštěným půlobloukem nad dnem. Ze stejné lokality jsou i 

dva zlomky ven vyhnutého okraje s vodorovnou hranou se žlábkem ve středu (Jančo 2003, 

266, 274). Velké množství jemné šedé keramiky pochází ze sídliště v Holubicích. Zajímavý je 

nález fragmentu plecí šedé nádoby, jejíž povrch je pokryt pruhem šedého listru, pod hrdlem se 

nachází radélkem provedená výzdoba znázorňující svislé rýžky ve třech horizontálních řadách 

jdoucích za sebou (Rypka 2007, 37). Několik zlomků nádob z okruhu jemné šedé keramiky 

bylo objeveno v Mlékojedech. Jeden ze zlomků měl na vnějším povrchu ryté horizontální 

rýhy (Jančo 2003).  

4. 5. 5. Třecí misky 

Třecí misky se vyskytují na našem území převážně koncem doby římské s možným 

přesahem do doby stěhování národů. Příkladem jsou tři zlomky ze třecích misek z Tuchlovic 

ze 4. století po Kr. První zlomek je z hnědé hlíny s červeným povrchem a s ústím doplněným 

hraněnou páskou, jeho vnitřní strana je pokryta hnědozelenou glazurou, druhý zlomek je ze 

dna a má hnědozelenou glazuru, třetí zlomek je okrajem lišty se stopami zelené glazury 

(Sakař 1970, 50; Sakař 1978, 126; Jančo 2003, 283). Glazovaná mortária se objevují od 3. 
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století po Kr. a pokračují i v následujícím období. Použitá glazura, která na ostatním zboží 

plnila ozdobnou funkci, měla v případě třecích misek zpevňovat vnitřní stranu třecích 

kamínků. Ze sběrů M. Stolze na lokalitě Měňany pochází fragment okraje mísovité nádoby, 

pod nímž na vnitřní straně zlomku je úzká plastická lišta, která odděluje okraj od zbytku 

vnitřní části těla nádoby (Rypka 2007, 92). 

4. 5. 6. Další typy římsko – provinciální keramiky 

 Prstencovité misky jsou ve středních Čechách zastoupeny dvěma zlomky. První z nich 

pochází z konglomerátu germánských sídlišť v Praze - Dubči, kde byl objeven fragment 

okraje a stěny misky se vzhůru vytaženým okrajem a ostře zalomenou spodní částí a zlomek 

prstencovité misky ze stupně B2 (Jančo 2003, 278). Druhý zlomek je z Neratovice. Jde o 

malý šedočerný okraj prstencovité misky s plastickým žebrem a hlazeným povrchem z 2. 

století po Kr. (Jančo 2003, 278). 

 Keramika s pískovaným povrchem byla vyrobena z jemně plaveného žlutooranžového 

materiálu, povrch tvořil tmavě červenooranžový až hnědý potah. Z tvarů se setkáváme 

s vejčitými poháry, poháry s prohýbanými stěnami, hrnci a miskami. Keramiku s pískovaným 

povrchem známe z jediné lokality z Berouna, kde byl nalezen zlomek tenkostěnné nádoby, 

vyrobené v panonské dílně napodobující západní tvary (Jančo 2003, 280).  

 Jemná žlutooranžová keramika s červeným potahem byla na povrchu kryta matným až 

matně lesklým barevným potahem. Jejím dokladem je nález zlomku džbánu se zbytky 

červeného potahu na povrchu (Rypka 2007, 58). Materiál drsné šedé keramiky obsahoval 

příměs hrubšího písku, povrch byl v některých případech opatřen potahem. V Praze – 

Bubenči se našlo několik zlomků této keramiky. Příkladem je fragment hrdla nádoby, pod 

nímž se nachází úzká plastická lišta a v podhrdlí vleštěná široká jednoduchá vlnice (Rypka 

2007, 61 – 62).  

Mramorovaná keramika vznikala technikou potírání povrchu nádoby houbou 

namočenou v barvě či nanášením barvy štětcem. Z polokulturního sídliště v Borku je několik 

zlomků provinciální keramiky, kterou lze zařadit do skupiny mramorované keramiky. Tři 

zlomky výdutě větší hrubostěnné nádoby mají stopy po oranžovo – červeném potahu 

v podobě vertikálních pásů (Droberjar 2002, 23; Jančo 2003, 272). Podobná výzdoba byla 

určena i na dalším fragmentu silnostěnné nádoby z této lokality.  
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4. 5. 7. Terakotová soška 

Z Třebestovic - Sadské pochází dobře zachovalá terakotová soška ženy typu Tánagra 

oblečená v chitónu a zahalená do himatia, která byla zřejmě vyrobena v dílně v jižní Itálii 

(Motyková – Šneidrová 1959). Účes ženy odpovídá tzv. melounovitému účesu, kdy jsou větší 

prameny vlasů odděleny a v pravidelných řadách svázány do malého uzlu na temeni hlavy. 

Figurka byla vyrobena z jednodílné formy, na zadní straně je patrný obdélníkový vypalovací 

otvor (Dufková 1974, 10). Je velmi pravděpodobné, že k přísunu terakotové plastiky do Čech 

došlo v letech 9/6 před Kristem a mohlo jít o osobní majetek některého z Markomanů (Jančo 

2003, 284).  

4. 5. 8. Lampy 

 Římské keramické lampy mají v Čechách pouze skromné zastoupení. V. Sakař (1970, 

65) ve svém přehledu římských importů uvedl jen nález dovezené lampy ze Slavhostic na 

Jičínsku, kterou datoval do pozdně římského období a lampu z Prahy – Ruzyně a z Tuchlovic. 

J. Marsa (1974) zhodnotil tyto nálezy a doplnil je o nejisté nálezy lamp z Modřan nad 

Vltavou. Nálezům lamp z doby římské se věnoval M. Jančo (2001; 2003). Ze středních Čech 

dnes známe lampy například z lokality Kutná Hora, Praha - Modřany, Praha - Ruzyně a 

z Tuchlovic. Malé zastoupení římských lamp v českých nálezech je možné dát do souvislosti 

se skutečností, že germánská obydlí byla osvětlována jiným způsobem, převažovalo zde 

svícení otevřeným ohněm. 

 Z Kutné Hory pochází lampa s bradavkovitým dekorem typu Bailey R. Q 1423, která 

je datována do 3. – 4. století po Kr. (Jančo 2001, 165 - 183; Valentová – Šemberová 2005, 

138). V Praze – Modřanech byly objeveny hned dvě antické lampy. První z nich patří mezi 

firemní lampy typu Loeschcke 10 a má nečitelnou signaturu, druhý nález zastupuje lampa 

s bradavkovitým dekorem typu Bailey R, Q 1423 (Jančo 2001, 165 – 183; Jančo 2003, 284).  

 Římská lampa tzv. katakombního typu s bradavkovitým dekorem typu Bailey R. Q 

1425 ze 4. století po Kr. pochází z lokality Praha – Ruzyně (Sakař 1970, 38; Marsa 1974, 24). 

Povrchovým průzkumem na ploše sídliště v Tuchlovicích se nalezla římská lampa typu 

Menzel 11, která byla poškozena na hubici (Jančo 2001, 165 – 183). 

4. 6. Opaskové garnitury 

Vedle šatových spínadel (spon) se na našem území vyskytují nejrůznější druhy a 

typy noricko - panonských opaskových garnitur. Typické jsou pásové zápony (přezky) a 

nejrůznější kování opasků např. destičková, tyčinková (kachničkovitá) a člunkovitá kování, 
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spojovací články, nýty a nákončí (Droberjar 2007, 51). Noricko - panonské pásové garnitury 

tvořily ženský oděv, na území barbarika jsou však nalézány v mužských hrobech. Základní 

typologii noricko - panonských šatových spínadel vytvořil J. Garbsch (1965), a doplnil S. 

Demetz (1999). Kováním opasků se věnovala K. Motyková - Šneidrová (1964), noricko - 

panonskými součástmi oděvu v germánských hrobech v severní části středního Podunají se 

zabývá článek I. Kvetánové (2006). 

Importované součásti opasků se našem území vyskytují především v horizontu 

s výskytem bohatých hrobů. Hlavní jejich těžiště spadá do 1. století po Kr., kdy se k nám 

dovážely z Norica. Nejdůležitější součástí opasku byly rámečkové zápony bez trnu, ale 

s jedním či dvěma jazýčky v podobě stylizovaných ptačích hlaviček. K přezkám se 

připevňovaly destičky s prolamovanou výzdobou, které byly k sobě připojeny pomocí 

spojovacích článků (Droberjar 2002, 224). Mezi tyto destičky se vkládal konec opasku. 

Dalším typem jsou obloukovitě zahnutá dutá tyčinkovitá kování na obou koncích se 

stylizovanou zvířecí hlavičkou odsazenou vývalkem a svislým rýhováním od hlavní části 

oblouku, oblouk může být nečleněný, nebo ve středu rozdělený vývalkem a rýhováním na dvě 

poloviny, či je střed oblouku opatřen kloubem (Motyková – Šneidrová 1964, 351). Malá 

vypouklá člunkovitá kování měla dva konce vybíhající do příčně rýhovaných špiček, která se 

nýty připevňovala k opasku.  

V hrobech z časné doby římské se objevují dva opasky, jejich přítomnost je dokladem, 

že i někteří germánští zřejmě válečníci nosili opasky po římském způsobu. Na jednom 

z opasků spočíval meč a na druhém (tzv. cingulum) koženém pásu byla zavěšena zástěrka, na 

kterou se připevňovaly kroužky zakončené srdčitými nákončími (Droberjar 2002, 226). 

Především prolamování destiček je značně variabilní, což ukazuje na jejich výrobu 

v odlišných dílnách, a tak se i tyto předměty staly významným rozlišujícím prvkem 

jednotlivých dílen a snad i barbarských kmenů.  

Noricko – panonský opasek byl opatřen funkčním a ozdobným kováním. Pásové 

zápony představují dle J. Garbsche (1965) skupinu G. Do skupiny G 1 patří pásové zápony 

s jedním jazýčkem/ hlavičkou, skupinu G 2 reprezentují pásové zápony se 2 

jazýčky/hlavičkami V českých nálezech se objevují typy G 1b a G 1c, které jsou datovány do 

prvních desetiletí 1. století po Kr., dále typy G 2b – G 2e. Typ G 2c, G 2d, G 2e patří do doby 

tiberiovské až trajánské. Opaskové garnitury typu G 2b spadají do klaudiovské doby. 

Destičky (návlečky pro řemen) s prolamovanou výzdobou tvoří Garbschovu skupinu B. 

Konkrétními typy jsou B 1a, B 1d, B 1f, B 1i, B 1k. Početnou skupinu návleček pro řemen 
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s otvory pro nýty představuje skupina B 7, kterou zastupují typy B 7b, B 7e, B 7f, B 7g, B 7f-

i, B 7i. Obloukovitá kování na obou koncích zakončená stylizovanými hlavičkami patří do 

skupiny Garbsch E (,,kachní kování“), člunkovitá kování do skupiny K (Garbsch 1965, 80 - 

106; Sakař 1970, 67 – 68). Časté jsou také nálezy nýtů a drobných kování, které měly 

výzdobnou i spojovací funkci na opascích. Bronzová nákončí typu B1, B4, B5 zastupují 

norické výrobky, v případě typů B2 a B3 je možné uvažovat spíše o germánských 

napodobeninách, či výrobcích římských řemeslníků přímo na území barbarika (Droberjar 

2007).  

Tabulka 3: Opaskové garnitury typu Garbsch ve středních Čechách 

Typ garnitury Počet kusů Počet lokalit 
Garbsch 2 3 1 
Garbsch K 10 2 
Garbsch E 8 2 

Garbsch R 2 3 2 
Garbsch B 1a 1 1 
Garbsch B 1b 4 2 
Garbsch B 1d 1 1 
Garbsch B 1f 3 1 
Garbsch B1i 1 1 
Garbsch B 1k 3 2 

Garbsch 1 9 9 
Garbsch B 7a 2 2 
Garbsch B 7b 1 1 
Garbsch B 7c 2 2 
Garbsch B 7g 5 3 
Garbsch B 7f 6 3 
Garbsch B 7i 1 1 
Garbsch B7 2 1 
Garbsch B5 1 1 

Celkem 66 x 
 

 Největší pozornost je tradičně věnována opaskovým garniturám ze stupně B1. 

Naprostá většina z nich pochází z hrobového kontextu, což umožňuje vytvářet rekonstrukce 

oděvu. Na základě nálezů pozůstatků opaskových garnitur v hrobech, případně ve spolupráci s 

dochovanými ikonografickými prameny, můžeme říci, že vrchní oděv byl v oblasti ramene 

sepnut jednou sponou a přepásán opaskem. V některých případech se objevuje pouze opasek 

bez doplnění sponou. V hrobech bývají nalézány jak spony, tak i pozůstatky opasků, díky nim 

lze dát do souvislosti výskyt určitých typů spon a pasových garnitur. J. Garbsch (1965) v této 
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souvislosti uvádí spony typu A 236 až A 238. Další možné spojení, vyskytující se v českých 

nálezech, představují spony typu A 67. Nálezy noricko – panonských opasků se v hrobech 

často vyskytují společně s kováním picího rohu, což dokládá i katalog V. Sakaře (1970). 

Jejich výskyt na významných žárových nekropolích starší doby římské lze spojit s hroby 

bojovníků z tzv. Marobudovy družiny, přesto je kování picích rohů časté i v ženských 

hrobech (Kvetánová 2006, 392). 

 Nejvíce dokladů noricko – panonských opaskových garnitur pochází z pohřebiště 

v Dobřichově – Pičhoře. Tato skutečnost je dána nejen jeho datováním převážně do stupně 

B1, s možným pohřbíváním příslušníků družiny Marobuda v prostoru této nekropole, ale 

zřejmě také stavem výzkumu a zpracování pohřebišť starší doby římské v Čechách, mezi 

nimiž má Dobřichov – Pičhora výsadní a ojedinělé postavení. Touto skutečností jsou 

zkresleny i výsledky zastoupení jednotlivých typů opaskových garnitur v tabulce 3. Většina 

z těchto nálezů pochází právě z Dobřichova – Pičhory. 

 Na noricko – panonské součásti oděvu jsou bohaté hroby označené římskými čísly III 

a VI, což je spojeno i na základě dalších nálezů z těchto honosně vybavených hrobů 

s významným postavením zde pohřbených. V hrobě III bylo nalezeno bronzové obloukovité 

kování skládající se ze dvou částí a zastupující typ Garbsch E 3a (Motyková – Šneidrová 

1964, 354), 354, stejného typu je i další fragment kování opasku poškozený ohněm. Dva kusy 

bronzového kování typu Garbsch Ka a prolamovaná návlečka pro řemen typu Garbsch B 1i, 

návlečka pro řemen typu Garbsch R 2, člunkovitá kování a několik dalších bronzových nýtů 

doplňují předchozí součásti opasků (Droberjar 1999, 217 - 218). Na importy bohatý hrob VI 

z Dobřichova – Pičhory obsahoval přezku typu G 1b, prolamovanou destičku typu Garbsch B 

1k, destičku s nýty Garbsch B 7f, ve fragmentu dochované kování opasku a spojovací kroužek 

(Droberjar 1999a, 222 – 224).  

 V dalších dobřichovských hrobech byla nalezena pásová zápona se dvěma jazýčky 

typu G 2d a návlečka pro řemen Garbsch B 1b (hrob V), zápona s jedním stylizovaným 

výčnělkem a protáhlou prolamovanou částí typu G 1c (Motyková – Šneidrová 1964, 355) 

doplněná návlečkou pro řemen ze skupiny Garbsch B 1f (hrob 6). Člunkovitá kování typu 

Garbsch K, přičemž jedno z nich by mohlo být germánskou imitací importovaného výrobku 

(hrob 33), návlečky pro řemen zdobené prolamováním typu G B 1f a G B 1k (hrob 78), 

fragment ohněm poškozeného kování G B 7g se šesti nýty (hrob 97), návlečka pro řemen typu 

G B 1a a dva kusy člunkovitého kování G Ka a dva velké bronzové nýty (hrob 116). Dále 
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obloukovité kování typu G E 3a společně s člunkovitým kováním a návlečkou pro řemen typu 

Garbsch R 2 bylo součástí hrobu 2/1905 (vše Droberjar 1999a). 

 Nálezy z kostrových hrobů v Kropáčově Vrutici nebo v Líbeznicích nejsou s určitostí 

považovány za noricko – panonské opaskové garnitury. Ze žárového hrobu v Mikovicích 

pochází pásová zápona typu Garbsch 1c a kování B 1d, ozdobně prolamovaný uzávěr opasku 

s jedním stylizovaným výčnělkem a třemi poškozenými obloukovitými články zřejmě typu 

Garbsch E1 (Motyková – Šneidrová 1964, 357). Součástí hrobové výbavy byla i spona typu A 

67 a spony s očky.  

 Do stupně B1a je datována pásová zápona typu Lekowo a bronzové kování Garbsch B 

7b z nerozlišených hrobů na pohřebišti v Nebovidech (Droberjar 2007, 63, 66). Popelnicový 

hrob v Pečkách obsahoval vedle spony A 241 i pásovou záponu typu  G 1e s kováním B 7g, 

další výbavu tvořily železné šipky a hroty kopí, hrob pochází z prvních desetiletí po Kr. 

(Sakař 1970, 36; Droberjar 2002, 237). V hrobech menšího pohřebiště z doby římské 

v Pcherech se nacházely fragmenty kování typu Garbsch B 7 f/i, a dva kusy typu Garbsch B 

7, výbavu doplňovala bodlákovitá spona A 240 (Droberjar 2007, 63). 

 V bohatém kostrovém hrobě v Praze – Bubenči, který byl objeven roku 1942, byla 

uložena dlouhá bronzová přezka s obdélnou záchytnou destičkou přichycenou čtyřmi nýty 

k řemeni a profilované zakončení opasku, které by mohly být součásti noricko – panonského 

opasku. Z nedalekého královského kostrového hrobu, nalezeného roku 1948, pochází 

bronzová přezka typu G 1c s prolamovaným kováním obdélného tvaru se dvěma nýty a 

dlouhá přezka typu Garbsch B 7c. Hrobová výbava byla opět doplněna o spony typu A 67 a o 

spony s očky (Novotný 1955).  

 V žárových hrobech z Přerova nad Labem bylo uloženo bronzové kování typu 

Garbsch B 1k a  B 7f  (Sakař 1970, 39). Z jámového hrobu 29 v Tišicích pocházejí fragmenty 

pásové zápony s prohnutými užšími stranami typu G 1d, na stejném pohřebišti byla nalezena 

železná germánská přezka s obdélným rámečkem typu Madyda – Legutko E14 (Motyková – 

Šneidrová 1957; Sakař 1970, 43; Droberjar 2007, 65). Několik dokladů noricko – 

panonských opaskových garnitur se našlo na pohřebišti v Třebusicích, příkladem jsou 

fragmenty pasových zápon typu Garbsch 1f (žárový hrob bez čísla), nákončí typu B5 (hrob 

115), pásová zápona typu Garbsch G 1c a noricko - panonské kování opasku (hrob 954) 

(Droberjar 2007).  
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4. 7. Spony 

Importované spony jsou nejdůležitějšími a značně specifickými nálezy doby římské. 

Základní typologii spon vytvořil O. Almgren (1923), který zavedl označení spon počátečním 

písmenem svého příjmení s příslušným číslem podle typu spony. Římskými sponami se 

zabývala také E. Riha (1975; 1979), která rozpracovala jejich třídění. W. Jobst (1975) rozdělil 

kolínkovité spony na základě tvaru a výzdoby základní destičky do několika skupin. Pozdně 

laténskými a raně římskými sponami se zabýval S. Demetz (1999). Z českých badatelů se 

sponám věnoval B. Svoboda (1946; 1948) a V. Sakař (1970; 1991), který vyčlenil dvě hlavní 

skupiny importovaných spon na spony podunajské řady a spony západního původu, nověji 

také E. Droberjar přispěl ke studiu spon doby římské (1997; 1999b; 2007). Sponám starší 

doby římské je věnována i diplomová práce M. Pecinovské (2008) a J. Frýzla (2010). 

Spony byly součástí oděvu, v barbarském prostředí představovaly importované spony 

žádané zboží, které bylo součástí hrobové výbavy. Spony lze rozdělit do jednotlivých skupin 

na základě několika kritérií. Podle konstrukce zejména na jednodílné a dvojdílné spony a na 

základě tvaru těla na lučíkovité, destičkovité či kruhové. Markantní je třídění spon na základě 

místa jejich původu, v našem případě jde o spony podunajské a západořímské.  

Jednodílné spony jsou vyrobeny z jednoho kusu drátu s vinutím, které přechází 

v jehlu. Dvojdílnou sponu tvoří její vlastní tělo a  spirálovité vinutí s jehlou. Obě části spony 

jsou nejčastěji spojeny destičkou. Vinutí spony tvoří drát stočený do spirály, který má určitý 

počet závitů, na základě kterého se rozeznává krátké či dlouhé vinutí. Součástí vinutí je tětiva 

převádějící vinutí z jedné strany spony na druhou. Na základě způsobu tohoto vedení se 

rozeznávají spony s horní či spodní tětivou. Horní tětiva je přichycována háčkem, v případě 

některých spon je jehla upevněna očkem. Vlastní tělo spony tvoří lučík, jehož horní část je 

nazývána hlavicí lučíku a dolní nese označení nožka spony. Na dolní konec nožky může 

navazovat patka. Mezi dolní a horní částí patky se často nachází uzlík. Z hlavice lučíku 

vybíhají křidélka nad vinutím. Jehla spony zapadá do zachycovače, konkrétně do západky, či 

lůžka jehly (Svoboda 1948, 35 – 40).  

4. 7. 1 Spony západního původu  

Západořímské spony byly vyráběny v západních provinciích římské říše, tedy 

v galském  (bodlákovité spony, A 241) a v porýnském prostředí (A 19a, A 22a, typ Haltern). 

Do této kategorie patří spony typu Alesia a deriváty tohoto typu, jejichž příkladem je 

šarnýrová spona s uzlíkem mezi lučíkem a nožkou a s patkou v podobě kuličky z Třebusic 
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z hrobu VI/22. Jde o dvojdílné spony s šarnýrovým uchycením jehly, které jsou datovány do 

počátku 1. století po Kr. Dále jde o sponu s límcem typu Bern – Gergovia (typ A 18b), 

vyskytující se v 1. polovině 1. století po Kr., která se našla v Tišicích v hrobě 76. Tato spona 

má výrazný uzlík na lučíku přecházející v límec a bohatě profilovaný zachycovač zakončený 

kuličkou (Droberjar 1997, 278).  

Jednoduché spony typu A 241 mají hladký nečleněný lučík a prolamovaný 

zachycovač. Jejich dokladem je spona ze žárového hrobu v Pečkách (Sakař 1970, 36) a spona 

z Třebusic z hrobu LXXXV/4. Bodlákovité spony mají obloukovitě prohnutý lučík a na něm 

přichycený štítek kruhovitého či kosočtverečného tvaru. Jejich rozčleněním byly vymezeny 

například typy Feugère 19 a Feugère 16a. Ve středních Čechách byly objeveny na pohřebišti 

v Dobřichově – Pičhoře, konkrétně jde o dvě bodlákovité spony s kruhovým štítkem a 

bodlákovitou sponu s kosočtverečným štítkem z hrobu II a o bodlákovitou sponu z hrobu 16 

(Droberjar 1999a). Ze žárového hrobu v Pcherech pochází spona s kosočtverečným štítkem 

(Sakař 1970, 36). Několik těchto spon se stalo součástí i žárových hrobů v Třebusicích.  

Spony typu Nertomarus mají stejnoměrně rozšířený lučík, který je v horní části oble 

zalomen, jejich označení bylo vytvořeno na základě značky v podobě jména keltského 

výrobce (Droberjar 1997, 279). Spona tohoto typu na krytu vinutí zdobená jemnou rytou 

výzdobou v podobě trojúhelníčků byla nalezena v Dobřichově – Pičhoře v hrobě 32 

(Droberjar 1999a, 139).  

Spona typu Langton – Down má plochý podélně rýhovaný lučík a ostré zalomení 

v horní části, datovány jsou do horizontu Marobudovy říše. Ze středních Čech je 

představitelem tohoto typu bronzová spona s plastickou výzdobou z hrobu G 6 ve Stehelčevsi 

(Droberjar 1997, 279). Galské spony s křidélky typu Feugère 13b z galsko – helvétského 

prostředí. Našla se na Dobřichově – Pičhoře v hrobě 26 (Motyková – Šneidrová 1963, Taf. 

XX,8).  

Nožku šarnýrové spony s podélně zdobeným lučíkem typu Riha 5.12 zdobí jemná 

puncovaná výzdoba v podobě stromečku, výzdoba se vyskytuje i na žebru lučíku a lučík je od 

nožky oddělen dělícím článkem, nalezena byla v Praze - Vysočanech (Droberjar 1997, 280). 

Specifickým typem šarnýrové spony je varianta z Dobřichova – Pičhory z hrobu 101 se 

širokým lučíkem a zdobením podélnou přesekávanou linií (Droberjar 1999a, 139). Tato 

spona má dále široký lučík, vysoko položený zachycovač a osu vinutí zakončenou knoflíky. 

Spona typu August/Dobřichov (dříve nesla označení spona typu Dobřichov – Pičhora) s horní 
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prolamovanou destičkou, v jejímž středu je pomocí drátků uchycen modrý skleněný korálek. 

Vyrobena byla v Porýní v 1. třetině 1. století po Kr. (Droberjar 1997, 279). Ze Stehelčevse 

z hrobu G 6 pochází šarnýrová spona se střechovitým lučíkem typu Riha 5.13. 

Jednodílné plechové destičkovité spony zastupuje typ Riha 7.10. Z Nymburka pochází 

kruhová destičkovitá spona zdobená po okrajích rytou výzdobou v podobě klikatky 

(Droberjar 1997, 279). Také tzv. vojenské spony (typ A 15) představují jednodílné spony, 

jejichž konstrukci tvoří jednoduchý drátek či tyčinka, lučík je nepravidelně vyklenutý a 

zachycovač je plný. Svůj název dostaly podle svého charakteristického výskytu ve vojenských 

táborech, kde se objevují až do počátku 3. století po Kr. V námi sledovaném území se 

vyskytly v Dobřichově – Pičhoře v hrobě 133. Zvířecí destičkovité spony byly objeveny ve 

Velvarech a ve Zvoleněvsi.  

Relativně masivní jednodílné spony s ostře zalomeným lučíkem v horní části a 

dlouhou rovnou nožkou nesou označení uzlíkovité spony typu Riha 1.5. V Čechách se sice 

vyskytují jen ojediněle, přesto se našly v hrobě U 4 ve Stehelčevsi a v Třebusicích v hrobě 

XXVI/37 (Droberjar 1997, 281). Spony s očky typu Haltern byly pojmenovány na základě 

eponymní lokality. Opět jde o jednodílné spony s ostrým zalomením lučíku pod uzlíkem do 

pravého úhlu a s prolamovaným zachycovačem. V Čechách se vyskytují v oblasti levého 

břehu řeky Labe a Vltavy. Příkladem je spona typu Haltern z hrobu 808 z Třebusic.  

Spony typu A 22 mají vysoce klenutý tyčinkovitý lučík a na horní straně zdobenou 

lištou, za uzlíkem se její tělo ostře lomí a přechází v nožku. Vyskytují se až do fáze B1b. 

Bronzová spona typu A 22 se dvěma kulovitými knoflíky umístěnými nad vinutím, stejný 

knoflík tvoří i patku spony, horní tětiva je přichycena háčkem, pochází z Kostomlat nad 

Labem (Sedláčková 1975; Droberjar 2006, 686). Spona typu A 22a je označována jako 

varianta Třebusice. Spony typu Aucissa (A 242) mají půlkruhovitě ohnutý zdobený lučík, 

který je v horní části zakončen kolmou záhlavní destičkou. Jejich název je odvozen od značky 

keltského výrobce, objevující se na záhlavní destičce, E. Riha (1979) je rozdělila do čtyř 

variant. Je možné, že tyto spony byly vyráběny pro římské legionáře. Příkladem je hrob 476, a 

hrob 732 se sponou tohoto typu s otevřenými očky na destičce hlavice z Třebusic (Droberjar 

1997, 282).  

Mezi západořímské spony patří i porýnské výrazně členěné spony typu A 19a. Jejich 

lučík je rozdělen uzlíkem na dvě části, lučík v horní části přechází v krátkou vyklenutou 

hlavici. Vyráběny byly od posledních desetiletí před Kr. až do 30. let 1. století po Kr. 
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(Droberjar 1997). Vyskytují se ve dvou variantách, ve starší a mladší – A 19aI a A 19aII. 

V českých nálezech mají nesmírně pestrou nálezovou základnu zastoupenou především 

nálezy z hrobového kontextu. Velké množství jich bylo objeveno na dvou největších žárových 

pohřebištích ve středních Čechách v Dobřichově – Pičhoře a v Třebusicích.  

Ve středních Čechách mají největší zastoupení spony typu A 19, a to oba podtypy. Po 

jednom kuse byly objeveny šarnýrové spony. Z mnohdy nejasných nálezových okolností 

pocházejí vojenské spony A 15. Konkrétní počet západořímských spon ve středních Čechách 

uvádí tabulka č. 4.  

Tabulka 4: Západořímské spony ve středních Čechách 

Typ spony Počet kusů Počet lokalit 
A 19a 17 7 

A 19aI 29 8 

A 19aII 28 11 

Nertomarus 3 1 

Langton-Down 2 2 

August/Dobřichov 1 1 

Dobřichov-Pičhora 1 1 

Haltern 2 1 

A 15 7 5 

Riha 5.9 1 1 

Riha 5.12 1 1 

Riha 5.13 1 1 

Riha 1.5 1 1 

Riha 2.12 1 1 

Riha 7.10 1 1 

A 22 4 2 

A 241 4 3 

Bodlákovitá 13 4 

Aucissa 6 2 

Feugère 13b 1 1 

A 18b 2 1 

Derivát Alésia 1 1 

Celkem 127 x 
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4. 7. 2 Spony podunajské řady 

 Spony podunajské řady byly vyráběny v podunajských provinciích římské říše. Typy 

A 67 – 73 a A 74 – 84 nesou označení podunajské výrazně profilované spony a patří do 

Almgrenovy skupiny IV. Jejich původ je hledán v severní Itálii a ve východních Alpách. B. 

Svoboda (1948, 46) je označuje jako spony norické.  

 Spony typu A 67 mají jednodílnou konstrukci, výrazně profilovaný lučík a úzkou 

protáhlou nožku. Dva fragmenty bronzové profilované spony pocházejí z hrobu I 

v Dobřichově – Pičhoře (Droberjar 1999a, 140 – 141). V českých nálezech bezesporu 

představují velmi početnou skupinu podunajských spon. Přechodnou vývojovou variantu typu 

A 67/68 zastupuje nález ze stejného pohřebiště jako předchozí příklad z hrobu 27. Spony 

následujícího typu A 68 mají poměrně výrazné esovité pohnutí lučíku a zploštělou hlavici 

spony. Opět byl tento typ spony nalezen na Dobřichově – Pičhoře v hrobě 146. Méně 

vyvinutý vyklenutý lučík s často fasetovanou hlavicí a s lichoběžníkovitým plným 

zachycovačem je charakteristický pro spony typu A 69 (Frýzl 2010, 21). Sporadicky jsou 

zastoupeny i spony typu A 70 s plochým uzlíkem a zploštělou hlavicí, spony A 73, A 83, A 

84.  

 Druhou výraznou skupinu podunajských spon představují  noricko – panonské spony 

se dvěma uzlíky na lučíku. Do této kategorie patří spony A 236 a A 237. Jejich používání se 

předpokládá až do konce 2. století. V podunajských provinciích byly součástí ženského 

oděvu, nosily se na obou ramenou zároveň (Kvetánová 2006, 380 – 381). Typ A 236 má 

několik variant; u nejstarších variant je zachycovač stupňovitě prolamovaný, u mladších bývá 

protažený do výšky (Frýzl 2010, 26). Opět se vyskytují na pohřebišti v Dobřichově – Pičhoře 

a to v hrobě VI, 13, 14, 43 či 3/1905. Tři kusy spony A 236b byly objeveny v Nebovidech či 

ve třech hrobech na pohřebišti v Nehvizdech (Sakař 1970, 33 - 34). Varianty spony A 237 

mají kruhovitě prolamovaný zachycovač. Příkladem je dolní část lučíku bronzové spony typu 

A 237c (Sakař 1970, 45).   

 Noricko – panonské spony s křidélky jsou označeny jako typ A 238. Dvojdílné 

panonské trubkovité spony s trubkovitě rozšířenou hlavicí s bohatou výzdobou v podobě 

stříbrného filigránu zahrnují typ A 85, v Čechách spíše zřídka se vyskytující, a typ A 86, který 

je nalézán v provincii Noricum a Panonie (Frýzl 2010, 29). Jedním exemplářem ze středních 

Čech je zastoupena dvojdílná spona A 84 s plochou spodní stranou lučíku a dlouhou nožkou. 

Mezi spony podunajské řady patří i spony se zvířecí hlavičkou na lučíku, označované 

zkratkou TKF neboli Tierkopffibeln. Zastoupení spon podunajské řady představuje tabulka č. 

5. 
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Tabulka 5. Spony podunajské řady ve středních Čechách 

Typ spony Počet spon Počet lokalit 
TKF 8 6 

A 236 7 4 
A 236b 14 6 
A 236c 15 4 
A 236d 1 1 
A 237b 3 3 
A 237c 4 3 

A 236 x 237 1 1 
A 238 r,q 1 1 

A 238 4 2 
A 67 - 73 1 1 

A 67 88 20 
A 67/68 2 2 

A 68 9 6 
A 68/69 3 1 

A 84 1 1 
Celkem 161 x 

 

4. 7. 3. Další typy provinciálních spon 

 Na přelomu 2. a 3. století se ve vývoji spon odehrály výrazné změny. Vznikaly nové 

formy, prvky i výzdobné motivy (Droberjar 2002, 307). Charakteristické pro germánské 

prostředí jsou dvojdílné samostřílové spony s vysokým zachycovačem, destičkovité spony a 

podvázané spony, které přetrvaly až do počátku 5. století po Kr. Provinciálního původu jsou 

kotvovité spony, které se objevují koncem 2. století po Kr. Kotvovitá spona byla nalezena 

v Nebovidech, její hlavice vybíhá ve dva zpět zahnuté bodce, na jejichž koncích jsou 

nasazené kuličky (Svoboda 1948, 62). Destičkovité spony mají na destičce často bohatou 

výzdobu doplněnou emailem, vykládání drahými kameny či barevnými sklíčky. Kolínkovité 

spony (typ A 246, A 247) mají širší kolínkovitě zahnutý lučík a jehla či samostřílové vinutí 

jsou ukryty pod záhlavní destičku. Kolínkovité spony byly objeveny v Nebovidech či v Praze 

– Podbabě.  

 Provinciální ramínkovité spony (typ A 180 – A 190) dělí B. Svoboda (1948) na 

ramínkovité spony s válcovitým pouzdrem a s hruškovitými knoflíky. V současné době se 

používá označení ramínkovité spony s cibulovitými knoflíky. Do mladší doby římské patří 

spona A 187 s mnohoúhelníkovitě hráněným lučíkem, rovnou nožku žlábky rozdělenou do 

několika polí, s patkou s ozdobně vykrajovanou jamkou a s hruškovitým knoflíkem na hlavici 

lučíku z Prahy – Vysočan. B. Svoboda (1948, 166) ji řadí do skupiny provinciálních 

ramínkovitých spon s válcovitým pouzdrem.  
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4. 8. Militária a součásti kování 

 Římská militária v Čechách představují svébytnou skupinu importů provinciálního 

původu a to především z hlediska jejich funkce i majitelů. Nálezy římských zbraní z našeho 

území pocházejí z hrobů germánských válečníků z období augustovského až raně 

tiberiovského, kdy pouze nejvýznamnější bojovníci byli vyzbrojeni po římského způsobu a 

stejně tak i pohřbíváni s množstvím předmětů římsko – provinciálního původu, mezi nimiž 

jako důležitý ukazatel postavení zemřelého sloužily právě zbraně. Dalším obdobím výskytu 

římských zbraní v Čechách a především na Moravě je horizont Markomanských válek. I 

v případě zbraní můžeme uvažovat o jejich získávání Germány prostřednictvím obchodu či 

v ojedinělých případech jakožto válečnou kořist, což platí pro období markomanských válek.  

 Římským militáriím v Čechách věnoval pozornost již V. Sakař (1970), ucelený je 

přehled jejich nálezů v textu J. Musila (1994), zbraním a jejich součástem v českých nálezech 

v horizontu Marobudovy říše se zabývá E. Droberjar s V. Sakařem (2000). Základní typy 

mečů popisuje E. Droberjar (2002) v encyklopedii doby římské, stejný autor uvádí přehled 

nálezů římských militárií ve stupni B1a (2007). V. Sakař (1980) se zaměřil na vztahy mezi 

Římskou říší a Čechami a zmínil v něm i nálezy součástí vojenské výstroje a výzbroje na 

našem území v 2. polovině 2. století a v mladší době římské.  

 Meče náležejí k luxusním typům zbraní, které vlastnili jen někteří germánští válečníci. 

Nosili je jedinci významného postavení, v případě importovaných mečů můžeme o nich 

hovořit jako o insignii náčelnické či velmožské moci. Nedílnou součástí mečů byly i jejich 

pochvy a různá kování. E. Droberjar (2002, 173) identifikoval v Čechách minimálně 27 

římských mečů a asi dva kusy na Moravě. Samozřejmě nejvíce jich pochází z pohřebiště 

v Třebusicích a Dobřichově – Pičhoře a v Dobřichově – Třebické. Mezi časně římské meče 

patří gladius, konkrétně typy Bell – Zemplín, Mainz a Newstead. V 2. polovině 2. století po 

Kr. se vyskytují meče typu Pompeje s kroužkovitou rukojetí či meče typu Biborski IX/2. 

Delší meče označované jako spathy v průběhu 2. století nahradily gladia. Na počátku 3. století 

římské meče v našich nálezech mizejí. Vysvětlit tuto skutečnost lze císařskými nařízeními 

z 3. – 5. století, která zakázala obchodování se zbraněmi (Sakař 1980, 2; Musil 1994, 13). 

 Z pohřebiště Dobřichov – Pičhora z hrobu V pochází ohnutý železný meč 

s trojúhelníkovitým krátkým hrotem typu Newstead, který byl v hrobové výbavě doplněn o 

dva opasky nošené po římském způsobu (Droberjar 1999a, 150). Ze stejného pohřebiště 

z hrobu 95 je meč typu Bell – Zemplín o délce 653 mm (Droberjar – Sakař 2000, 33). Meč 

tohoto typu byl objeven i ve Stehelčevsi v hrobě U2 (Droberjar – Sakař 2000, 33), v literatuře 
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se však objevuje i jeho označení za typ Mainz (Droberjar 2007, 66). Meče typu Zemplín mají 

dlouhý hrot, který tvoří až jednu třetinu délky ostří. Příbuzné jsou mečům typu Mainz. 

Datovány jsou i na základě další hrobové výbavy do 1. poloviny 1. století po Kr.  

 Meč typu Mainz, nákončí a oválné kování pochvy meče se nacházely v hrobě 398 

v Třebusicích a to spolu s dalšími součástmi výbavy germánského bojovníka (Droberjar 

2007, 67). Na stejném pohřebišti v hrobě 77 se našel starší typ meče Mainz, a meč typu Bell – 

Zemplín s kováním pochvy meče v hrobě 313, hrob 404 obsahoval oválné kování pochvy 

meče a hrob 420 meč typu Bell – Zemplín, nákončí a oválné kování pochvy meče (Droberjar 

2007, 67). Jedinou součástí pochev mečů, které se nám dochovaly, představují jejich kování. 

V českých nálezech se objevily oválné kování pochev a jejich menší součásti v Třebusicích 

v hrobě 404, 420, a 403. Podobu obdélného proužku se žebrováním a otvorem pro nýt se 

našlo v Dobřichově – Pičhoře v hrobě V, doplněno bylo o kování v podobě písmene ,,V“ 

(Droberjar – Sakař 2000, 32).  

 Ze stupně C1 pochází závěsné kování pochvy meče ze žárového hrobu 53 v Pňově 

(Sakař 1980; Musil 1994). Ze stejné lokality z hrobu 45 je bronzové peltoidní kování pochvy 

meče (nákončí), datované do 2. polovina 2. století – počátek 3. století po Kr. (Sakař 1970, 

37). V Dobřichově – Třebické v hrobě bez čísla se našla bronzová štítová poklice téměř 

polokulovitá, zdobená soustřednými kruhy, na níž jsou patrné sekundární útvary provedené 

v barbariku, konkrétně byla základní destička poklice oříznuta a byly do ní vyvrtány nové 

otvory pro hřeby, které ji přidržovaly ke štítu, do vrcholu byl vyvrtán otvor a přinýtována 

kuželka. I tento nález lze datovat do 2. polovina 2. století po Kr. (Sakař 1980; Musil 1994, 6). 

Vedle spony A 190 z možného sídlištního kontextu je také kování militária z Prahy – Šárky 

(Sakař 1980; Musil 1994, 6).  

 Ze žárového hrobu 6/1902 z Dobřichova – Pičhory datovaného do stupně B2/C1 

pocházejí stočený železný dvojsečný meč s krevními žlábky, železné nezdobené závěsné 

kování pochvy meče, štítová poklice s trnem, hrot kopí s rhomboidním listem a část čepel 

nože (Sakař 1980, 2). Nejisté nálezové okolnosti obestírají římské meč se zdobeným 

kruhovitým zakončením držadla z Horních Počaplí, který se stal výbavou hrobu germánského 

bojovníka z období markomanských válek a je dnes v soukromém držení (Droberjar 2002, 

82). 
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5. Chronologie římského importu 

 Římské importy nám nepřinášejí přesné absolutní datování, což souvisí s problémem 

užívání římského importu na území barbarika a jeho ukládáním do jednotlivých nálezových 

celků. V této práci je využito tradiční dělení doby římské na časnou, starší a mladší dobu 

římskou. Jednotlivá období jsou dále rozdělena na základě doby vlády římských císařů (Musil 

2008). Absolutní data vyjádřená v tabulce č. 6 je však nutné brát s určitou rezervou, neboť 

v jednotlivých studiích se pracuje s mírně odlišnými daty.  

Tabulka 6: Chronologie doby římské dle E. Droberjara (1999b, 2006) 

 
Droberjar 

1999b 
Droberjar 2006  

Droberjar 
1999 

Droberjar 
2006 

časná 
doba 

římská 

horizont 
plaňanských 

pohárů 

plaňanská 
skupina 

grossromstedtské 
kultury 

stupeň A 
32/25 - 
10/5 př. 

Kr. 

45/40 - 
10/5 př. 

Kr. 

 
horizont 

Marobudovy 
říše 

dobřichovská 
skupina/tzv. 
Marobudův 

horizont 

fáze B1a 

10/5 př. 
Kr. - 

20/30 po 
Kr. 

 

 

horizont tzv. 
klasických 

(českých) spon 
s očky 

 fáze B1b 
20/30 - 

50/70 po 
Kr. 

20/30 - 
40/50 po 

Kr. 

starší 
doba 

římská 

časná fáze 
stupně B2 

 fáze B2a 
50/70 - 
100/120 
po Kr. 

 

 
pozdní fáze 
stupně B2 

 fáze B2b 
100/120 - 
150/160 
po Kr. 

 

 
horizont 

markomanských 
válek 

 
přechodný 

stupeň 
B2/C1 

150/160 - 
180/200 
po Kr. 

 

mladší 
doba 

římská 
  

časný 
stupeň C1 

180/200 - 
250/260 
po Kr. 

 

   
pozdní 

stupeň C2 

250/260 - 
300/320 
po Kr. 

 

pozdní 
doba 

římská 
  stupeň C3 

300/320 - 
380/400 
po Kr. 

 

 

Přesto lze rámcově přiřadit augustovské – raně tiberiovské období k horizontu 

Marobudovy říše dle E. Droberjara (1999) neboli stupni B1a. Tiberiovské – flávijské období 
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rámcově odpovídá stupni B1b,  trajánské – raně antoninské období poté patří do stupně B2a a 

B2b. Doba vlády Marka Aurelia a markomanských válek je totožná s horizontem 

markomanských válek a stupněm B2/C1. Mladší doby římská je již 3. stoletím a zahrnuje 

stupeň C1 a C2, pozdní doba římská odpovídá stupni C3. Chronologie doby římské s 

vyčleněnými horizonty je uvedena v tabulce č. 6. 

5. 1. Časná doba římská  

5. 1. 1. Augustovské – raně tiberiovské období (10/5 př. Kr. – 15/20 po 
Kr.) 

Přelom starého a nového letopočtu znamenal pro prostor střední Evropy výrazný zlom. 

V Čechách dochází k definitivnímu úpadku předchozí laténské kultury. Na naše území 

přichází nový lid, který vytváří specifickou kulturu, s jejímiž projevy se setkáváme 

v následujících několika staletích. Výrazným prvkem, jenž spoluutvářel tuto kulturu, 

označovanou jako grossromstedtská, byly i římsko – provinciální importy. 

Čechy sice stály celou dobu římskou mimo hlavní oblast zájmu římské říše, přesto se 

jich dotkly významné události odehrávající se v jejích hranicích. Oblast západní Evropy 

představovala pro Římany významný centrální bod jejich expanzivních tendencí sahající do 

doby Caesarovy, jemuž se podařilo podmanit část Galie a proniknout do Británie. Další 

podmaňující výpravy podnikli císař Augustus a následně Tiberius, kterým se podařilo dostat 

se až k pramenům Dunaje. Nevlastní syn Augusta vojevůdce Drusus poté porazil spojené 

kmeny Germánů, což vyvolalo posuny germánských etnik. Jeho tažení a úspěchy zapříčinily 

odchod Markomanů v čele s Marobudem do Čech. Pro římskou politiku bylo usazení 

Markomanů v Čechách výhodné, neboť mělo usnadnit počáteční fázi římské invaze na 

středním a dolním toku Labe (Musil 1998, 151).  

Stupeň B1a je označen jakožto horizont tzv. Marobudovy říše. Marobud byl vychován 

na římském dvoře, dobře tedy znal tamější prostředí a kulturu. Je tedy pravděpodobné, že 

podobné společenské způsoby chtěl zřídit i v Čechách. Současná archeologie zatím nevyřešila 

problematiku umístění sídla Marobuda v Čechách a to od doby J. L. Píče, který za centrum 

tehdy mocné říše považoval keltské oppidum Stradonice. K tomuto závěru dospěl na základě 

poměrně početného souboru antických bronzových nádob v prostoru bývalých oppid z doby 

laténské. Ovšem další doklady přetrvávajícího působení germánského lidu na ploše těchto 

opevněných sídel nemáme. Jediným styčným bodem centralizace Marobudovy říše zůstávají 

střední Čechy, odkud pocházejí rozsáhlé nekropole a na nich bohatě vybavené hroby 

s doklady římsko – provinciálních předmětů včetně zbraní. 
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Obtížnost určení polohy Marobudovy říše je dána skutečností, že jeho ústřední sídlo 

nemělo podobu opevněného hradu na vyvýšené poloze. Šlo nejspíš o germánský dvorec 

většího rozměru, kde sídlil Marobud a jeho družina a které sloužilo jako významné obchodní 

centrum, odkud mohly být importované výrobky dále šířeny. Podle E. Droberjara (2008, 587) 

mělo jeho sídlo podobu germánské nížinné osady se znaky obchodně řemeslnického centra 

s doklady výroby kovových artefaktů s augustovskými importy v prostoru středočeského 

Polabí. 

 Hmotná kultura stupně B1 je poměrně homogenní. Keramika tohoto stupně se 

vyskytuje na rozsáhlém území od jihozápadního Slovenska přes Moravu, Dolní Rakousko, 

Čechy až po střední Polabí a pobřeží Baltského moře (Salač 2008, 72). Z bronzových 

předmětů vynikají spony. Nadále přetrvávají spony tzv. pozdně laténské konstrukce, 

například jde o typ A 2a, vendické spony, avšak nejcharakterističtějším představitelem se 

staly spony s očky, které se objevují na všech pohřebištích časné až starší doby římské. 

Typickým představitelem tohoto období jsou také opaskové garnitury, kterým se věnovala 

například R. Madyda – Legutko (1986; 1992). V hrobové výbavě se často setkáváme s kování 

picích rohů (Andrzejowski 1991), jejichž doklady nahrávají hypotéze o družinickém systému 

germánské společnosti (Bouzek – Ondřejová 1990). Válečnický charakter Marobudovy 

družiny dokládají nálezy koňských postrojů a ostruh a především bohaté zastoupení zbraní 

v hrobech. 

Z hlediska římsko – provinciálního importu představuje stupeň B1a nejvýznamnější 

úsek doby římské v Čechách. Nejpočetnější skupinu předmětů antického původu představují 

bronzové nádoby. Kovové artefakty svědčí o značné zámožnosti a o pravidelném styku 

s římskými provinciemi (Pleiner 1978, 694). Z prostředí oppid i žárových hrobů pocházejí 

situlovitá vědra E 18 – 20. Honosné soubory kovových nádob byly objeveny v žárovém hrobě 

v Holubicích, kde byly milodary uloženy přímo v bronzovém kotli typu E 33, který je 

výrobkem italské dílny. Velký počet importovaných nádoby doplňovaly spony domácí 

provenience včetně napodobeniny římského stříbrného poháru (Sakař 1970, 29; Musil 2008, 

102). Poměrně ojedinělým případem je bohatý kostrový hrob z Prahy – Bubenče, objevený 

roku 1955, doplňující další nálezy bohatých kostrových hrobů z této lokality, které mohly 

tvořit součást jednoho pohřebiště.  

Ve stupni B1a celkově narůstá počet římským kovových nádob. Narůstá především 

jejich tvarové spektrum, což bylo způsobeno jejich výrobou z forem a následnou produkci ve 

větších sériích (Musil 2008, 102). Z tvarů převažují stolní a nápojové servisy, které v Čechách 
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tvoří nejvýraznější skupinu nálezů římsko – provinciálních bronzových nádob. Šlo o zboží, 

které bylo u germánské nobility žádané a bylo určitým odznakem jejich moci. 

Z typologického hlediska jde hlavně o pánve s rukojetí zakončenou hlavičkami vodních ptáků 

E 131. Další tvary nádob tvoří plechové naběračky E 134 – 136 a především naběračky 

s půlkruhovitým otvorem v rukojeti E 137 – 138 a pánve s kruhovitým otvorem v rukojeti E 

139 – 144. Ze souborů kovových nádob vystupují do popředí soupravy naběraček a cedníku E 

159a a E 160 - 162.  

Na počátku našeho letopočtu se objevují situlovitá vědra s obličejovými a 

trapézovitými atašemi typu E 24 – 28 (Musil 2008, 102). Mísy s pohyblivými uchy zastupuje 

typ E 91 a mísy s pevnými uchy typ E 96 a E 98. Honosné předměty představují konvice 

s trojlaločnatým ústím E 124. Typickým kovovým importem se již v této době stávají vědra 

östlandského typu E 38 – E 43, která často sloužila jako hrobové urny. Dále jde o vědra typu 

E 7 – E 8, E 18, patery E 154 či simpula E 163. Do stupně B1a patří i stříbrné nádoby. 

Příkladem je ucho oinochoe zdobené Panovou hlavou, jehož rohy tvoří oblouk ucha 

(Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 6).  

Vedle bronzových nádob početnou skupinu římsko – provinciálních předmětů tvoří 

spony západořímské i podunajské řady. Nejvýraznější a nejpočetněji zastoupenou skupinu 

představují spony výrazně členěné typu A 67, spony se dvěma uzlíky na lučíku A 236 – A 

237 a spony A 238, či spony s uzlíkem na lučíku ve tvaru zvířecí hlavičky. Spony podunajské 

řady zastupují tvary A 19a, neboli porýnské výrazně profilované typy, spony A 241, tutulovité 

spony, spony typu Langton Down, či Nertomarus. Z dalších spon ze stupně B 1a lze jmenovat 

spony s očky typu Haltern, spony Aucissa, vojenskou sponu či uzlíkovitou sponu typu Riha 

1.5. Také většina opaskových garnitur z pohřebišť je datována do augustovské doby. 

Zajímavá je skutečnost, že zatímco v provinciálním norickém prostředí byly tyto přezky a 

kování opasků nošeny ženami, v germánském světě se nalézají v mužských hrobech.  

Do souvislosti s existencí Marobudovy družiny jsou dávány nálezy římských militárií 

v Čechách, se kterými se setkáváme v oblasti středních Čech a v povodí Labe (Musil 2008, 

106). Jde o pohřebiště v Dobřichově – Pičhoře, v Třebusicích a ve Stehelčevsi. Do 

augustovsko – tiberiovského stupně patří i ojedinělá terakotová soška typu Tánagra 

z Třebestovic – Sadské.   
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5. 1. 2. Tiberiovské – flávijské období (15/20 – 70/80 po Kr.) 

Na počátku stupně B1b došlo k zániku Marobudovy říše a Čechy tak ztrácejí své 

významné postavení, což se odrazilo i ve skladbě římského importu na našem území. 

Relativně stabilní situace v provinciích římské říše vedla k opuštění Augustovy expanzivní 

politiky a k přiklonění se ke snaze udržet stávající situaci. Ubývá nálezů bohatých hrobů se 

zbraněmi i dalších bohatých hrobů (Droberjar 1999b, 4). Pokračuje pohřebiště v Dobřichově 

– Pičhoře a v Třebusicích. Charakteristickým nálezem jsou spony s očky typu A 45 – A 49, 

které mohly být vyráběny na území Čech. 

Vedle již známých bronzových nádob se do hrobů začaly ukládat nádoby nové 

produkce, tzv. II. generace 2. fáze podle Petrovszkého, které byly vyráběny ve vícedílných 

formách  a jsou na nich patrné stopy po obtáčení na kruhu (Musil 2008, 106). Změny ve 

výrobě bronzových nádob jsou patrné od 40. let 1. století po Kr. Tvary nádob se zjednodušují 

a mizí jejich stylové rozdíly, začíná převažovat užitkové stolní nádobí. V českých nálezech se 

objevují naběračky s kruhovým otvorem na rukojeti typu E 159a, pozdní typy naběraček a 

cedníků E 161a E 161, vědra E 77 – E 79 a naběračky s kruhovým otvorem v rukojeti E 140 – 

E 141.  

Větší zastoupení mezi předměty římsko – provinciálního původu ve stupni B1b mají 

spony. Jde především o sponu A 236c se dvěma uzlíky na lučíku a výrazně členěné spony A 

68/69, A 70 a A 73. Koncem stupně B1 se objevují první doklady keramických importů 

v Čechách. Keramika římsko – provinciálního původu v podobě části okraje nádoby 

mísovitého tvaru z okruhu jemné šedé keramiky a zlomek nožky z plochého talíře typu Drag. 

17 či 15/17 se našly na sídlišti v Tuchlovicích – Srbech (Motyková – Šneidrová 1970; Jančo 

2003, 276). Rámcově jsou do stupně B1 datovány i některé nálezy částí skleněných nádob. 

Dokladem jsou dva ohněm poničené skleněné kusy z hrobu 30 v Dobřichově – Pičhoře (Sakař 

1970, 16).   

5. 2. Starší doba římská 

5. 2. 1. Trajánské – raně antoninské období (80/90 – 150/160 po Kr.) 

Na počátku stupně B2  řídne osídlení Čech a oslabují se obchodní vztahy s římskými 

provinciemi. Z germánských spon jsou typické silně členěné spony Almgrenovy skupiny II, 

IV – VI, spony vendické (A 29/30), trubkovité, kolínkovité (A 138 – 141), či spony 

s válcovitou hlavicí typu A 127 (Salač 2008, 81). Do 1. poloviny 2. století po Kr. patří pozdní 
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varianty spon A 238, výrazně profilované spony A 236h a A 236 m a kolínkovité spony A 

246 – 247 (Sakař 1991, 45).  

Počátek 2. století po Kr. přinesl konec výroby bronzových nádob 1. století. Z hlediska 

římského importu se situace mění ve fázi B2b, kdy dochází k jeho oživení. Z bronzových 

nádob pokračuje souprava naběračky a cedníku E 160 a E 162. Typickými představitely jsou 

vědro s obličejovými atašemi E 28, mísa E 72, či vědra östlandského typu. Vznikají také nová 

pohřebiště například v Lužci nad Vltavou.  

Od stupně B2 doby římské se setkáváme v Čechách s nárůstem keramických importů a 

terry sigillaty. Zlomek mísy Drag. 37 byl objeven v Berouně na ploše germánského sídliště a 

je datován mezi léty 125 – 150 po Kr. (Halama 2007, 197). Ze stejné lokality z Havlíčkovy 

ulice pocházejí i zlomky několika keramických nádob římsko – provinciálního původu. 

K další vlně přílivu importované keramiky dochází ve 3. století a v následujících obdobích.  

5. 2. 2. Doba vlády Marka Aurelia, markomanské války (150/160 – 180/200 
po Kr.) 

Přechodný stupeň B2/C1 je charakterizován tzv. markomanskými válkami, které 

znamenaly vážný zásah do hospodářského a správního systému římské říše. Střední Čechy 

nebyly markomanskými válkami přímo zasaženy, jinou situaci lze sledovat na jižní Moravě, 

kde byla prozkoumána významná lokalita Mušov s doklady dočasné přítomnosti římského 

vojska na našem území. Přesto se i v hrobové výbavě Germánů v námi sledovaném území 

setkáváme s nárůstem počtu zbraní římského původu, jejichž výskyt lze vysvětlit možnou 

válečnou kořistí či účastí barbarů v římských pomocných sborech (Droberjar 2005, 21). 

Markomanské války skončily uzavřením míru mezi římskou říší s Germány, zároveň přinesly 

vzestup provincie Panonie, která se stala místem dovozu importovaných předmětů do Čech.  

Z bronzových nádob se objevují žlábkovaná vědra typu E 47, soupravy cedníků a 

naběraček E 160 – E 162. Ze spon jsou typické destičkovité spony například z Modřan či 

hrobu 2 z Pňova, zvířecí spony a spony kolínkovité. Z kovových předmětů také vynikají 

nálezy římsko – provinciálních mečů a kování jejich pochev. Charakteristické jsou meče 

s kruhovým zakončením rukojeti například z Třebusic či z Dobřichova - Třebické.  

Charakteristickou skupinu nálezů opět představuje keramika a terra sigillata. Často 

nelézáme tzv. mortaria (třecí misky) sloužící k výrobě omáček či úpravě zeleniny, která jsou 

považována za doklad romanizace (Musil 2008, 110). Zlomky mortarií pocházejí z  Tuchlovic 

a ze Závisti (Sakař 1978).   
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5. 3. Mladší a pozdní doba římská 

Ve 3. století dochází k úpadku kontaktů mezi Římany a Germány, což bylo vyvoláno 

poměrně neklidným obdobím v římské říši, přesto i v tomto období na našem území 

nacházíme doklady římsko - provinciálních předmětů. Ve vývoji spon nastaly na přelomu 2. a 

3. století po Kr. výrazné změny. Největší skupinu tvoří dvojdílné samostřílové spony 

s vysokým zachycovačem, které se vyskytují zejména ve stupni C2. Rozšířeny byly i 

destičkovité spony a podvázané spony. Ve 3. století po Kr. k nám pronikají prvky sousední 

przeworské kultury.  

V polovině 3. století postihly celé území evropského barbarika velké migrační změny, 

které vyvolaly příchod nového lidu do oblasti především severozápadních Čech. Ve 4. století 

byly Čechy součástí polabského kulturního okruhu. Výskyt pozdně římských importů svědčí 

o nepřerušeném obchodování s podunajskými provinciemi, část předmětů antické provenience 

k nám mohli přinášet germánští bojovníci působící v římských jednotkách (Droberjar 2005, 

36 – 37). Do 3. století po Kr. je datována bronzová soška býka z Černuce.  

Ve stupni C1 se k nám z římských importů dostávaly bronzové nádoby typu E 40, E 

160, E 90, destičkovité spony a terra sigillata z Rheinzabernu a Westerndorfu (Droberjar 

1999b, 5). Ve stupni C2 nastupují ramínkovité spony s cibulovitými knoflíky, které pokračují 

v následujících variantách i v pozdní době římské. Počátek 3. století představuje vrchol nálezů 

terry sigillaty a římské užitkové keramiky. Do stupně C1 patří zlomek mísy Drag. 37 se 

setřelou reliéfní výrobou ze sídliště v Černíně (Halama 2007, 196/197). Nebývalé množství 

keramických importů pochází z bývalého keltského oppida na Závisti, které jsou pouze 

rámcově zařazeny do 4. století po Kr.  

5. 4. Zhodnocení chronologie římského importu 

 První desetiletí našeho letopočtu znamenala nebývalý příliv předmětů římsko – 

provinciálního původu do Čech. Charakteristickou skupinu nálezů tvoří bronzové nádoby a 

spony především z rozsáhlých nekropolí ve středních Čechách. Druhé století po Kr. přináší 

významnou změnu ve složení římského importu nejen ve středních Čechách. Zatímco 1. 

století můžeme nazvat obdobím převahy kovových předmětů typicky se vyskytujících 

v žárových hrobech a výjimečně v bohatých kostrových hrobech, nástup 2. století je dobou 

rozšíření keramických importů na germánských sídlištích.  

 Mladší doba římská stojí již dlouhou dobu mimo hlavní oblast zájmu badatelů. 

Přestože se hovoří o pokračování dovozu římsko – provinciálních importů do Čech, 
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v nemnohých zpracovaných sídlištních nálezových celků jim není věnována náležitá 

pozornost a chybí jejich celkové zhodnocení vzhledem k okolním oblastem. Konstatování o 

příslušnosti Čech k polabskému kulturnímu okruhu není dostačující. Přesto je ze skladby 

římského importu v mladší době římské zřejmé, že přísun minimálně keramických nádob 

neustal a stal se téměř jediným dokladem kontaktů mezi Čechami a postupně se rozkládající 

římskou říší. Poměrové zastoupení nálezů předmětů římsko – provinciálního původu ve 

středních Čechách na základě jejich chronologického zařazení uvádí graf č. 4.  

Graf 4: Zastoupení římského importu ve středních Čechách dle chronologie 
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6. Rozšíření importu 

 Nálezy římského původu jsou rozšířeny nejvíce na žárových pohřebištích starší doby 

římské. Největší počet žárových hrobů bylo objeveno v Dobřichově – Pičhoře a 

v Třebusicích. Méně početnou skupinu představují kostrové hroby, převážně ty s bohatou 

výbavou, kterou tvoří hlavně bronzové nádoby. Od stupně B2 se objevují římské importy i na 

sídlištích, převažovat zde začínají až v mladší a v pozdní době římské. Poměr lokalit ve 

středních Čechách uvádí graf č. 5. Celkem bylo shromážděno 14 kostrových hrobů, skoro 300 

žárových hrobů, 45 sídlišť a přes 20 ojedinělých nálezů, které pocházejí z lokalit bez bližších 

nálezových okolností.  

Graf 5: Poměr zastoupení lokalit s římským importem ve středních Čechách 

Typy lokalit s nálezem římského původu
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6. 1. Sídliště 

 Sídliště doby římské dlouhou dobu nepředstavovala pro českou archeologii hlavní cíl 

bádání. Pro starší dobu římskou byla charakteristická rozsáhlá žárová pohřebiště i bohaté 

kostrové hroby. Z hlediska římského importu však mají sídliště poměrně důležitou úlohu a 

v mladší době římské převzala vůdčí pozici. Tato skutečnost vychází na světlo teprve 

v posledních letech, kdy dochází k publikování nálezů římsko – provinciální keramiky a terry 

sigillaty, jejichž výskyt se soustřeďuje právě na sídliště a hrobové kontexty téměř míjí. 

Skutečná hodnota a původ těchto nálezů na sídlištích stále není v centru zájmu českých 

archeologů. 

 Čechy byly v době římské součástí rozsáhlého kulturního labsko – germánského 

komplexu. Mnoho ze sídlišť doby římské bylo stejně jako nejvýznamnější pohřebiště 

objeveno na sklonku 19. století. Tyto lokality se soustřeďují do oblasti východní části 

středočeského Polabí, jde například o sídliště v Třebestovicích, Plaňanech, Dobřichově, 
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Tuklatech či v Praze – Bubenči. Další sídlištní nálezy pocházejí ze záchranných 

archeologických výzkumů a z povrchové prospekce z území severozápadních a středních 

Čech, například Mlékojedy či Beroun – Plzeňské předměstí (Droberjar 2008b, 12).  

 Sídliště starší doby římské měla podobu neopevněných osad v nížinách, ve kterých se 

vyskytují především zahloubené chaty včetně železářských dílen. V mladší době římské od 

poloviny 3. století se začínají objevovat dvorcová sídliště opět se zahloubenými chatami. I 

v této době máme doklady zpracování železa na sídlišti v Tuchlovicích. Sídlištní nálezový 

materiál nám může poskytnout mnoho informací o migraci Svébů, existenci Marobudovy říše 

s centrem ve středních Čechách, odrazu válečných událostí, projevu římských obchodních 

aktivit i přítomnosti římských řemeslníků ve stupni B1 i o vzájemných kontaktech mezi 

germánskými kmeny (Droberjar 2008b, 15).  

 Jedno z nejstarších sídlišť časné doby římské se nalezlo v Mlékojedech. Součástí 

sídliště byla i železářská osada. Na ploše sídliště byly nalezeny zlomky norické jemně šedé 

keramiky (Jančo 2003). Germánské sídliště v Berouně – Plzeňském předměstí vzniklo na 

počátku doby římské a fungovalo do stupně B2. Prozkoumáno bylo v rámci rozsáhlého 

archeologického výzkumu v 80. letech 20. století. V zahloubených objektech byly objeveny i 

fragmenty terry sigillaty, které doplnily dvě porýnské silně profilované spony typu A 19 

(Břicháček – Charvát – Matoušek 1983; Halama 2004). Další germánské sídliště bylo 

prozkoumáno v poloze Beroun – Havlíčkova ulice a přineslo nálezy několika fragmentů 

římsko – provinciální keramiky. Do stupně B2 – C1 se datuje polykulturní sídliště v Borku, 

které obsahovalo několik částí římsko – provinciálních nádob.  

 Z rozmezí poloviny 2. století – poloviny 3. století po Kr. je nověji objevené sídliště 

v Černíně, kde se našly zlomky mís typu Drag. 37 a fragment provinciální jemně šedé 

keramiky (Stolz 2005). Početné množství keramiky cizího původů bylo součástí výplně chat 

na sídlišti v Holubicích ze stejného období jako předchozí příklad. Další fragment mísy Drag. 

37 pochází ze sídliště v Hostíně (Sakař 1956). Také další nálezy terry sigillaty jsou ze sídlištní 

lokality v Kšelech. I v tomto případě jde o zlomky mísy Drag. 37 ze středogalské dílny 

(Halama 2007).  

 Další nálezy římsko – provinciální keramiky pocházejí ze 4. století po Kr. Z možného 

sídliště doby římské je zlomek glazovaného mortária z lokality Měňany (Rypka 2007). 

Zajímavou lokalitou je Praha – Bubeneč. Zde nalezená terra sigillata je datována do 2. století 

po Kr., importovaná keramika je však až z přelomu 4. a 5. století (Halama 2004; Rypka 

2007). A jde o okruh drsné šedé keramiky se zdobením rytou vlnicí.  
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 Problematika keltských oppid a jejich zánik se z hlediska římského importu dostává do 

popředí při výzkumu bronzových nádob časné doby římské, jejichž doklady pocházejí i 

z prostředí těchto bývalých laténských výšinných lokalit. Sídliště Germánů v době římské již 

nevznikala na v krajině viditelných místech, ale soustředila se do nížinatých oblastí a to 

včetně sídel elity. Z tohoto hlediska je poté zajímavá koncentrace římsko – provinciální 

keramiky a především terry sigillaty na keltském oppidu na Hradišti nad Závistí. Jde o pozdní 

argonskou sigillatu ze 4. století po Kr. (Sakař 1978).  

 Z časné a starší doby římské pocházejí jen ojedinělé doklady germánských sídlišť 

s nálezy římsko – provinciálního původu. K velkému nárůstu sídlištních lokalit s římskými 

importy se objevuje v průběhu 2. století a první poloviny 3. století po Kr. a některá zasahují 

až do přelomu doby římské a doby stěhování národů. Keramické importy na germánských 

sídlištích se často objevují v souvislosti s železářskou výrobní činností a na sídlištních 

lokalitách větších rozměrů. Lze tedy předpokládat, že tato sídliště byla v době svého vrcholu 

zásobována keramickými nádobami cizí provenience, právě díky svému významu, který 

v dané době měla.  

6. 2. Pohřebiště 

 Problematice pohřebišť doby římské byla v literatuře věnována velká pozornost (Břeň 

1953; Gojda 1984; Droberjar 2006; tentýž 2007). V centru pozornosti stojí rozsáhlá žárová 

pohřebiště v Dobřichově – Pičhoře a v Třebusicích. Publikována byla i další pohřebiště 

menšího rozsahu například Lužec na Vltavou (Kytlicová 1970), Stehelčeves (Motyková 

1980), Tišice (Motyková – Šneidrová 1963) či bohaté kostrové hroby v Praze – Bubenči 

(Novotný 1955) a v  Řepově (Břeň 1953).  

 Hrobová výbava a úprava hrobu nám poskytují velké množství informací o postavení 

zemřelého, o sociokulturním prostředí tehdejší doby a o preferovaném pohřebním ritu. 

Importy v nich jsou často považovány za ukazatele bohatství. Hrob jakožto celek odráží 

rituálně magické představy lidí své doby a je tak jakýmsi odrazem jejich myšlenkového světa 

(Gojda 1984, 71). Nálezy cizí provenience mají v tomto případě nezastupitelnou úlohu, jak již 

bylo zmíněno, nelze je ale považovat za zcela zřetelný ukazatel datace hrobového celku, 

neboť nelze s jistotou říci, kdy byly dané importované předměty do země uloženy a jak 

dlouho byly tedy v oběhu než se dostaly do výbavy zemřelého jedince (Sakař 1991).  

 Hroby s importy jsou charakteristické právě pro oblast středních Čech (konkrétně pro 

Kolínsko a Pražskou kotlinu), velká žárová pohřebiště pocházejí i ze západních Čech (Plotiště 

nad Labem). Dovezené zboží se spojuje s bohatstvím určité vrstvy obyvatelstva, která se 



67 

mohla živit rozvíjející se řemeslnou produkcí, především železářstvím. Koncentrace 

importovaných nádob ve středních Čechách byla výsledkem prodeje při obchodních cestách. 

Místní zámožné obyvatelstvo se zřejmě chtělo přizpůsobit mravu šlechtického prostředí 

(Novotný 1955, 257). Nálezy z hrobů z počátku doby římské tak můžeme považovat za doklad 

určité ,,romanizace“ životního stylu, který se odráží ve složení hrobové výbavy 

s importovanými předměty, jenž odrážejí intenzivní obchod s římskou říší (Droberjar – Sakař 

2000, 22). 

 Hroby poskytují cenné informace o společnosti Svébů. E. Droberjar (2008a, 584 – 

585) na základě analýzy dvou největších pohřebišť ze stupně B1 ve středních Čechách 

vyčlenil čtyři hlavní skupiny germánského obyvatelstva. Do první skupiny patří elita 

Markomanů a nejvýznamnějších bojovníků, druhou skupinu tvoří vyšší vrstva a vyšší střední 

vrstva, třetí a nejpočetnější skupinu tvoří střední vrstva a nižší vrstva patří do poslední 

skupiny. Římské importy se vyskytují zejména v hrobech prvních dvou skupin. 

 Pro horizont Marobudovy říše se předpokládá poměrně diferencovaná společnost. 

Velmi bohaté hroby lze přisoudit nejvyšší společenské vrstvě (např. Praha – Bubeneč, hrob 

z roku 1948; Holubice). V mnohých těchto hrobech se našly zbraně a jsou tedy přisuzovány 

členům Marobudovy družiny (Dobřichov – Pičhora, hrob V). Vedle bohatých hrobů se 

objevují i jednoduché hroby žárové se zbraněmi i beze zbraní. Ve stupni B1b ubývají hroby se 

zbraněmi i hroby bohaté. Do této doby patří kostrový hrob z Prahy – Bubenče z roku 1929 či 

žárový hrob z Kostomlat nad Labem (Droberjar 1999b). Ve stupni B2a řídne osídlení i 

kontakty mezi Germány a římskou říší. Žárové hroby opět chudnou. Na druhé straně se 

objevují i velmi bohaté hroby například kostrový hrob z Řepova. V 1. polovině 2. století po 

Kr. se opět setkáváme s bohatými žárovými hroby a se zakládáním významných pohřebišť 

například v Lužci nad Vltavou s velkým množstvím importovaných nádob.  

 Z období markomanských válek máme další doklady římsko – provinciálních zbraní a 

jejich součástí z hrobového kontextu. Spálené ostatky bojovníků bývají někdy pohřbívány do 

importovaných kovových nádob (Droberjar 1999b, 5). V hrobové výbavě se však objevují i 

cizí prvky, například kultury przeworské. Také koncem 2. století se setkáváme 

s bojovnickými hroby vybavenými importovanými předměty včetně zbraní. Vzniká žárové 

pohřebiště v Pňově či v Dobřichově – Třebické. Ve 3. století chudnou žárové hroby a mizí 

z nich zbraně. Pod vlivem kultur z okolních zemích začínají převažovat kostrové hroby. 

Stejný trend pokračuje i v pozdní době římské.  
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6. 2. 1. Žárové hroby 

 Mezi žárové hroby s římskými importy ze středních Čech patří rozrušené žárové hroby 

z Budiměřic ze starší doby římské s nálezem spony typu A 237b (Sakař 1970, 3). Blíže 

neznámé nálezové okolnosti obestírají zřejmě žárové hroby z doby římské z Býkve se 

západořímskou sponou. Žárový hrob z mladší doby římské představuje rozrušený hrob 

z Černuce, kde se našla bronzová soška býčka.  

 Největší koncentrace nálezů římsko – provinciálního původu pochází z Dobřichova – 

Pičhory. Jde o jedno z největších pohřebišť nejen ve středních Čechách, kde dle E. Droberjara 

(1999a, 127) představují importy římského původu až 40 % veškerých nálezů předmětů denní 

potřeby. Pohřebiště bylo objeveno roku  1896 při těžbě písku a první průzkumy zde provedl J. 

Waněk a J. L. Píč. Reprezentativní publikace se lokalita dočkala až koncem 20. století a 

poměrně velká pozornost v ní byla věnována importovaným nálezům. Rekonstruováno zde 

bylo 160 hrobových celků, které lze datovat od počátku doby římské do horizontu 

markomanských válek. Za velmi bohaté hroby na základě výbavy zemřelého jsou považovány 

zejména hroby označené římskými číslicemi a významné postavení mají hroby s doklady 

římských mečů, ve kterých našli odpočinek členové Marobudovy družiny.  

 Z 1. poloviny 1. století po Kr. je pohřebiště v Nymburku. Významným nálezem 

z tohoto pohřebiště ze žárového hrobu 2 je bronzová nádoba s kolkem výrobce v obdélné 

kartuši na rukojeti CNTREBELLIROMANI (Karasová 1998, 77). Z dalších nálezů lze 

jmenovat spony A 19 či bronzovou pasovou záponu typu G 1b. Na pohřebišti v Pečkách bylo 

objeveno minimálně 15 žárových hrobů z doby římské a jeden kostrový hrob. 

Z popelnicového hrobu pochází pasová zápona G 1e a kování Garbsch B7g či spona A 241 

(Sakař 1970, 36). Menší pohřebiště vzniklo v době římské na lokalitě Pchery.   

 Významné postavení v horizontu Marobudovy říše měl zemřelý muž pohřbený 

v žárovém hrobě v Holubicích. Součástí jeho hrobové výbavy byl bronzový kotel E 33, 

v němž se nacházely všechny předměty z hrobové výbavy, pánev E 131, bronzové simpulum, 

fragment stříbrného poháru a několik dalších importovaných bronzových nádob (Sakař 1970).  

Zřejmě v 1. polovině 2. století vzniklo pohřebiště v Lisovicích, kde se našlo asi 11 žárových 

hrobů s výbavou v podobě několika římských bronzových nádob. Do druhé poloviny 2. století 

patří hrob z Libeře, který náležel germánskému bojovníkovi, pohřbenému se dvěma 

importovanými bronzovými nádobami. Až do horizonzu markomanských válek byli nebožtíci 

ukládáni k odpočinku na žárovém pohřebišti ve Stehelčevsi.  
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 Ve 2. polovině 2. století vzniklo pohřebiště v Dobřichově – Třebické, prozkoumané 

opět koncem 19. století. celkově se zde uvažuje až o 100 hrobových celcích. V důsledku 

nedostatečné terénní dokumentace lze dnes rekonstruovat na základě dochovaných nálezů jen 

část původního počtu hrobů. Vedle nálezů provinciálních destičkovitých spon byly v hrobech 

nalezeny importované bronzové nádoby, závěsné kování pochvy spathy (Musil 1994) a 

římská bronzová štítová polokulovitá poklice se sekundárními zásahy provedenými 

v barbariku (Sakař 1980).  

 Z přelomu 2. a 3. století po Kr. je pohřebišti v Lužci nad Vltavou. V několika hrobech 

zde byly nalezeny bronzové importované nádoby. Z horizontu markomanských válek až 

z mladší doby římské pochází pohřebiště v Pňově s rekonstruovanými 73 hrobovými celky. 

Zdejším charakteristickým nálezem jsou provinciální destičkovité spony. V žárovém hrobě 45 

byl zřejmě pohřben germánský bojovník s bronzovým peltoidním kováním pochvy meče 

římského původu (Sakař 1980).  

 Na nálezy římsko – provinciálního původu je nesmírně bohaté pohřebiště 

v Třebusicích. Žárové pohřebiště bylo prozkoumáno v 60. letech 20. století v několika 

etapách. Dosud nebylo souhrně publikováno, mnohé nálezy se však objevují v početné 

literatuře (Droberjar 1997; tentýž 2007). Zastoupení zde mají všechny druhy importovaných 

předmětů včetně římských militárií.  

6. 2. 2. Kostrové hroby 

 Kostrový hrob z Líbeznic, který obsahoval  sponu typu A 19 a vendickou sponu A 24, 

datován je do horizontu Marobudovy říše. Do stupně B1a patří i kostrový hrob z Lysé nad 

Labem s nálezem spony noricko – panonské spony se dvěma uzlíky na lučíku typu A 237 

(Droberjar 2006). Ze stejné doby je i menší kostrové pohřebiště z Nehvizd s importovanými 

sponami. Bohatý kostrový hrob byl objeven v Praze – Bubenči roku 1942. Doplnil tak již 

v roce 1929 nalezený kostrový hrob a předznamenal další kostrový hrob prozkoumaný roku 

1948. Z posledně jmenovaného hrobu pochází soubor importovaných bronzových nádob. Jde 

o mísu typu E 92, pánev s kachními hlavičkami E 131, pateru E 154 stojící na třech masivních 

nožkách a o oinochoe E 124. Hrob obsahoval i sponu se zoomorfními hlavičkami a pásovou 

záponu G 1c s kování G B1k (Novotný 1955). Jedinec z vyšší společenské vrstvy byl pohřben 

v kostrovém hrobě v Řepově. Kostrové hroby z horizontu Marobudovy říše doplňují hroby ze 

Strak. 

 Koncem 19. století byl objeven kostrový hrob v Kropáčově Vrutici datovaný do 

stupně B1b. Kromě germánských spon s očky byl hrob vybaven předměty římsko – 
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provinciálního původu například bronzovou pánví E 131 s kachními hlavičkami z kampánské 

dílny či sponou A 19aII (Břeň 1953). 

6. 3. Ojedinělé nálezy 

 Z náhodných nálezů, či objevů bez dnes zřejmých okolností pochází, početná skupina 

předmětů římsko – provinciálního původu. Tyto předměty byly nalezeny často v muzejních 

depozitářích bez bližších informací o místě jejich uložení. Další kategorii představují 

artefakty získané povrchovou prospekcí, ať již prováděnou záměrně či náhodně.  

 V Čelákovicích v zahradě obytného domu se našel fragment skleněné nádoby 

z nazelenalého skla hruškovitého tvaru, která je produktem Tierské dílny (Sakař 1970; Musil 

2008). Nejasné nálezové okolnosti obestírají vojenskou sponu A 15 z možného žárového 

hrobu v Dolínku či fragment blíže neurčeného bronzového vědra z Dolánek. Ojedinělým 

nálezem je i římský meč se zdobeným kruhovitým zakončením držadla z Horních Počapel 

(Musil 1994, 6; Droberjar 2002, 82). Dvě spony A 67 z augustovsko – tiberiovského období 

pocházejí z Otvovic či z Prahy – Ďáblic. Zajímavý je nález provrtaného zlomku terry sigilaty 

ze Slévárenského domu na Pražském hradě (Kubková 1997). Povrchovou prospekcí byl 

objeven zlome terry sigillaty v Tatcích na Kolínsku. Ze 3. století je bronzová soška býka 

z Rymáně, který zastupuje v nálezech římskou figurální plastiku. Nejasný nálezový kontext je 

spojen s bronzovou figurální ozdobou trojnožky z Třebusic (Motyková – Šneidrová 1959).  

 Ojedinělé nálezy svým charakterem neumožňují bližší interpretaci, přesto však 

doplňují naše poznání o nálezech římského původu ve středních Čechách. Mezi ojedinělými 

nálezy se nacházejí jak kovové předměty, tak i keramické importy. Specifickou kategorii 

představují římské figurální bronzy. Výskyt těchto předmětů ve středních Čechách lze spojit 

s možnými lokalitami, které po sobě již nezanechaly další doklady existence, či stále čekají 

pod zemí na své objevení. Ve většině případů však jde o druhotně přemístěné předměty, u 

kterých nemůžeme s jistotou určit místo jejich původního uložení. 
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7. Závěr  

 Nálezy římské provenience, tradičně označované jako importy, představují početnou 

skupinu předmětů z doby římské, kterým je připisováno několik důležitých vlastností. Na 

základě doby jejich známého či předpokládaného vzniku se vytvářejí chronologie, podle 

jejich rozšíření nejen v barbariku se uvažuje o obchodních trasách a jejich složení vypovídá 

mnohé o vztazích mezi římskou říší a zeměmi, které stály mimo vliv tohoto Impéria. Importy 

dále slouží k určování významnosti jednotlivých majitelů dovezených předmětů. Vlastnění 

těchto artefaktů či jejich napodobování svědčí o snaze přiblížit se vzdálené kultuře, která byla 

velmi inspirativní a sloužila jako kulturní a společenský vzor.  

 Ve stupni B1a vzniklo ve středních Čechách významné germánské centrum, v jehož 

čele stál Marobud. A právě toto období je nejpestřejší na nálezy římského původu v celých 

Čechách. Marobud zřejmě usiloval o přiblížení se k římskému způsobu života, který poznal 

v mládí. Archeologicky však stále není zachyceno jeho sídlo, které mělo zřejmě spíše podobu 

germánského dvorce než mohutného opevněného sídla. Pro dané období je charakteristické 

pohřbívání zemřelých s bohatou hrobovou výbavou, velké zastoupení v ní mají bronzové 

nádoby a spony. Významné je ukládání zbraní do hrobů příslušníků tzv. Marobudovy družiny. 

Jde především o meče a kování jejich pochev.  

 Bronzové nádoby jsou dobře prokazatelným předmětem římské provenience. 

Nejčastěji se vyskytují jakožto součást výbavy žárových hrobů, kde společně s dalšími 

milodary prošly žárem a jsou tedy mnohdy ve špatném stavu dochování. Přesto se ve 

středních Čechách dochovalo několik celých či fragmentálních nádob, které jsou dokladem 

jejich významu v germánské společnosti. První kovové nádoby se objevují již na opuštěných 

keltských oppidech a jsou datovány do počátku doby římské. Charakteristickým nálezem je 

pánev E 131 se zakončením v podobě ptačích hlaviček. Méně početnou, přesto významnou 

skupinu nálezů, tvoří oinochoe typu E 124 – E 125, považované za ukazatele bohatosti hrobů. 

Po dlouhou dobu byla vyráběna vědra östlandského typu, která v Čechách sloužila i jako 

hrobové urny. Hojně jsou zastoupeny i soupravy stolního náčiní, nejčastěji jde o naběračky 

s cedníkem. 

 Mezi luxusní nálezy římského původu patří stříbrné a skleněné nádoby, opět se 

vyskytující převážně v žárových hrobech starší doby římské. Díky spalování zemřelých a 

jejich hrobové výbavy se skleněné nádoby zachovaly nejčastěji v podobě pouhých slitků, 

které nelze blíže určit. Jedním ze zachovalejších dokladů jejich přítomnosti v českých 
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nálezech je fragment skleněné nádoby, výrobku Trierské dílny, ze sídliště v Čelákovicích, 

datovaný do stupeně C2.  

 V barbariku v mužských hrobech se vyskytují také opaskové garnitury římského 

původu. Jejich největší počet byl nalezen na nekropoli v Dobřichově – Pičhoře a 

v Třebusicích. Charakteristické jsou pásové zápony a nejrůznější kování opasků. Výskyt dvou 

opasků v hrobu často indikuje římský způsob nošení zbraní u germánských bojovníků 

především v horizontu Marobudovy říše. Ve středních Čechách se nejčastěji setkáváme 

s člunkovitým kováním typu Garbsch K a obloukovitým kováním typu Garbsch E a 

s pásovými záponami s jedním jazýčkem. 

 Tradičně je největší pozornost věnována šatovým spínadlům – sponám, které mají 

velmi početné zastoupení i ve středních Čechách. Západořímské spony se zde vykytly 

minimálně v počtu 127 kusů, spony podunajské řady v počtu přes 160 kusů. V mladší době 

římské převažují destičkovité spony, ty nejzajímavější mají podobu zvířete.  

 Skromnější a přesto svým významem důležitou skupinu představují součásti římské 

výzbroje či výstroje. Po římském způsobu byly vyzbrojováni bojovníci Marobudovy družiny. 

Militaria se poté vyskytují i v horizontu markomanských válek. Nejluxusnějším typem zbraní 

jsou římské meče, které slouží jako ukazatele významného postavení svého nositele. Časné 

římské meče jsou ve středních Čechách zastoupeny typy Mainz, Bell – Zemplín a Newstead. 

Z 2. poloviny 2. století po Kr. je meč typu Pompeje či Biborski IX/2.   

 Další skupinu importovaných předmětů tvoří římsko – provinciální keramika včetně 

terry sigillaty. Největší zastoupení má ve středních Čechách středogalská a východogalská 

terra sigillata. Nejméně se vyskytuje jihogalská sigillata. Z tvarového hlediska se nejčastěji 

setkáváme s mísou typu Drag. 37. Kromě ojedinělých nálezů, příkladem je provrtaný zlomek 

TS z Pražského hradu, je terra sigillata charakteristickým sídlištním nálezem. V mnoha 

případech jde o sídliště s rozvinutou železářskou výrobou, kterou dokládají nálezy 

železářských pecí. Pozdní argonská sigillata je doložena převážně na bývalém laténském 

oppidu na Závisti. Římsko – provinciální keramika je ve středních Čechách zastoupena 

především keramikou cihlové barvy a jemnou šedou keramikou.  

 Z hlediska chronologie římského importu zcela převažují dovezeného předměty 

římsko – provinciálního původu ve středních Čechách ze stupně B1a. V následujícím stupni 

B1b a ve stupni B2 množství římského importu na sledovaném území ubývá. K jeho většímu 
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nárůstu došlo v době vlády Marka Aurelia a v období markomanských válek. Zejména díky 

keramickým nádobám přibývají importované předměty v mladší a v pozdní době římské.  

 Na základě rozšíření importovaných předmětů na jednotlivém typu lokalit ve středních 

Čechách lze konstatovat, že nejčastěji se nálezy římského původu objevují v žárových 

hrobech. Méně jsou zastoupeny v kostrových hrobech, kde se vyskytují ve výbavě 

významných zemřelých. Poslední dobou díky novým archeologickým výzkumům přibývají i 

sídlišě s objevy předmětů cizí provenience. Složení importovaných nálezů se v průběhu doby 

římské značně mění. Bronzové předměty, sloužící jako signifikanty postavení zemřelého, jsou 

postupem času nahrazovány keramickými nádobami. 

 Střední Čechy měly z hlediska římského importu významné postavení, které 

sledujeme především na počátku doby římské. Postupem času ztrácely svoji úlohu centra 

germánské moci. Přestože přísun importovaných předmětů nikdy zcela nepřestal, svého 

maxima v horizontu Marobudovy říše již nikdy nedosáhl. Změnu ve složení importovaných 

předmětů lze chápat jako projev změn ve společnosti dané doby. Úbytek elitně postavených 

skupin obyvatel umožnil postupné rozšíření importovaných předmětů i pro další kategorie 

obyvatelstva, obývajících sídliště s rozvinutou železářskou výrobou. 
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Obrázek 13: Třebestovice – Sadská. Terakotová soška. 
Obrázek 14: Beroun. Porýnské silně profilované spony. 
Obrázek 15: Dobřichov – Pičhora, hrob I. Spona A 67. 
Obrázek 16: Dobřichov – Pičhora, hrob II. Spona typu Feugère 19a. 
Obrázek 17: Dobřichov – Pičhory, hrob VI. Spona A 67a. 
Obrázek 18: Dobřichov – Pičhora, hrob 16. Spona typu Feugère 19b. 
Obrázek 19: Dobřichov – Pičhora, hrob 26. Spona typu Feugère 13b. 
Obrázek 20: Dobřichov – Pičhora, hrob 38. Spona A 67b. 
Obrázek 21: Dobřichov – Pičhora, hrob 43. Spona A 237c. 
Obrázek 22: Dobřichov – Pičhora, hrob 94. Spona typu August/Dobřichov. 
Obrázek 23: Dobřichov – Třebická. Hrob 49. Spona typu A 236 x A 237. 
Obrázek 24: Dobřichov – Třebická. Rozrušené žárové hroby. Destičkovitá spona. 
Obrázek 25: Třebusice, hrob LXXXV/22. Spony A 67. 
Obrázek 26: Kostelec nad Labem. Kolínkovitá spona. 
Obrázek 27: Nebovidy. Kolínkovité spony. 
Obrázek 28: Zvoleněves, Velvary. Destičkovité spony. 
Obrázek 29: Dolínek. Spona A 15. 
Obrázek 30: Dobřichov – Pičhora, hrob 24. Spona A 19aI. 
Obrázek 31: Dobřichov – Pičhora, hrob 32. Spona A 19aI. 
Obrázek 32: (vlevo) Rymáň. Bronzový býček. (vpravo) Černuc. Bronzový býček. 
Obrázek 33: Stradonice. Pouto s ataší ve tvaru srdce z vědra E 19, srdcovitá ataše z vědra E 
19. 
Obrázek 34: Dobřichov – Pičhora, hrob II. Rukojeť patery se zakončením v podobě berana, 
typ E 154/155. 
Obrázek 35: Dobřichov – Pičhora, hrob II. Ucho oinochoe s hlavou menády, typ E 124/125. 
Obrázek 36: Dobřichov – Pičhora, hrob 146. Ataše bronzové nádoby. 
Obrázek 37: Dobřichov – Pičhora, hrob I. Bronzová nádoba E 7. 
Obrázek 38: Dobřichov – Pičhora, hrob III. Bronzová nádoba E 38. 
Obrázek 39: Dobřichov – Pičhora, hrob V. Bronzová nádoba E 24. 
Obrázek 40: Dobřichov – Pičhora, hrob 146. Bronzová nádoba E 140 x E 147. 
Obrázek 41: Kropáčova Vrutice, kostrový hrob. Bronzová pánev E 131. 
Obrázek 42: Lisovice. Bronzové vědro E 28. 
Obrázek 43: Lysá nad Labem. Bronzová pánev E 131. 
Obrázek 44: Třebusice, hrob XVI/23. Vědro östladského typu. 
Obrázek 45: Praha – Bubeneč, broznové nádoby z výbavy kostrového hrobu IV. 
Obrázek 46: Dobřichov – Pičhora, hrob III. Rukojeti bronzových nádob s kolky. 
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Obrázek 47: Dobřichov – Pičhora, hrob III. Stříbrné poháry. 
Obrázek 48: Dobřichov – Pičhora, hrob I. Opasková garnitura typu Garbsch E 1b. 
Obrázek 49: Dobřichov – Pičhora, hrob VI. Přezka opasku G 1b. 
Obrázek 50: Dobřichov – Pičhora, hrob 6. Pásová zápona G 1c a návlečka pro řemen B 1f. 
Obrázek 51: Dobřichov – Pičhora, hrob 70. Opasková garnitura – destička B 1b. 
Obrázek 52: Dobřichov – Pičhora, hrob 78. Kování opaskové garnitury. 
Obrázek 53: Dobřichov – Pičhora, hrob 97. Kování opaskové garnitury. 
Obrázek 54: Mikovice. Opaskové garnitury. 
Obrázek 55: Třebusice, hrob XLVIII/23. Člunkovité kování opaskové garnitury. 
Obrázek 56: Meče. 1. Stehelčeves, hrob U2. 2. Třebusice, hrob CIV/36. 3. Dobřichov – 
Pičhora, hrob 95. 4. Třebusice, hrob LXXXVII/36. 5. Dobřichov – Pičhora, hrob V. 
Obrázek 57: Kování pochev. 1. Třebusice, hrob LXXXVIII/36. 2. Třebusice, hrob CIV/36. 3. 
Třebusice, hrob LXXXVII/36. 4. Dobřichov – Pičhora, hrob V. 5. Třebusice, hrob 
LXXXVIII/36. 6. Třebusice, hrob LXXXVII/36. 7. Třebusice, hrob CIV/36. 8. Dobřichov – 
Pičhora, hrob V. 
Obrázek 58: Horní Počaply. Meč. 
Obrázek 59: Dobřichov – Pičhora, žárový hrob 6/1902. Součásti vojenské výzbroje a výstroje. 
Obrázek 60: Dobřichov – Třebická. Bronzová štítová poklice. 
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10. Seznam zkratek 

A = Almgren 

ARÚ = Archeologický ústav 

br. = bronzové 

č. = číslo 

č. n. = číslo nálezu 

Dat = datování 

Drag. = Dragendorff 

E = Eggers 

Fe = železný 

frag. = fragment 

G = Garbsch 

inv. č. = inventární číslo; přír. č. = přírustkové číslo 

Lit = literatura 

Lok = lokalita 

M = muzeum; KHM = Uměleckohistorické muzeum Vídeň; MM = městské muzeum; OM = 

okresní muzeum; RM = regionální muzeum 

max. = maximální, min. = minimální 

NM = Národní muzeum 

NO = nálezové okolnosti 

obj. = objekt 

obr. = obázek 

okr./o. = okres 

po Kr. = po Kristu; před Kr./př. Kr.  = před Kristem 

pozn. = poznámka 

roč. = ročník 

seš. = sešit 

stol. = století 

str. = strana 

sv. = svazek 

ÚAPPSČ = Ústav archeologické památkové péče středních Čech 

Ulož = místo uložení nálezu 

Tab./Taf. = tabulka 

TS = terra sigillata 
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11. Přílohy 

1. Katalog římských importů ve středních Čechách 

1. Beroun (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: V rámci záchranného výzkumu v letech 1979 – 1980 bylo na lokalitě Plzeňské předměstí 
na ploše germánského sídliště ze stupně A – B2 objeveno 11 zahloubených chat,  4 nadzemní 
kůlové objekty, železářská pec typu Loděnice atd. 

a) Terra sigillata: zlomek stěny mísy Drag. 37 s reliéfní výzdobou, keramická hmota jemně 
plavená, tvrdě vypálená, oranžovohnědá barva, povrch s matným leskem, pod vejcovcem typu 
B 28 je reliéfní výzdoba členěná pomocí klikatkové dělící lišty typu Rogers A 23 metopovým 
stylem, dalším výzdobným prvkem je perlovec, rozetky a figurální výjevy (líbající se pár Eros 
a Psyché, postava Tritóna, pravá ruka bojovníka se dvěma meči), produkt středogalských 
dílen (Lezoux), Ianuaris I., tloušťka: 8 mm, šířka: 82 mm, výška: 59 mm 

Dat: 125 – 150 po Kr. 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Halama 2004, 15; Halama 2007, 197 

b) Terra sigillata: větší množství fragmentů TS 

Lit: Halama 2004, 15 

c) Spona: 2x porýnské silně profilované spony, typ A 19aII 

Obr. 14 

Lit: (c) Droberjar 2006, 682; Droberjar 2007, 64; (a – c) Břicháček – Charvát – Matoušek 
1983, 377 – 382 

Další nálezy: spona A 45 

NO: Při záchranném výzkumu v roce 1995 v poloze Havlíčkova ulice byly objeveny zlomky 
římsko – provinciální keramiky.  

d) Keramika: zlomek z těla kvalitně vypálené tenkostěnné nádoby z jemně plavené hlíny, 
světle žluté barvy, stopy po vytáčení na kruhu, hlazení povrchu prsty, zařazení: keramika 
cihlové barvy (jemná žlutooranžová keramika dle L. Rypky) 

Obr. 7 

e) Keramika: zlomek tenkostěnné nádoby okrově hnědé barvy s drsněným povrchem, 
zařazení: keramika cihlové barvy 

f) Keramika: zlomek oranžové nádoby se stopami bílého potahu v pásech, zařazení: 
keramika cihlové barvy (drsná žlutooranžová keramika? podle L. Rypky) 

g) Keramika: zlomek žlutošedé nádoby s oranžovým potahem, zařazení: keramika cihlové 
barvy (jemná žlutooranžová s červeným potahem dle L. Rypky) 
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h) Keramika: zlomek dna tenkostěnné nádoby (větší pohár, hrnec) z jemně plavené hlíny,  
šedé barvy, s vleštěným půlobloukem nad dnem, zařazení: jemná šedá keramika (jemná šedá 
keramika i dle L. Rypky) 

Dat (d - h): stupeň B2 – B2/C1 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit (d - h): Jančo 2003, 266; (d, f – h) Rypka 2007, 26 - 29 

ch) Keramika: dva zlomky ven vyhnutého okraje s vodorovnou hranou se žlábkem ve středu, 
šedé či šedočerné barvy, z hrnce či misky, zařazení: jemná šedá keramika (jemná šedá 
keramika i dle L. Rypky) 

Dat: stupeň B2 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Jančo 2003, 274; Rypka 2007, 26 - 29 

i) Keramika: zlomek větší tenkostěnné nádoby (hrnce, džbánu), materiál má oranžovo – 
červenou barvu, povrch zlomku je matný, tmavohnědé barvy, na vnitřní straně je povrch 
černošedý, zařazení: keramika s pískovaným povrchem (jemná keramika s pískovaným 
povrchem dle L. Rypky) 

Dat: stupeň B2 

Lit: Jančo 2003, 280; Rypka 2007, 26 - 29 

j) Terra sigillata: zlomek okraje mísy Drag. 33, povrch lesklý, červené barvy, dílna: 
Rheinzabern/Westerndorf 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Halama 2004, 15; Halama 2007, 201 

k) Terra sigillata: zlomek dna pravděpodobně talíře typu Drag. 18/31, povrch lesklý, červené 
barvy, dílna: Lezoux, Mapillus, průměr dna: 30 mm 

Dat: 120 – 150 po Kr.  

Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Halama 2004, 16; Halama 2007, 201 

Doporučená lit k lokalitě: Droberjar 2002, 17 

2. Borek (okr. Praha - východ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Polykulturní sídliště bylo objeveno D. Turkovou v roce 1983 v poloze ,,Proboštská 
jezera“, prozkoumány byly dvě pravoúhlé germánské polozemnice č. 9 a č. 10 a dvě jámy. 
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a) Keramika: tři zlomky z výdutě větší hrubostěnné ostře členěné nádoby (džbánu), jemně 
plavený materiál, bíložlutá barva, stopy po oranžovo-červeném potahu v podobě vertikálních 
pásů širokých asi 5 mm, zařazení: mramorovaná keramika? 

Dat: stupeň B2/C1 – C1 

Lit: Droberjar 2002, 23; Jančo 2003, 272; Rypka 2007, 29 

b) Keramika: fragment výduti silnostěnné nádoby z jemně plavené hlíny, povrch 
oranžovožlutý, bez výzdoby, velikost: 60 x 44 mm, zařazení: mramorovaná keramika? 

Dat: 2. polovina 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Lit: Rypka 2007, 30 

c) Keramika: fragment dolní části výdutě silnostěnné nádoby se zbytkem podstavného 
prstence, povrch na lomu světle oranžovožlutý, velikost: 67 x 47 mm, zařazení: mramorovaná 
keramika? 

Dat: 2. polovina 2. stol. – 1. polovina 3. století po Kr. 

Lit: Rypka 2007, 30 

d) Keramika: fragment z těla silnostěnné nádoby, z jemně plavené hlíny, povrch světle 
oranžovožlutý, výzdoba v podobě oranžovočervených vertikálních pruhů, ze stejné nádoby 
jsou i další dva zlomky, Panonie, velikost: 37 x 35 mm, tloušťka: 12 mm, zařazení: 
mramorovaná keramika 

Dat: 2. polovina 2. stol. – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož (a – d): M Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

Lit: Rypka 2007, 31 

Doporučená lit k lokalitě: Dreslerová 1995 

3. Brozánky (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: Na katastrálním území obce Hořín, kat. č. 93/1 byly roku 1962 v žárovém hrobě 
objeveny dva fragmenty z jedné bronzové naběračky. 

a) Bronzová nádoba: dva fragmenty z jedné bronzové pánve s rukojetí s kachní hlavičkou, 
základna polokruhového výřezu je lemována rytým vejcovcem a naznačenou řádkou perlovce 
při otvoru, horní plocha rukojeti je zdobena rytým thyrsem, probíhajícím středem rukojeti a 
zakončeným na obou koncích vypouklými šiškami, při obvodu vroubkovanými, od nichž po 
obou stranách vybíhají úponky provedené tečkováním, okraj rukojeti je opatřen jednoduchou 
rýhou, plechové tělo naběračky bylo zdobeno na vnější straně trojicí horizontálních rýh, střed 
dna byl zdoben koncentrickými rytými kruhy, typ E 131, průměr okraje: 20 mm, délka 
zachované rukojeti: 50 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovská doba 

Ulož : M Mělník 

Lit: Sklenář 1966, 199 - 200; Karasová 1998, 65 
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Další významné nálezy: bronzová spona typu A III 45, dva keramické střepy, bronzové 
zlomky 

4. Budiměřice (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: Rozrušené žárové hroby byly objeveny roku 1905. 

a) Spona: typ A 237b 

Dat: pozdní augustovská doba 

Ulož: M Nymburk, inv. č. 102 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 12; Sakař 1970, 3; Droberjar 2002, 37; Droberjar 2006, 
682; Droberjar 2007, 64 

Další nálezy: spona A 24 

5. Býkev (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: Z blíže neznámé polohy na katastru této obce pocházejí z počátku 20. století nálezy ze 
žárových hrobů z doby římské, které se dostaly do Národního muzea v Praze a do muzea v 
Mělníku.  

a) Spona: typ A 19, bronz 

Ulož: RM Mělník? 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 12 - 13; Sakař 1970, 54; Droberjar 2002, 38 

6. Čelákovice 1 (okr. Praha - východ, Středočeský kraj)  

Lok: ojedinělý nález 

NO: Nález pochází ze zahrady domu č. 1582. 

a) Skleněná nádoba: fragment nádoby z bezbarvého nazelenalého skla hruškovitého tvaru se 
dvěma malými uchy pod hrdlem, produkt Trierské dílny, výška: 64 mm, průměr ústí: 29 - 30 
mm, tloušťka: 1 - 4 mm 

Dat: stupeň C2 

Ulož: MM Čelákovice, inv.č. 2484 

Lit: Sakař 1970, 3; Musil 2008, 155 

Obr. 1 

7. Čelákovice 2 (okr. Praha – východ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: V rámci záchranného výzkumu místního muzea vyvolaného stavbou rodinných domů 
v poloze ,,V Rybníčkách“ na jižním okraji Čelákovic byla v říjnu r. 2005 prozkoumána 
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germánská zahloubená chata (obj. č. 17) s nálezem zlomku TS. Objekt je datován do počátku 
mladší doby římské (stupeň C1).  

a) Terra sigillata: zlomek oválného okraje a hladkého pásu mísy Drag. 37, jemně plavená 
keramická hmota, tvrdě vypálená, oranžovohnědé barvy, matného lesku, při levé hraně 
zlomku zjištěn pozůstatek pokusu o provrtání, dílna: Rheinzabern, výška: 55 mm, šířka: 52 
mm, tloušťka: 9 – 10 mm 

Ulož: MM Čelákovice, přír. č. 318/65 

Lit: Halama 2007, 196 

Obr. 2 

b) Terra sigillata: z chaty č. 40 je fragment reliéfní mísy Drag. 37, tvrdý výpal, 
červenohnědá barva s růžovým nádechem, povrch zachovalý, hnědočervené barvy, matného 
lesku, výzdoba je členěna metopovým stylem, vpravo ve spodní části je nahá noha lidské 
postavy a krátký perlovcový článek, středogalská provenience, výška: 45 mm, šířka: 33 mm, 
tloušťka: 7 mm 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

c) Terra sigillata: z objektu č. 50 je velmi malý odštípnutý fragment reliéfní nádoby TS, snad 
Drag. 37, tvrdý výpal, cihlově červené barvy, povrch hnědočervené barvy, část reliéfního 
motivu, dílna: Rheinzabern, velikost: 7 x 6 mm 

Dat: polovina 2. století – polovina 3. století po Kr. 

Ulož (b – c): MM Čelákovice 

Lit (b – c): Halama 2009, 875 

Doporučená literatura: Špaček – Snítilý 2003, 330 - 331; Droberjar – Špaček 2003, 319 - 
346 

8. Černín (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Několik zlomků TS poskytl záchranný výzkum z let 2001 – 2002 D. Stolze a D. 
Stolzové na jihovýchodním okraji katastru obce, kde došlo k odkryvu části germánského 
sídliště, jehož trvání je datováno do rozmezí poloviny 2. století – poloviny 3. století po Kr. 

a) Terra sigillata: z výplně zásobní jámy objektu č. 178 jsou dva slepené zlomky okraje a 
stěny mísy Drag. 37, keramická hmota jemně plavená, tvrdě vypálená, cihlové barvy, povrch 
s vysokým leskem, reliéfní výzdoba v podobě vejcovce nejspíše typu Rogera B 223, pod ním 
perlovcová linie, dílna: Lezoux, mistr: Cinnamus, tloušťka: 5 – 6 mm, výška: 64 mm, šířka: 
60 mm 

Dat: 155 – 175 po Kr. 

Ulož: ÚAPP Střední Čechy 

Lit: Halama 2007, 196 
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b) Terra sigillata: v kulturní vrstvě nalezen malý fragment z vnitřní strany odraženého 
ovaleného okraje snad mísy Drag. 37, keramická hmota jemně plavená, tvrdě vypálená, 
cihlově červené barvy, povrch lesklý, výrobek středogalského či východogalského okruhu, 
výška: 12 mm, šířka: 19 mm 

Dat: 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: ÚAPP Střední Čechy 

Lit: Halama 2007, 196 

c) Terra sigillata: zlomek stěny mísy Drag. 37 ve výplni zahloubené chaty, keramická hmota 
jemně plavená, tvrdě vypálená, růžovohnědé barvy, povrch matně lesklý, reliéfní výzdoba je 
mírně setřelá, dílna: Rheinzabern, mistr: Perpetuus, tloušťka: 6 – 9 mm, výška: 24 mm, šířka: 
34 mm,   

Dat: 210/220 – 235/245/260 po Kr. 

Ulož: ÚAPP Střední Čechy 

Lit: Halama 2004, 17 - 18; Halama 2007, 196/197 

d) Keramika: fragment plecí nádoby slepený ze dvou zlomků, světle šedý jemný povrch, 
materiál velmi jemně plavený, na vnější straně tmavě hnědý potah, Panonie, velikost: 81 x 35 
mm, tloušťka: 7 mm, zařazení: jemná šedá keramika s hnědým potahem 

Dat: 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: ÚAPP Střední Čechy, územní pracoviště Kladno 

Lit: Rypka 2007, 32 – 33 

Doporučená lit: Stolz 2005 

9. Černuc (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V lomu v poloze ,,Na Skalkách“ byl objeven narušený žárový hrob. 

a) Bronzová soška: poničená dutá soška býka se třemi rohy, výška: 65 mm, délka: 72 mm 

Dat: 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 53179, 53180 

Lit: Felcman, 1894, 460 - 462; Sakař 1970, 3 – 4 

Obr. 32 (vpravo) 

10. Dobřichov (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

LOK: sídliště 

NO: Nález pochází ze sběru z roku 1998 na území obce. 

a) Terra sigillata: zlomek z těla Drag. 37, výzdobu tvoří relikt neurčitelného úponku, 
výrobek středogalské dílny 



91 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1999a, 177 - 179; Halama 2007, 201 

NO: ojedinělý nález 

b) Spona: jednodílná bronzová spona s krátkým vinutím a horní tětivou, souměrně klenutý 
lučík, plný zachycovač, typ A 15, délka: 50mm 

Lit: Svoboda 1948, 76 

11. Dobřichov – Pičhora (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: pohřebiště 

NO: Žárové pohřebiště bylo náhodně objeveno roku 1896 při těžbě písku, výzkum na lokalitě 
provedl J. Waněk pod dohleden J. L. Píče. Hroby nebyly dokumentovány a nebyl pořízen 
celkový plán pohřebiště, dnes tedy máme k dispozici pouze nálezy z jednotlivých hrobů. 
Celkově se podařilo rekonstruovat 160 hrobových celků. Ve většina tzv. bojovnických hrobů 
byly uloženy římské importy. V horizontu markomanských válek zde bylo pohřbívání 
ukončeno. Revizi pohřebiště provedl E. Droberjar (1999a), který publikoval veškeré nálezy. 

Pozn: Různí badatelé používají odlišné číslování hrobů, v katalogu je použito číslování V. 
Sakaře (1970), který ho doplnil o číslování H. J. Eggerse, a nově číslování E. Droberjara 
(1999a). 

Žárový hrob I (Droberjar: hrob I) 

a) Bronzová nádoba: bronzový kotel se železným okrajem, typ Eggers 7, výška: 212 mm, 
průměr ústí: 287 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53232 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII,5; Sakař 1970, 5; Karasová 1998, 65; Droberjar 
2007, 62; Musil 2008, 100;  

Obr. 37 

b) Spona: fragment profilované bronzové spony, typ A 67, délka: 49 mm 

Dat: augustovská doba 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53234 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 

c) Spona: fragment bronzové profilované spony, typ A 67, délka: 31 mm 

Dat: augustovská doba 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53235 

Lit: Droberjar 1999a, 140 – 141 

Obr. 15 
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d) Opasková garnitura: dva fragmenty bronzové opaskové garnitury, typ Garbsch 2 (b – e), 
délka: 30 mm, 24 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53238 

Lit: Droberjar 1999a, 145 

e) Opasková garnitura: tři bronzová člunkovitá kování s odlišnými profilovanými 
zakončeními, typ Garbsch K, délka: 50 mm, 52 mm, 42 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 148 

f) Opasková garnitura: bronzové zdobené obloukovité kování, záponová část je silně 
poškozená, typ Garbsch E 1b, délka: 127 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53242 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 354; Motyková – Šneidrová 1967, Taf. XXL.6; Droberjar 
1999a, 147; Droberjar 2007, 65; Musil 2008, 106 

Obr. 48 

g) Opasková garnitura: 11 x velkých bronzových nýtů, 6 x malých bronzových nýtů 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 148 – 149 

Lit (a – g): Sakař 1970, 4; Droberjar 1999a, 213 - 214 

Doporučená literatura: Píč 1897; Píč 1905 

Žárový hrob II (Eggers: hrob 2, Droberjar: hrob II) 

a) Bronzová nádoba: situlovité vědro s atašemi ve tvaru delfínů, bronz, typ Eggers 18b, 
ataše byly opravovány a nyní jsou připevněny k tělu nádoby nýty, výška: 240 mm, výška 
s atašemi: 276 mm, průměr dna: 154 mm, průměr ústí: 158 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53265 

Lit: Karasová 1998, 65; Droberjar 2007; Musil 2008, 102 

b) Bronzová nádoba: spodní část ucha oinochoe s hlavou menády, bronz, typ E 124/125, 
délka: 68 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovská doba 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53273 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 4; Karasová 1998, 66 
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Obr. 35 

c) Bronzová nádoba: fragment rukojeti patery se zakončením v podobě berana, typ E 
154/155, délka: 102 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53274 

Lit: Karasová 1998, 66 

Obr. 34 

d) Bronzová nádoba: delfínovitá ataše z vědra, zřejmě typ Eggers 18, délka: 46 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53275 

e) Bronzová nádoba: fragment masivních uch mísy/pánve, typ Eggers 99/100, bronz, délka: 
78 mm 

Dat: pozdně augustovská – raně tiberiovská doba 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53276  

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 2007, 63 

f) Stříbrná nádoba: fragment okraje stříbrného poháru, okraj je zdoben perlovcem a 
vejcovcem, poničený žárem, typ Eggers 173, bronz, velikost: 43 x 39 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53278 

Lit: Droberjar 1999a, 214 

g) Bronzová nádoba: fragment rukojeti bronzové naběračky zdobené rytím a motivem ovolo 
a malými kruhy s centrálními tečkami, zřejmě typ Eggers 134 - 135, velikost: 34 x 26 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53279 

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 2007, 63 

h) Bronzová nádoba: fragment bronzové naběračky, typ nelze určit, velikost: 59 x 58 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53294 

Lit: Karasová 1998, 66 

ch) Bronzová nádoba: nožka bronzového vědra s delfínovitou ataší, velmi poškozená 
ohněm, typ E 18, velikost: 31 x 25 x 6 mm  

Ulož: NM Praha 

Lit: Karasová 1998, 66 

i) Bronzová nádoba: nožka pánve a fragment okraje, typ E 91 nebo 97 
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Ulož: NM Praha, inv. č. 53277 

j) Bronzová nádoba: konvice s trojlaločnatým ústím, typ E 124/125, fragment držadla 
s tváří, velikost: 19 x 19 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53296a 

k) Bronzová nádoba: fragment okraje bronzové nádoby 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53296e 

l) Bronzová nádoba: typ E 131, délka: 34 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č . 53296b 

m) Bronzová nádoba: typ E 134 – 135, fragment rukojeti se zdobením, velikost: 34 x 26 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53279 

n) Bronzová nádoba: typ neurčen, fragment okraje ve dvou kusech 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53296d  

o) Bronzová nádoba: fragmenty naběraček či cedníků 

Ulož: NM Prah, inv. č. 53296c, g, f 

p) Spona: 2 x spona typu Feugère 19a, s kruhovým štítkem na lučíku, jde o tzv. bodlákovitou 
sponu, délka: 41 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53266 – 53267 

Lit: Droberjar 1999a, 138 

Obr. 16 

q) Spona: typ Feugère 19d, s kosočtverečným štítkem na lučíku, jde o tzv. bodlákovitou 
sponu, délka: 40 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53268 

Lit: Droberjar 1997, 278; Droberjar 1999a, 138; Droberjar 2007, 46 

r) Spona: typ TKF 1.B1 podle S. Demetze (1999), bronz, uzlík ve tvaru zvířecí hlavičky, 
dolní část lučíku je zakončena v tlamě zvířete, prolamovaný zachycovač, délka: 44 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53270 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XX.6; Droberjar 1999a, 143; Droberjar 2007; Musil 
2008, 104 

Lit: (a – i, p – r) Sakař 1970, 7 - 8; Droberjar 1999a, 214 – 217 
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Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob III (Eggers: hrob 4, Droberjar: hrob III) 

a) Bronzové vědro: vědro östlandského typu, Eggers 38, vrchní část je zdobena pásem jemně 
provedených rýh, sloužilo jako hrobová urna, výška: 285 mm, průměr dna: 162 mm, průměr 
ústí: 228 mm 

Dat: augustovská doba (stupeň B1a) 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53297 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 1; Karasová 1998, 66; Musil 2008, 104 

Obr. 38 

b) Bronzová nádoba: fragment ucha konvice zdobený hlavou satyra, ucho je silně poničené 
ohněm, typ Eggers 125, velikost: 47 x 44 mm 

Dat: augustovská doba (stupeň B1a) 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53300 

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 2007, 63 

c) Bronzová nádoba: dvě lopatkovité rukojeti, jedna z naběračky, druhá z cedníku (typ 
Eggers 159a, obě rukojeti mají kolek s nápisem PHILOCALI v obdélné kartuši, druhý kolek 
je nečitelný, ale je zřejmě stejný jako předchozí kolek, druhá rukojeť je poškozená ohněm, 
velikost: 99 x 45 mm a 93 x 45 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53301, 53302 

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 1999a, 217; Droberjar 2007, 63; Musil 2008, 102 

Obr. 46 

d) Bronzová nádoba: fragment těla bronzové nádoby poničené ohněm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53335 

Lit: Karasová 1998, 66 

e) Bronzová nádoba: fragment okraje amfory či lahve, typ Boesterd 264/265 

f) Stříbrná nádoba: stříbrný pohár, zřejmě typ E 170, s rytou výzdobou v podobě větvičky 
jedle, jde o dva fragmenty s kulatým koncem rukojeti, velikost: 48 x 37 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53303 

Lit: Droberjar 1999a, 217 

Obr. 47 (vlevo) 

g) Stříbrná nádoba: stříbrný pohár, typ E 170, výška: 21 mm 
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Ulož: NM Praha, inv. č. 53305 

Lit: Droberjar 1999a, 217 

Obr. 47 (vpravo) 

h) Opasková garnitura: bronzové obloukovité kování kloubem rozdělené na dvě části, typ 
Garbsch E 3a, délka: 147 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXI,5; Motyková – Šneidrová 1964, 354; Droberjar 
1999a, 147 

ch) Opasková garnitura: fragment kování typu Garbsch E 3a, poškozené ohněm, délka: 51 
mm 

Dat: polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

i) Opasková garnitura: dva kusy bronzového kování, typ Garbsch K, jeden z nich je 
poškozen, délka: 55, 5 mm, délka: 48 mm 

Dat:  1. polovina 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1999a, 148; Droberjar 2007, 65 

j) Opasková garnitura: prolamovaná opasková garnitura, typ Garbsch B 1i, velikost: 35 x 23 
mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1999a, 146; Droberjar 2007, 65 

k) Opasková garnitura: návlečka pro řemen, typ Garbsch R 2, délka: 49 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 148 

l) Opasková garnitura: 2 bronzová člunkovitá kování, 12 x velkých bronzových nýtů, 2 x 
malé bronzové nýty 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 148 – 149 

Ulož (a – l): NM Praha 

Lit: (a – c, e – l) Sakař 1970, 8; Droberjar 1999a, 217 – 218 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob IV (Eggers: hrob 3, Droberjar: hrob IV) 

a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu Eggers 38, ukončení železných ataší ve tvaru 
křídel, sloužilo jako urna, výška: 274 mm, průměr dna: 174 mm, průměr ústí: 227 mm 

Dat: stupeň B1a 
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Ulož: NM Praha, inv. č. 53337 

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 2007, 63; Musil 2008, 104 

b) Bronzová nádoba: fragment válcovitého ucha patery zakončený v podobě stylizované 
hlavy berana, typ Eggers 154 - 155, délka: 66 mm a 38 mm 

Dat: augustovská – flávijská doba 

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 2007, 63 

c) Bronzová nádoba: fragmenty zdobené rukojeti poničené ohněm a zdobené hlavou siléna, 
zřejmě typ Eggers 124/125, délka: 55 mm a 33 mm 

Dat: stupeň B1b 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53340 

Lit: Karasová 1998, 66; Droberjar 2007, 63 

d) Bronzová nádoba: poškozený fragment bronzové nádoby, typ neurčen, velikost: 33 x 29 
mm 

Lit: Karasová 1998, 66 

e) Bronzová nádoba: fragment stěny, typ neurčen, délka: 70 mm 

f) Opasková garnitura: rozlomená bronzová deska, délka: 30,5 mm 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXI,3 

g) Stříbrné kování: fragment stříbrného prolamovaného kování, velikost: 31 x 27 mm 

Ulož (a – g): NM Praha 

Lit: (a – d, f) Sakař 1970, 8; Droberjar 1999a, 218 – 220 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob V (Eggers: hrob 1, Droberjar: hrob V) 

a) Bronzová nádoba: vědro s ataší v podobě menády, typ Eggers 24, výška: 353 mm, průměr 
dna: 244 mm, průměr ústí: 305 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII, 2; Karasová 1998, 67; Droberjar 2007, 63; 
Musil 2008, 102 

Obr. 39 

b) Bronzová nádoba: fragmenty ucha vědra, fragment okraje pánve, fragment těla 
neurčeného typu nádoby, fragment stěny neurčeného typu nádoby, fragment okraje 
neurčeného typu nádoby, fragment okraje neurčeného typu nádoby, 7 fragmentů okraje 
neurčené nádoby, fragment neurčené nádoby, roztavená část nádoby 

c) Bronzová nádoba: pánev typu E 131, velikost: 39 x 28 mm 
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d) Bronzová nádoba: tři fragmenty, konev typu E 124/125 

e) Bronzová nádoba: 5 fragmentů, typ E 154/155 

f) Opasková garnitura: fragment bohatě zdobené opaskové garnitury, typ Garbsch G 2d, 
velikost: 50 x 120 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXI,1; Droberjar 1999a, 145 

g) Opasková garnitura: fragment návlečky pro řemen, typ Garbsch B 1b, velikost: 68 x 25 
mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Droberjar 1999a, 145; Droberjar 2007, 51, 66; Musil 2008, 106 

Pozn: jeden z opasků sloužil k zavěšení meče 

h) Militaria: bronzové kování pochvy meče, délka: 99 mm; svorka pochvy meče; nákončí 
pochvy meče 

Lit: Droberjar 1999a, 151 – 152 

Obr. 57 

ch) Meč: ohnutý železný meč s trojúhelníkovitým hrotem, meč je zachován v několika 
kusech, typ Newstead, rekonstruovaná délka: 745 mm, délka ostří: 620 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 150; Droberjar – Sakař 2000, 31 

Obr. 56 

Ulož (a – ch): NM Praha 

Lit: (a, f – ch) Sakař 1970, 8; Droberjar 1999a, 220 - 222; Droberjar 1999b, 3; Droberjar – 
Sakař 2000, 34; Droberjar 2007, 66 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob VI (Eggers: hrob 5, Droberjar: hrob VI) 

a) Bronzová nádoba: bronzový kotel s kulovitým tělem, typ Eggers 8, výška: 250 mm, 
průměr ústí: 348 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53373 

Lit: Motyková – Šneidrová, Taf. XXIII,3; Karasová 1998, 67; Droberjar 2007, 63; Musil 
2008, 100 

b) Bronzová nádoba: fragment deformované bronzové nádoby neurčeného typu, velikost: 86 
x 51 mm 
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c) Bronzová nádoba: části držadel vědra östlandského typu E 38, zakončení jsou vykována 
do podoby křídel, délka: 112 mm 

Dat: počátek 1. století po Kr. (stupeň B1a) 

Lit: Karasová 1998, 67; Droberjar 2007, 63; Musil 2008, 104 

d) Bronzová nádoba: fragment naběračky s kachními hlavičkami, naběračka je bez kolku, 
typ Eggers 131, velikost: 76 x 40 mm 

Dat: augustovká doba – doba flávijská 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53383 

Lit: Karasová 1998, 67; Droberjar 2007, 63 

e) Spona: dva kusy bronzových spon, typ A 236c, délka: 47 a 32 mm 

Dat: augustovská – raně tiberiovská doba 

Lit: Droberjar 1999a, 142; Droberjar 2007, 63 

f) Spona: dvě bronzové spony, typ A 67a, délka: 60 a 70 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 

Obr. 17 

g) Spona: fragment dvou spon, typ A 67, délka: 43 a 39 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 

h) Spona: typ A 67b, bronz, povrch je částečně pokryt železnou korozí, délka: 41 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141 

ch) Opasková garnitura: přezka opasku, typ G 1b, velikost: 39 x 32 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXI,7; Droberjar 1999a, 145; Musil 2008, 106 

Obr. 49 

i) Opasková garnitura: zdobená opasková garnitura, typ Garbsch B 1k, velikost: 31, 5 x 12 
mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 146 

j) Opasková garnitura: kování, typ Garbsch B 7f, velikost: 51 x 32 mm a 31 x 28 mm 
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Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 147; 

k) Opasková garnitura: fragmenty opaskové garnitury či kování, fragment kování typu 
Garbsch B 7a 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 147 

l) Opasková garnitura: spojovací kování v podobě dvojdílného kroužku z opaskové 
garnitury 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 148 

Ulož (a – l): NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 12; Droberjar 1999a, 222 – 224; (j, k): Droberjar 2007, 66 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 6 (Droberjar: hrob 6) 

a) Opasková garnitura: zápona s jedním stylizovaným výčnělkem a s protáhlou 
prolamovanou částí, typ G 1c, délka: 56 mm 

Dat: stupeň B1b 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 355; Droberjar 1999a, 145; Droberjar 2007, 66 

Obr. 50 

b) Opasková garnitura: návlečka pro řemen, typ Garbsch B 1f 

Dat: stupeň B1b 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 12; Droberjar 1999a, 146, 226 

Obr. 50 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 7 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: bronzová noricko – panonská spona se dvěma uzlíky na lučíku, typ A 236b, délka: 
55 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53432 

Lit: Droberjar 1999a, 226 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 9 (Eggers: hrob 13, Droberjar: hrob 9) 



101 

a) Spona: fragment, typ A 237c, bronz, délka: 27 mm 

Dat: pozdní augustovská doba 

Lit: Droberjar 1999a, 143; Droberjar 2007, 63 

b) Kování skříňky 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 152 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 12; Droberjar 1999a, 226 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 13 (Eggers: hrob 19, Droberjar: hrob 13) 

a) Bronzová nádoba: fragment neurčené deformované nádoby, délka: 36 mm 

b) Spona: typ A 236c, bronz, délka: 64 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 142; Droberjar 2007, 63 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 12; Droberjar 1999a, 229 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 14 (Eggers: hrob 20, Droberjar: hrob 14) 

a) Kovová nádoba: železná rukojeť vědra östlandského typu, zakončení ataší je vykováno do 
tvaru křídel rozdílného tvaru, velikost: 68 x 32 mm, délka: 189 mm 

Dat: časná doba augustovská 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53481 

Lit: Karasová 1998, 67 

b) Kovová nádoba: držadlo vědra östlandské typu vyrobené ze železné tyčinky, velikost: 181 
x 189 mm 

Dat: stupeň B1b 

Lit: Droberjar 2007, 63 

c) Spona: typ A 236c, bronz, délka: 57 mm 

Dat: tiberiovské – flávijské období 

Lit: Droberjar 1999a, 142; Droberjar 2007, 63; Musil 2008, 108 

Ulož (a – c): NM Praha 
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Lit (a – c): Sakař 1970, 12 

Žárový hrob 16 (Eggers: hrob 24, Droberjar: hrob 16) 

a) Spona: typ A 240 (Feugère 19b), bohatě zdobená, tzv. ,,Distelfibeln“ neboli bodlákovitá 
spona, délka: 72 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 12-13; Droberjar 1997, 278; Droberjar 1999a, 138; Droberjar 2007, 63 

Obr. 18 

Žárový hrob 24 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: porýnská profilovaná bronzová spona, typ A 19aI, délka: 37 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53564 

Lit: Droberjar 1999a, 232 

Obr. 30 

Žárový hrob 25 (Droberjar: hrob 25) 

a) Spona: typ A 236c, bronz, délka: 65 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 16;  Droberjar 1999a, 140 – 141, 232; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 26 (Eggers: hrob 39, Droberjar: hrob 26) 

a) Spona: spona s křidélky na lučíku, typ Feugère 13b, délka: 62 mm 

Dat: augustovsko - raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53579 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XX,8; Sakař 1970, 16; Droberjar 1999a, 139, 232; 
Droberjar 2007, 63 

Obr. 19 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 27 (Eggers: hrob 29, Droberjar: hrob 27) 

a) Spona: typ A 67/68, bronz, délka: 58 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 14; Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 
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b) Spona: spona s plným zachycovačem, typ A 19aII, bronz, délka: 60 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM, inv. č. 53581 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 14; Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140; Droberjar 
2007, 63 

Lit (a – b): Sakař 1970, 16; Droberjar 1999a, 233 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 29 (Droberjar: hrob 29) 

a) Spona: typ A 19aI, bronz, délka: 54 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140; Droberjar 2007, 63 

b) Spona: dolní část lučíku, typ A 19aI, bronz, délka: 51 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 140 

c) Spona: typ A 67b, bronz, plný zachycovač je poničený, délka: 52 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 

Ulož: NM Praha 

Lit (a – c): Sakař 1970, 16; Droberjar 1999a, 234 

Žárový hrob 30 (Eggers: hrob 31, Droberjar: hrob 30) 

a) Spona: typ Kostrzewski var. O, A 2aI, bronz, dlouhý prolamovaný zachycovač 
s kulovitým otvorem, délka: 56 mm 

Lit: Droberjar 1999a, 234 

b) Opasková garnitura: poškozená masivní bronzová přezka s rámečkem a třemi nýty, 
délka: 48 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 152 

c) Skleněný korálek: fragment korálku z tmavě modrého průhledného skla, zdobený úzkými 
bílými proužky, velikost: 31 x 22 x 11 mm, XXIV. skupina podle M. Tempelmann-
Maczyńska (1985), snad typ 372 

d) Sklo: dlouhý beztvarý kus modrého neprůhledného skla, délka: 60 mm 

e) Sklo: kus tmavě modrého průhledného skla, silně poškozený ohněm, délka: 45 mm 
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Ulož: NM Praha 

Lit (a – e): Sakař 1970, 16; Droberjar 1999a, 234 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 31 (Eggers: hrob 9, Droberjar: hrob 31) 

a) Spona: typ A 19aII, bronz, délka: 64 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 16; Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140, 235; Droberjar 2007, 63 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 32 (Eggers: hrob 44, Droberjar: hrob 32) 

a) Spona: fragment, typ A 19aI, bronz, dolní část lučíku je deformovaná, délka: 41 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140; Droberjar 2007, 63 

Obr. 31 

b) Spona: typ Nertomarus, s prolamovaným zachycovačem, spona je zdobená na trubičce 
(krytu vinutí) jemnou rytou výzdobou v podobě trojúhelníků, délka: 45 mm 

Dat: první polovina 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1997, 279; Droberjar 1999a, 139; Droberjar 2007, 63 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 16; Droberjar 1999a, 236 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 33 (Droberjar: hrob 33) 

a) Spona: typ A 19aII, bronz, délka: 58 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53638 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140; Droberjar 2007, 63 

b) Opasková garnitura: dva fragmenty zakončení opasku, bronz, jde o imitaci typu Garbsch 
K, velikost: 40 x 25 mm, délka: 62 mm 

c) Opasková garnitura: železné kosočtverečné kování mírně ohnuté, s otvory pro nýty, jde o 
imitaci typu Garbsch K 

Ulož: NM Praha 



105 

Lit (a – c): Sakař 1970, 16 - 17; Droberjar 1999a, 237 

Žárový hrob 38 (Droberjar: hrob 38) 

a) Spona: typ A 67b, stříbro, hlavice je zdobena třemi vyraženými kruhy, délka: 63 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53657 

Lit: Sakař 1970, Plate III,6; Droberjar 1999a, 140 – 141, 237; Droberjar 2007, 63 

Obr. 20 

Žárový hrob 40 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: bronzová spona, typ A 19aI, délka: 65 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53663 

Lit: Droberjar 1999a, 238; 

Žárový hrob 43 (Eggers: hrob 33, Droberjar: hrob 43) 

a) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky zdobené kachní hlavičkou, podél středové 
linie rukojeti je thyrsus končící v borovicovou šišku, opeření kachních hlaviček je provedeno 
rytými liniemi, typ Eggers 131, velikost: 78 x 45 mm 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

Ulož: NM Praha, inv. č. 536 

Lit: Karasová 1998, 67; Droberjar 2007, 63 

b) Bronzová nádoba: malý fragment bronzové nádoby, typ nelze určit, pokrytá patinou 

Lit: Karasová 1998, 67 

c) Spona: typ A 237c, bronz, délka: 88 m 

Dat: pozdní augustovská doba 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XX,5; Droberjar 1999a, 143; Droberjar 2007, 63  

Obr. 21 

d) Spona: fragment, typ A 67, bronz, délka: 30 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141 

e) Spona: typ A 19aI, pokrytá patinou, délka: 59 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140 

Ulož (a - e): NM Praha 
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Lit (a – e): Sakař 1970, 17; Droberjar 1999a, 238 – 239; (c - e): Droberjar 2007, 63 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 44 (Droberjar 1999a) 

a) Sklo: dvě skleněné perly 

Ulož: NM Praha, bez inv. č.  

Lit: Píč 1897, 506, Tab. LXIV,23 - 24; Droberjar 1999a, 239 

Žárový hrob 45 (Droberjar: hrob 45) 

a) Spona: typ A 236b, délka: 72 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 17; Droberjar 1999a, 142, 239 

Žárový hrob 47 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: bronzová spona, typ A 67, délka: 32 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53705 

Lit: Sakař 1970, 17; Droberjar 1999a, 240 

Žárový hrob 48 (Droberjar: hrob 48) 

a) Spona: fragment, typ A 67, bronz, délka: 47 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53708 

Lit: Sakař 1970, 17; Droberjar 1999a, 140 – 141, 240; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 49 (Eggers: hrob 26, Droberjar: hrob 49) 

a) Spona: typ A 67a, bronz, délka: 98 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XX,4; Sakař 1970, 17; Droberjar 1999a, 140 – 141, 
240; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 50 (Eggers: hrob 14, Droberjar: hrob 50) 

a) Spona: typ A 19al, bronz, délka: 67 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53717 
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Lit: Sakař 1970, 17; Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140, 240; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 53 (Droberjar: hrob 53) 

a) Bronzová nádoba: fragment bronzové nádoby, silně poškozený ohněm, typ nelze určit 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53737 

Lit: Sakař 1970, 17; Karasová 1998, 67; Droberjar 1999a, 241 

Žárový hrob 57 (Droberjar: hrob 57) 

a) Spona: typ A 67a, bronz, délka: 76 mm 

b) Spona: typ A 67a, bronz, délka: 65 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 140 – 141, 242; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 58 (Droberjar: hrob 58) 

a) Spona: typ A 67b, bronz, délka: 66 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53748 

Lit: Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 140 – 141, 242; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 61 (Droberjar: hrob 61) 

a) Kovová nádoba: ataše vědra östlandského typu E 38 – 43, velikost: 42 x 36 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 20; Karasová 1998, 68; Droberjar 1999a, 243; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 62 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: fragment noricko – panonské spony se dvěma uzlíky na lučíku, typ A 236 nebo 
237, silně poškozená, délka: 26 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53771 

Lit: Droberjar 1999a, 244 

Žárový hrob 64 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: bronzová kruhová spona s trojúhelníkovitým průřezem, typ Ettlinger 51 nebo Jobst 
35 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53782 

Lit: Droberjar 1999a, 244 
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Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 68 (Droberjar 1999a) 

a) Zrcátko: bronzové fragmenty zrcátka s profilovanými částmi a rozlomeným koncem, 
délka: 63 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1999a, 245 

Žárový hrob 69 (Droberjar 1999a) 

a) Opasková garnitura: nákončí řemene opasku, typ Oldenstein 305, délka: 68 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č . 53807 

Lit: Droberjar 1999a, 246 

Žárový hrob 70 (Droberjar: hrob 70) 

a) Bronzová nádoba: dekorativní část ucha mísy, typ Eggers 92, velikost: 74 x 65 mm 

Dat: pozdně augustovské – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53809 

Lit: Karasová 1998, 68 

b) Opasková garnitura: fragment kování, meandrovitě prolamovaná destička, typ Garbsch B 
1b, velikost: 52 x 52 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53810 

Obr. 51 

Lit (a – b): Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 146; Droberjar 2007, 63, 66; (b) Motyková – 
Šneidrová 1964, 354 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob 73 (Droberjar: hrob 73) 

a) Spona: typ A 236c, bronz, délka: 38 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53816 

Lit: Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 140 – 141, 246; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 74 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: dvě bronzové spony, typ A 19aI, délka: 63 mm, 63 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53820 - 53821 
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Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XX,1; Droberjar 1999a, 247 

Žárový hrob 75 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: bronzová spona, typ A 19aII, délka: 49 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1999a, 247 

Žárový hrob 76 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: bronzová spona, typ A 19aII, délka: 65 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53824 

Lit: Droberjar 1999a, 247 

Žárový hrob 78 (Droberjar: hrob 78) 

a) Opasková garnitura: kování, typ Garbsch B 1f, velikost: 62 x 32 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 146 

b) Opasková garnitura: kování, typ Garbsch B 1k, velikost: 30 x 11 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 146 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 248; (a - b)Droberjar 2007, 66 

Obr. 52 

Žárový hrob 79 (Droberjar 1999a) 

a) Bronzová nádoba: dva fragmenty bronzové nádoby, pravděpodobně z naběračky, typ E 
159 – 162 (podle Karasové 1998, 68) 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53844 

Lit: Sakař 1970, 20; Karasová 1998, 68; Droberjar 1999a, 248 

Žárový hrob 84 (Droberjar 1999a) 

a) Bronzová spona: fragment bronzové nádoby, zřejmě vědro 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53856 

Lit: Droberjar 1999a, 249 

Žárový hrob 85 (Droberjar: hrob 85) 

a) Spona: typ A 19aI, bronz, délka: 62 mm 
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Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53857 

Lit: Sakař 1970, 20; Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140, 249; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 89 (Droberjar: hrob 89) 

a) Spona: fragment bronzové spony, typ A 67, délka: 29 mm 

b) Spona: fragment bronzové spony, typ A 67, délka: 23 mm 

Dat (a – b): doba vlády Augusta 

c) Opasková garnitura: zdobené kosočtverečné zakončení opasku zachované ve zlomcích, 
zřejmě jde o imitaci typu Garbsch K, velikost: 37 x 17 mm 

Ulož (a – c): NM Praha 

Lit (a – c): Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 250;  (a – b): Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 91 (Droberjar: hrob 91) 

a) Spona: typ A 19aI, bronz, délka: 28 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53878 

Lit: Sakař 1970, 20; Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140, 250; Droberjar 2007, 63 

Hrob 94 (Droberjar: hrob 94) 

a) Spona: tutulovitá destičkovitá spona typu Riha 7.11, varianta 4, tzv. spona typu 
August/Dobřichov, na ploché destičce je připevněna horní tutulovitá prolamovaná destička 
přichycená středovými drátky, drátky uprostřed svírají modrý korálek, vyrobená v Poryní 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53891 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. LXXXIII,5; Droberjar 1997, 279; Droberjar 1999a, 
139 

Obr. 22 

b) Spona: typ A 67b, délka: 60 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53883 

Lit: (b) Sakař 1970, 25; Droberjar 1999a, 251 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905; 1906 

Hrob 95 (dle Droberjar 1999a) 
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a) Meč: meč typu Bell – Zemplín, celková délka: 653 mm, délka ostří: 520 mm; kování 
pochvy 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1999a, 148 - 150; Droberjar – Sakař 2000, 31 

Obr. 56, 57 

Žárový hrob 97 (Droberjar: hrob 97) 

a) Opasková garnitura: fragment velmi poškozeného kování opasku, typ Garbsch B 7g, 6 
nýtů, velikost: 67, 4 x 30 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 20; Droberjar 1999a, 147, 251 - 252; Droberjar 2007, 66 

Obr. 53 

Žárový hrob 101 (Droberjar: hrob 101) 

a) Bronzová nádoba: fragmenty stěny a okraje bronzové naběračky či pánve?, délka: 56 a 38 
mm 

b) Spona: fragment masivní provinciální spony, pojmenována jako šarnýrová spona 
z Dobřichova - Pičhory se širokým plechovým lučíkem, délka: 32 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Lit: Droberjar 1997, 279; Droberjar 1999a, 139 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 21; (a) Karasová 1998, 68; Droberjar 1999a, 253; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 104 (Droberjar: hrob 104) 

a) Spona: typ A 67b, bronz, délka: 54 mm 

Dat: doba vlády Augusta (stupeň B1) 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53934 

Lit: Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 140 – 141, 253; Droberjar 2007, 63 

Žárový hrob 106 (Droberjar: hrob 106) 

a) Spona: typ A 67a, bronz, délka: 67 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53939 

Lit: Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 140 – 141, 253; Droberjar 2007, 63 
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Žárový hrob 108 (Droberjar: hrob 108) 

a) Spona: typ A 236b, bronz, délka: 60 mm 

Dat: počátek 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 53942 

Lit: Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 142, 254; Droberjar 2007, 63; 

Žárový hrob 112 (Droberjar: hrob 112) 

a) Opasková garnitura: kování typ Garbsch B 7f, velikost: 38 x 29 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1999a, 147 

b) Kování skříňky 

Dat: stupeň B1b 

Lit: Droberjar 1999a, 152 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a –b): Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 254; (a) Droberjar 2007 

Žárový hrob 113 (Droberjar: hrob 113) 

a) Spona: typ A 67a, bronz, délka: 67 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv.č. 53956 

Lit: Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 140 – 141, 255; Droberjar 2007, 63; 

Žárový hrob 116 (Eggers: hrob 37, Droberjar: hrob 116) 

a) Bronzová nádoba: ucho mísy typu Eggers 92, silně poškozené ohněm, velikost: 49 x 36 
mm 

Dat: pozdně augustovské – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53961 

Lit: Karasová 1998, 68 

b) Bronzová nádoba: fragment naběračky velmi poškozené ohněm, typ nelze určit, tělo je 
válcovité, okraj zesílený, pod okrajem je žlábek a pásek 

c) Kovová nádoba: železné ucho vědra östlandského typu E 38, šířka: 210 mm, výška: 96 
mm 

Dat: pozdně augustovské – raně tiberiovské období 

Lit: Karasová 1998, 68 
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d) Spona: typ A 67b, bronz, délka: 45,3 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 

e) Opasková garnitura: kování/návlečka pro řemen, typ Garbsch B 1a, velikost: 48 x 48 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1999a, 146 

f) Opasková garnitura: dva kusy člunkovitého kování, typ Garbsch K, délka: 52 mm a 36 
mm 

Dat: stupeň B1b 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 354; Droberjar 1999a, 148 

g) Opasková garnitura: 2 x velké bronzové nýty 

Ulož (a – g): NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 255 - 256; Droberjar 2007, 63, 66 

Žárový hrob 117 (Droberjar: hrob 117) 

a) Spona: typ A 67b, bronz, délka: 56 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141; Droberjar 2007, 63 

b) Spona: fragment, typ A 67, bronz, délka: 50 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

c) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch B 7g, délka: 53 mm, šířka: 30 mm 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53993 

Lit: Droberjar 1999a, 147 

Ulož (a – c): NM Praha 

Lit (a – c): Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 256 - 257;  (c) Droberjar 2007, 66 

Žárový hrob 127 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: dvě bronzové spony, typ A 19aII, délka: 63 mm a 60 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, Plate III,9a - b; Droberjar 1999, 258 

Žárový hrob 131 (Droberjar: hrob 131) 
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a) Bronzová nádoba: fragment okraje nádoby, velikost: 36 x 29 mm 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16; Sakař 1970, 21; Karasová 1998, 68 

b) Zrcátko 

Dat: stupeň B1b 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Droberjar 1999a, 259 

Hrob 133 (Droberjar: hrob 133) 

a) Spona: tzv.vojenská spona, typ A 15, jednoduchá drátěná forma se spodní tětivou 

Dat: stupeň B1a  

Ulož: NM Praha, inv. č. 64046 

Lit: Droberjar 1999a, 140 

b) Spona: typ A 19aI, délka: 60 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64047 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140 

c) Spona: A 67, délka: 43 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož (a – c): NM Praha 

Lit (a – c): Droberjar 1999a, 140, 259 – 260 

Doporučená lit: Píč 1897; 1905 

Žárový hrob bez čísla (Droberjar: hrob 134) 

a) Bronzová nádoba: fragment okraje bronzové nádoby nejistého typu, zřejmě naběračka, 
okraj je zdoben třemi paralelními žlábky, velikost: 39 x 49 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Karasová 1998, 68 

b) Bronzová nádoba: fragment okraje bronzové nádoby, okraj je odsazen od těla nádoby 
žebrem 

c) Bronzová nádoba: 7 fragmentů stěny bronzové nádoby, typ neurčen 

d) Spona: dvě bronzové spony, typ A 67, délka: 50 mm a 23 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Lit: Droberjar 1999a, 140 - 141 



115 

e) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch B 7f 

Dat: stupeň B1 

Lit: Droberjar 1999a, 147  

Ulož (a – e): NM Praha 

Lit: (a, b, d, e) Sakař 1970, 21; Droberjar 1999a, 260 

Rozrušené žárové hroby 

a) Spona: bronzová čtyřhranná destičková spona s protáhlými rohy, velikost: 32 x 32 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č. 53891 

Lit: Sakař 1970, 22 

b) Spona: 2 x A19aII, 1 x A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64151-64152, 64147 

Lit: Droberjar 1997, 283 

Žárový hrob 138 (Droberjar 1999a) 

a) Spona: podunajská bronzová spona, typ A 68, délka: 54 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64068 

Lit: Droberjar 1999a, 261 

Žárový hrob 6/1902 (Droberjar: hrob 144) 

Obr. 59 

a) Meč: prohnutý železný meč s trojúhelníkovitým hrotem, dvě mělké drážky běžící podél 
ostří a s dlouhým řapem zakončeným konickým knoflíkem z plátkového železa, gladius typu 
Biborski IX/2,  délka: 279 mm 

Dat: 2. polovina 2. století – 3. století po Kr. 

b) Militaria: železné závěsné kování pochvy meče provinciálního původu, typ Carnap - 
Bornheim IIIB1, délka: 117, 5 mm 

c) Militaria: hrot kopí, typ 8 se středovým žebrem, délka: 280 mm 

Dat: stupeň B2/C1 

Ulož (a – c): NM Praha 

Lit ( a – c): Sakař 1970, 25; Sakař 1980, 2; Musil 1994; Droberjar 1999a, 151 – 152, 262 

Doporučená lit: Píč 1905; 1906 

Další nálezy: štítová poklice s trnem, hrot kopí s rhomboidním listem a část čepele nože 
Žárový hrob bez čísla zničený roku 1904 (Droberjar: hrob 146) 
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a) Bronzová nádoba: poškozená bronzová naběračka, zřejmě typ Eggers 140 x  E 147, 
výška: 65 mm, průměr dna: 80 mm, průměr ústí: 120 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53191 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16; Karasová 1998, 68; Droberjar 1999a, 263 

Obr. 40 

b) Bronzová ataše: bronzová ataše zdobená bustou menády po stranách s hlavou panterů, 
vědro typu E 24, velikost: 95 x 68 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr.  

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16; Karasová 1998, 68 

Obr. 36 

c) Bronzová nádoba: pevné dno vědra s prolamovaným ornamentem, typ E 24, velikost: 74 x 
22 x 15 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53194 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16; Karasová 1998, 68 

d) Bronzová nádoba: pravděpodobně vědro typu E 24, délka: 79 mm 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16 

e) Spona: typ A 68, bronz, délka: 52 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16; Droberjar 1999a, 140 - 141 

f) Spona: dvojdílná spona typu A 84, délka: 46 mm 

Dat: stupeň B2/C1 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 16; Droberjar 1999a, 142 

Ulož (a – f): NM Praha 

Lit: (a – e) Sakař 1970, 25; Droberjar 1999a, 263 

Doporučená lit: Píč 1905; 1906 

Žárový hrob 1/1905 (Eggers: hrob 56, Droberjar: hrob 147) 

a) Stříbrná nádoba: ucho stříbrné oinochoe ve tvaru kozoroha (Panova hlava), rohy zvířete 
tvoří oblouk ucha a byly spojeny s okrajem nádoby, zřejmě typ Eggers 125, délka: 70 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, Taf. XXIII,6 
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b) Bronzová nádoba: bronzová hlava berana, zřejmě jde o konec ucha patery, zřejmě typ 
Eggers 154/155, délka: 43 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53201 

Lit: Karasová 1998, 68 - 69 

c) Opasková garnitura: člunkovité kování opasku, zřejmě typ Garbsch K, délka: 30 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 354; Droberjar 1999a, 148 

Lit: Sakař 1970, 25; Droberjar 1999a, 263 

Doporučená lit: Píč 1905; 1906 

Žárový hrob 2/1905 (Eggers: hrob 57, Droberjar: hrob 148) 

a) Bronzová nádoba: fragment ucha mísy silně poškozený ohněm, typ Eggers 91/92, 
velikost: 38 x 28 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Karasová 1998, 69 

b) Bronzová nádoba: bronzová naběračka s kachními hlavičkami a stylizovaným thyrsem na 
rukojeti, zakončení rukojeti a těla nádoby je poškozené, typ Eggers 131, délka: 282 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53203 

Lit: Karasová 1998, 69 

c) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky, typ Eggers 131, v obdélné kartuši je 
kolek výrobce, podél kratších stran jsou vyražené kruhy s centrálními tečkami, kolek ·///IPI 
PO//·, délka: 99 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53204  

Lit: Karasová 1998, 69; Musil 2008, 102 

d) Bronzová nádoba: podstava bronzové nádoby zdobená rytým ornamentem, typ E 24, 
velikost: 66 x 25 x 15 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Karasová 1998, 69 

e) Opasková garnitura: člunkovité kování, typ Garbsch K, délka: 50 mm 

Dat: stupeň B1a 
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Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 354; Droberjar 1999a, 148 

f) Opasková garnitura: obloukovité kování opasku, typ Garbsch E 3a, délka: 80 mm 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 354/355 

g) Opasková garnitura: kování opasku, typ Garbsch E 3a, délka: 40 mm 

h) Opasková garnitura: návlečka pro řemen, typ Garbsch R 2, délka: 50 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 148 

ch) Opasková garnitura: 2 x bronzové nýty 

i) Kování skříňky 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1999a, 152 

Ulož (a – i): NM Praha 

Lit (a – i): Sakař 1970, 25; Droberjar 1999a, 263 – 264 

Doporučená lit: Píč 1906 

Žárový hrob 3/1905 (Droberjar: hrob 149) 

a) Spona: typ A 19aII, bronz, délka: 48 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53217 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 1999a, 140 

b) Spona: poškozená, typ A 236c, bronz, délka: 44 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1999a, 142 

c) Spona: bronzová šarnýrová spona s nečleněným lučíkem, spona má prohnutý, žárem 
zdeformovaný lučík, typ Riha 5.9, délka: 62 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53221 

Lit: Droberjar 1997, 279 

d) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch B 7f, velikost: 37 x 29 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 1999a, 147 
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Ulož (a – d): NM Praha 

Lit (a – d): Sakař 1970, 25 

Doporučená lit: Píč 1906 

Rozrušené žárové hroby 

a) Bronzová nádoba: fragmenty bronzových nádob 

Lit: Karasová 1998, 69 

b) Bronzová nádoba: fragment naběračky zdobené thyrsem, velikost: 48 x 40 mm 

Dat: stupeň B1b 

Lit: Karasová 1998, 69 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64154 

c) Bronzová nádoba: fragmenty bronzového cedníku s otvory uspořádanými do rozety, typ E 
159a, velikost: 52 x 32 mm 

Dat: stupeň B1b 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64289 

Lit: Karasová 1998, 69 

d) Bronzová nádoba: fragment rukojeti patrně cedníku, typ Eggers 162, délka: 75 mm 

Dat: 1. polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

Lit: Karasová 1998, 69 

e) Bronzová kování: fragment rukojeti naběračky, typ Eggers 162, délka: 71 mm 

Dat: stupeň B1b 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64298 

Lit: Karasová 1998, 69 

f) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky, typ Eggers 131, podél osy rukojeti běží 
žlábek, zakončení rukojeti je zdobeno vyraženými kruhy, velikost: 53 x 53 mm 

Dat: stupeň B1b 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64153 

Lit: Karasová 1998, 69 

g) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky, typ Eggers 131, podél osy rukojeti běží 
stylizovaný thyrsus se svazkem teček, velikost: 54 x 40 mm 

h) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky, zřejmě typ Eggers 160, velikost: 37 x 25 
mm 

Dat: stupeň B1b 
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Lit: Karasová 1998, 69 

ch) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky, zřejmě typ Eggers 160, kov je poškozen 
ohněm, velikost: 50 x 29 mm 

Dat: 1. polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

Lit: Karasová 1998, 69 

i) Spona: typ A 67, bronz, délka: 80 mm 

j) Spona: fragment, typ A 67, délka: 77 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

k) Spona: typ Nertomarus, lučík je stejnoměrně rozšířen, oblé zalomení lučíku v horní části 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1997, 279 

l) Opasková garnitura: fragmenty kování, typ Garbsch B 7c 

m) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch E, délka: 45 mm 

n) Opasková garnitura: rámeček přezky zdobený malými nýty, velikost: 35 x 30 mm 

Ulož (a – n): NM Praha 

Lit: (c – n) Sakař 1970, 25; (c – ch, n) Droberjar 2007, 63 

Nálezy ze sběrů (Droberjar 1999a) 

a) Bronzová nádoba: 4x E 38, 2x E 99/100, 3 x E 131, 1x E 134 – 135 

b) Spona: typ Nertomarus, 5 x A 19a, 7 x A 67, A 236c 

c) Opasková garnitura: Garbsch 2d, B 1f, B 7f, B 7g, E 1b, Ka 

Další nálezy: bronzový nýt, 3 x části opasků, 33 x kování pochvy, 9 x okutí skříňky, stříbrné 
kování 

Lit: Droberjar 1999a, 126 - 155  

12. Dobřichov - Třebická (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: pohřebiště 

NO: Na lokalitě bylo původně přes 100 hrobů, ve sbírkách Národního muzea lze identifikovat 
70 – 80 hrobů z výzkumu J. Waňka, který tuto plochu zachránil v letech 1890 – 1891. 
Pohřebiště tvořily žárové popelnicové hroby i jámové hroby bez popelnice. Pohřebiště 
vzniklo ve druhé polovině 2. století a pohřbívalo se zde až do stupně C3. 

Žárový hrob 2 (jámový hrob) 

a) Spona: bronzová destičková spona zdobená emailem, poškozená ohněm, délka: 33 mm, 
šířka: 24 mm 
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Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 27 

Žárový hrob 13 

a) Spona: dvě bronzové spony a fragment destičkové spony o velikosti: 48 x 47 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č. 64400 

Lit: Sakař 1970, 27 

Žárový hrob 49 

a) Spona: spona samostřílné konstrukce s dlouhým kosočtverečným zachycovačem, vinutí 
má železnou osu zakončenou na obou koncích plochými uzlíky, A 236 x A 237 ?, délka: 38 
mm 

Ulož: NM Praha, inv.č. 64455 - 64456 

Lit: Sakař 1970, 27 

Obr. 23 

Žárový hrob 63 

a) Spona: fragment dvojdílné spony pokryté plátkovým zlatem, délka: 29 mm 

b) Spona: fragment destičkové spony, vinutí bylo zdobeno plátkovým zlatem, průměr: 37 
mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 27 

Žárový hrob bez čísla 

a) Militaria: bronzová štítová poklice téměř polokulovitá, zdobená soustřednými kruhy, 
sekundární útvary vzniklé v barbariku (základní destička poklice byla oříznuta a byly do ní 
vyvrtány nové otvory pro hřeby, které ji přidržovaly ke štítu, do vrcholu byl vyvrtán otvor a 
přinýtována kuželka) 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Lit: Sakař 1980; Musil 1994, 6 

Obr. 60 

Narušené žárové hroby 

a) Bronzová nádoba: rukojeti cedníku a naběračky, typ Eggers 160, velikost: 101 x 32 mm a 
103 x 28 mm 

Dat: 1. polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 64600-64602 

Lit: Karasová 1998, 69 
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b) Bronzová nádoba: fragment cedníku, velikost: 25 x 24 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č. 64602 

c) Spona: prolamovaná destičková spona se stylizovanou lidskou postavou, vinutí je 
samostřílné konstrukce, velikost: 34 x 28 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č. 64598 

Obr. 24 

e) Spona: fragment destičkové spony, velikost: 25 x 12 x 1 mm 

Ulož: NM Praha, inv.č. 64719 

f) Skleněná nádoba: fragment tenkostěnné nádoby z nažloutlého duhové skla, velikost: 26 x 
14 x 9 mm 

Dat (f): stupeň C 2 

g) Militaria: závěsné kování pochvy meče, prolamovaná bronzová falerka, délka kování 
pochvy: 76 mm, součást meče tzv. spathy 

Ulož (a – g): NM Praha, inv.č. 64717 

Lit (a – g): Sakař 1970, 27 - 29; (g) Musil 1994 

Další nálezy: zlomek stěny bezbarvé skleněné nádoby, slitky bezbarvého skla, 2 modrozelené 
skleněné slitky, zlomky millefiorového skla, slitek nazelenalého skla 

13. Dolínek (okr. Praha, kraj Středočeský) 

Lok: žárový hrob 

NO: ? 

a) Spona: vojenská spona A 15 

Ulož: NM v Praze 

Lit: Svoboda 1948, 74; Motyková – Šneidrová 1967, 16; Droberjar 2002, 58 

Obr. 29 

14. Dolánky (okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: část obce Kaštice, bez dalších nálezových okolností 

a) Bronzová nádoba: fragment vědra 

Ulož: M Mladá Boleslav, inv.č. 802 

Lit: Sakař 1970, 54; Karasová 1998, 69 

15. Dřetovice (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: areál železářské osady 
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NO: Výzkum na lokalitě byl proveden v letech 1954 a 1957 A. Knorem a R. Pleinerem, kteří 
zde odkryli tři chaty, jámy a 7 železářských pecí z doby římské. První nález keramické 
nádoby pochází z polozemnice č. 1 a druhý zlomek dna nádoby z polozemnice č. 3.  

a) Keramika: dno nádoby (džbánu) z jemně plavené hlíny, podstava je mírně profilovaná, 
uprostřed je malá žlábkovitá spirálka, zařazení: keramika cihlové barvy 

Obr. 8 

b) Keramika: zlomek dna světle hnědé nádoby (džbánu) s nízkou nožkou z jemně plavené 
hlíny, zařazení: keramika cihlové barvy 

Dat: přelom 2./3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Pleiner 1960; Motyková – Šneidrová 1967, 17, Taf. XVII-XVIII; Droberjar 2002, 61; 
Jančo 2003, 268 

16. Holubice 1 (okr. Praha - západ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Germánská osada v poloze ,,Na Ovčárně“ - ,,Kozákova zahrada“ byla objevena roku 
1893 na parcele č. 93, druhé sídliště prozkoumal V. Sakař v letech 1976 – 1989. Při výzkumu 
byly odkryty dvě polozemnice a 19 hospodářských jam, z dílenského do země zahloubeného 
objektu je následující keramika. 

a) Terra sigillata: zlomek Drag. 37, výzdobu tvoří část neurčitelného vejcovce 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 2002, 76; Halama 2007, 202 

b) Keramika: z výplně jámy 2/77 v sondě I/77 je fragment plecí silnostěnné nádoby 
(džbánu), z jemně plaveného materiálu, fragment silně přepálen, povrch šedohnědý, bez 
výzdoby, velikost: 99 x 73 mm, střední Podunají – Noricum, zařazení: jemná šedá keramika 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 34 

c) Keramika: fragment spodní části silnostěnné nádoby, šedohnědá barva, zařazení: jemná 
šedá keramika, střední Podunají - Noricum 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Lit: Rypka 2007, 34 

Ulož: NM Praha 

d) Keramika: zlomek stěny tmavošedé tenkostěnné nádoby, jemně plavený materiál, bez 
výzdoby, střední Podunají – Noricum, zařazení: jemná šedá keramika 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 
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Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 35 

e) Keramika: fragment hnědošedé nádoby, drsněný povrch, zařazení: drsná šedá keramika 

Dat: starší doba římská 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 35 

f) Keramika: fragment plecí nádoby, hnědošedý povrch, výzdoba vodorovnými rýžkami, 
prstencová miska?, zařazení: jemná šedá keramika 

Dat: kolem 2. polovina 2. století po Kr. 

Lit: Rypka 2007, 35 

Ulož: NM Praha 

g) Keramika: zlomek podstavy a stěny tenkostěnné nádoby, povrch oranžovo-červený, bez 
výzdoby, zařazení: jemná žlutooranžová keramika 

Dat: rámcově 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 35 - 36 

h) Keramika: fragmenty plecí černého tenkostěnného džbánu, v horní části mírně vypouklá 
linka, horní Podunají – Z Noricum či V Raetie, zařazení: okruh jemné šedé keramiky? 

Dat: rámcově 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 36 

ch) Keramika: fragment stěny hnědošedé nádoby, slabá příměs ostřiva, bez výzdoby, 
Raetie?, zařazení: okruh šedé keramiky 

Dat: rámcově 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 36 

i) Keramika: fragment stěny silnostěnné nádoby, povrch nahnědlý, s příměsí slídy a ostřiva, 
bez výzdoby, zařazení: drsná šedá keramika 

Dat: rámcově 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 36 
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j) Keramika: fragment plecí šedé nádoby, povrch pokryt pruhem šedého listru, pod hrdlem 
radélková výzdoba svislými rýžkami ve třech horizontálních řadách za sebou, velikost: 30 x 
27 mm, tloušťka: 3 mm, zařazení: jemná šedá keramika 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 37 

k) Keramika: fragment stěny oranžově šedé keramiky, zařazení: okruh žlutooranžové 
keramiky 

Dat: rámcově 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 37 

l) Keramika: fragment plecí nádoby, jemně plavený materiál, střep na lomu světle oranžové 
barvy, povrch pokrytý oranžově červeným lesklým potahem, velikost: 34 x 42 mm, tloušťka: 
5 mm, zařazení: jemná žlutooranžová keramika s červeným potahem 

Dat: rámcově 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 37 

NO: Zjišťovací výzkum V. Sakaře v roce 1989 na ploše sídliště ze starší doby římské přinesl 
následující nález. 

m) Keramika: fragment plecí nádoby, oranžově červený povrch, pokrytý červeným listrem, 
velikost: 35 x 28 mm, tloušťka: 4 – 6 mm, zařazení: jemná žlutooranžová keramika 
s červeným potahem 

Dat: rámcově 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Rypka 2007, 38 

17. Holubice 2 (okr. Praha – západ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Záchranný výzkum I. Šulové v roce 2005 odkryl výrobní část sídliště či konglomerátu 
sídlišť ze starší doby římské. Následující zlomek je ze SV sektoru z objektu č. 6. 

a) Keramika: fragment okraje nádoby, povrch vnější strany šedočerný, matně lesklý, vnitřní 
strana světle černošedá, materiál jemně plavený, okraj ven vyhnutý, pod okrajem na hrdle 
obíhá plastická lišta, velikost: 72 x 43 mm, tloušťka okraje: 8 mm, zařazení: šedá keramika 
s šedočerným potahem 

Dat: stupeň B1? 

Ulož: M Roztoky u Prahy 
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Lit: Rypka 2007, 89 

18. Holubice 3 (okr. Praha - západ, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V roce 1879 v poloze Nad Průhonem byl objeven bohatý žárový hrob z časné doby 
římské, pohřeb s milodary byl uložen v bronzovém kulovitém kotli. 

a) Bronzová nádoba: kotel, typ Eggers 33, tři nožky jsou ulomeny a nedochovaly se, 
výrobek italské dílny, použit jako urna, okraj zdobí rytý pletenec, výška: 224 mm, průměr 
ústí: 260 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Droberjar 2007, 63; Musil 2008, 102 

b) Bronzová nádoba: fragment rukojeti bronzové pánve, typ Eggers 131 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

c) Bronzová nádoba: simpulum, E 163 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 2007, 63 

d) Stříbrná nádoba: fragment poháru, typ E 170, mohlo by jít o germánskou napodobeninu 
římské stříbrné nádoby 

Lit: Droberjar 2002, 76; Droberjar 2007 

e) Bronzová nádoba: fragment pánve, typ E 67 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 2007, 63 

f) Bronzová nádoba: fragment ucha mísy, typ E 96 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 2007, 63 

g) Bronzová nádoba: fragment situly s delfínovitou ataší, typ E 18 

Dat: augustovská doba 

Lit: Droberjar 2007, 63 

h) Bronzová nádoba: nožka bronzové nádoby 

Ulož (a - h): NM Praha 

Lit (a – h): Sakař 1970, 29; Droberjar 2006, 685; (a, b, e – h) Karasová 1998, 70 

Další nálezy: kování picího rohu, stříbrná spona A 24 x 37?, bronzová spona A 46 

19. Horní Počaply (okr. Mělník, Středočeský kraj) 



127 

Lok: ojedinělý nález 

NO: Ve sbírce knížete Ferdinanda z Lobkowitz byl uložen římský meč, který byl zřejmě 
součástí výbavy hrobu germánského bojovníka z období markomanských válek nebo těsně 
potom. 

a) Meč:  římský meč se zdobeným kruhovitým zakončením držadla 

Lit: Musil 1994, 6; Droberjar 2002, 82 

Obr. 58 

20. Hořín (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V průběhu melioračních prací byl v roce 1962 porušen žárový hrob z doby římské. Hrob 
lze datovat do první poloviny 1. století po Kr. (do horizontu klasických českých spon s očky). 

a) Bronzová nádoba: část naběračky s rukojetí zakončenou ptačími hlavičkami, typ Eggers 
131, na dně zdobená koncentrickými kruhy, délka fragmentu rukojeti: 50 mm 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

Ulož: M Mělník 

Lit: Sakař 1970, 30; Karasová 1998, 70; Droberjar 2002, 83; Droberjar 2006, 685; Droberjar 
2007, 63 

Další nálezy: spona s očky A 45, 2 fragmenty keramiky 

21. Hořovice (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: ojedinělý nález 

a) Bronzová nádoba: fragment pánve, typ E 69 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 19; Karasová 1998, 70 

22. Hostín (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: První nálezy ze sídliště publikoval J. L. Píč roku 1908. Nový materiál přinesl terénní 
výzkum K. Žebery. V jámě s dalšími nálezy byly také dva zlomky TS. 

a) Terra sigillata: fragment, typ Drag. 37, výroba v Lezoux, mistr: Laxtucissa, materiál je 
červený a jemně zrněný, povrchová vrstvička je červená a lesklá, v horní části fragmentu 
dlouhý vejcovec, pod vejcovcem probíhá perlovec, z výzdoby se dochovala část 
vícelaločného listu a páva, délka: 44 mm, šířka: 50 mm, tloušťka: 6 až 6,5 mm 

Dat: období vlády císaře Hadriána či Antonia Pia (150 – 170 po Kr.) 

Lit: Sakař 1956, 53 – 54 
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Obr. 4 

b) Terra sigilla: zlomek těla Drag. 37, relikt neurčitelného vejcovce, výrobek středogalské 
dílny, materiál velmi jemně plavený, tvrdě vypálený, cihlově červené barvy, povrch 
hnědočervené barvy s matným leskem, vejcovec, tloušťka: 7 mm, výška: 36 mm, šířka: 30 
mm 

Dat: 2. století po Kr. 

c) Terra sigillata: zlomek hlubokého talíře (catillus), asi výrobek středogalské dílny, 
tloušťka: 6 – 7 mm, výška: 30 mm, šířka: 39 mm 

Dat: 2. století po Kr.  

Ulož (a –b): NM Praha, inv. č. 5033 - 5034; (c) NM Praha 

Lit: Sakař 1956; (a, c) Sakař 1970, 30; Halama 2006, 202; Halama 2004, 23 - 24 

23. Chlumín (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: V roce 1829 byla u obce nalezena vzácná zlatá římská spona. 

a) Spona: zlatá římská spona s cibulovitými knoflíky 

Dat: mladší doba římská (kolem r. 300 po Kr.) 

Ulož: KHM ve Vídni 

Lit: Droberjar 2002, 100 

Doporučená lit: Sklenář 1992, 76 

24. Jenišovice (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: ? 

a) Spona: typ A 19aI 

Lit: Droberjar 2006, 697 

25. Jenštejn (okr. Praha – východ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: V průběhu záchranného archeologického výzkumu bylo v roce 1993 na povrchu mělké 
skrývky E. Neustupným nalezeno ucho římsko - provinciálního vědra. Již ve 30. letech 20. 
století L. Hájek ze Státního archeologického ústavu v Praze zaznamenal hlášení o nálezu 
bronzového kotle římsko - provinciálního původu, který je dnes nezvěstný.  

a) Bronzová nádoba: ucho vědra östlandského typu, vyrobené ze slitiny mědi, v patině 
zachovány otisky organického materiálu, patrně dřeva, délka: 47 mm 

Dat: 2. století po Kr. 
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Lit: Turek 2000, 151 - 152; Droberjar 2002, 109 - 110 

26. Kluk (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: nález objeven při těžbě písku 

a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu vyrobené z tenkého plátku bronzu, nádoba 
byla opravena kovovými plátky připevněnými k jejímu tělu, ataše držadla jsou ulomená, typ E 
38 – 43, výška: 280 mm, průměr ústí: 360 mm, průměr dna: 220 mm, průměr ataší držadla: 30 
mm, poloměr držadla: 150 mm  

Dat: stupeň B2 – C1 

Ulož: M Poděbrady, inv.č. P 8600 

Lit: Sakař 1970, 30; Karasová 1998, 71 

27. Kněževes (okr. Rakovník, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: Při stavbě železnice v roce 1903 byly nalezeny žárové hroby z doby římské.  

a) Bronzová nádoba: fragment okraje bronzové nádoby, okraj je zesílený a vyhnutý, pod 
ním je shluk krátkých žlábků částečně pokrytých patinou, zřejmě typ Eggers 131, délka: 78 
mm 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

b) Bronzová nádoba: fragment rukojeti cedníku, typ Eggers 162, délka: 75 mm 

Dat: 1. polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

c) Bronzová nádoba: fragment vědra östlandského typu, typ E 38 – 43 

Dat: stupeň B1 

d) Spona: A 236 

e) Spona: malý fragment spony A 67 

Ulož (a – e): NM Praha 

Lit (a – e): Sakař 1970, 30; Motyková – Šneidrová 1963, 23; Karasová 1998, 71; Droberjar 
2002, 129; (b, d, e) Droberjar 2006, 686; Droberjar 2007, 63 

Další nálezy: spona s očky typu Kalkriese, spona s očky A 45, mosazná přezka, nákončí 
picích rohů Andrzejowski B3, bronzové kování picího rohu 

28. Kolín (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: bez dalších nálezových okolností 
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a) Bronzová nádoba:  naběračka zachovaná ve dvou kusech, zřejmě typ Eggers 161, výška: 
52 mm, průměr ústí: 110 mm, průměr dna: 100 mm 

Dat: po polovině 2. století po Kr. 

Ulož: M Kolín 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 24; Sakař 1970, 30; Karasová 1998, 71 

29. Kolín – Sandberk (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: pohřebiště? 

NO: Při těžbě písku na písečném návrší jihozápadně od Kolína, na jehož místě se dnes 
nachází stejnojmenné jezero, byly objeveny nálezy pravděpodobně pohřebního charakteru. 
Kromě několika římských spon se zde našel i unikátní závěs a kování picího rohu. 

a) Spona: provinciální trubkovitá spona 

b) Spona: kolínkovitá spona 

c) Spona: A 238 r,q 

d) Spona: A 236c 

Lit: Mazač – Jouza 2006, 35; Pecinovská 2008, 151 

30. Kostelec nad Labem (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: narušený žárový hrob 

NO: Vědro bylo nalezeno za blíže neznámých okolností na katastru obce Kostelec nad 
Labem, do sbírek Národního muzea ji daroval O. Vyskočil.  

a) Bronzová nádoba: rozmačkané bronzové vědro östlandského typu E 40, výška: 195 mm 

Dat: stupeň B2 – C1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 60647 

Lit: Sklenář 1970, 30; Motyková – Šneidrová 1967, 24; Karasová 1998, 72; Droberjar 2002, 
136 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: provinciální kolínkovitá spona se širokou patkou a s úzkým vysokým 
zachycovačem 

Ulož: M České Budějovice 

Lit: Sakař 1970, 30, 60 

Obr. 26 

31. Kostomlaty nad Labem (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 
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NO: V roce 1973 odevzdal A. Vorlíček do M Poděbrady obsah žárového hrobu, který 
pocházel z jihovýchodního okraje obce. Již na konci 19. století byly v této poloze nalezeny tři 
žárové hroby a roku 1972 další hrob. Zjišťovací výzkum další nálezy nepřinesl. 

a) Bronzová nádoba: zlomky bronzové pánve, typ E 131, rukojeť zakončena hlavičkami 
vodních ptáků, zprohýbané žárem, okraj je horizontálně vyhnutý, rukojeť je zdobena dvojitým 
kvadratickým perlovcem, který má po stranách u jímky dva kolkované kroužky, na spodní 
straně jímky je rytý znak, průměr okraje: 130 mm 

b) Spona: bronzová spona typu A 22a, po stranách klenutého lučíku z masivní tyčinky jsou 
nad vinutím umístěny dva kulovité knoflíky, stejný knoflík tvoří patku spony, vinutí má horní 
tětivu přichycenou háčkem, lučík je oddělen od plného zachycovače terčovitým uzlíkem 

c) Spona: vojenská spona A 15 

Ulož: M Poděbrady 

c) Spona: vojenská spona A 15 

Lit: Sedláčková 1975, 126 – 131; (a) Karasová 1998, 72; Droberjar 2006, 686 

Další nálezy: součást domácí napodobeniny noricko - panonského pásového kování, 
bronzové nůžky, vendická spona A 37 

32. Kouřim (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: provinciální kolínkovitá spona, typ A 247 

Lit: Sakař 1970, 55; Pecinovská 2008, 151 

33. Kropáčova Vrutice (okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj) 

Lok: kostrový hrob 

NO: Kostrový hrob byl narušen roku 1882 při stavebních pracích na jihozápadním svahu 
kopce Žákovec. Z porušeného hrobu O. Červinka zachránil jen několik nálezů. Hrob lze 
datovat do první poloviny 1. století po Kr. (do horizontu klasických českých spon s očky). 

a) Spona: typ A 19aII, bronz, délka: 64 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 52957 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2007, 63 

b) Bronzová nádoba: pánev, typ Eggers 131, rukojeť nádoby je zakončena půlobloučkem se 
dvěma ptačími hlavičkami po stranách, na hlavičkách jsou vyryty čárky, znázorňující opeření 
hlaviček, na rukojeti je thyrsus se skupinou vyražených teček, pod okrajem mísy je skupina 
skládající se z horizontálních žlábků, dno je zdobeno koncentrickými kruhy, výška: 79 mm, 
průměr dna: 97 mm, průměr rukojeti: 286 mm, kampánská produkce 

Dat: 10 př. Kr. – 20/30 po Kr.  
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Ulož: NM Praha 

Obr. 41 

Lit: Břeň 1953, 520; Sakař 1970, 31; Droberjar 2002, 141; (b) Droberjar 2007, 63; Karasová 
1998, 72; Musil 2008, 102 

Další významné nálezy: 2 x spona A 45, spona A 47, bronzová přezka 

34. Kšely (okr. Kolín, Středočeský kraj)  

Lok: sídliště 

NO: Sběry z let 1990 – 1991 na sever od obce na orbou narušené sídlištní lokalitě přinesly 
následující nálezy. Sídliště je datováno do konce starší doby římské a do celé mladší doby 
římské. 

a) Terra sigillata: zlomek ovaleného okraje Drag. 37, výrobek středogalské dílny (Lezoux), 
keramická hmota má tmavě cihlově červenou barvu, hlína jemně plavená a tvrdě vypálená, 
povrch je lesklý světle červenohnědé barvy, tloušťka: 4 – 7 mm, výška: 38 mm, šířka: 29 mm 

Dat: 2. století po Kr. 

b) Terra sigillata: zlomek z těla mísy Drag. 37, výzdobu tvoří část pětidílného listu, dělící 
lišta z drobného perlovce, ukončená kotoučkem, dílna: Lezoux, Cinnamus, tloušťka: 4 – 7 
mm, výška: 44 mm, šířka: 50 mm, keramická hmota cihlově červená, jemně plavená a tvrdě 
vypálená, povrch lesklé světle červenohnědé barvy  

Dat: 140 – 170 po Kr. 

Obr. 5 (vlevo) 

Ulož (a – b): M Kolín 

Lit (a – b): Halama 2004, 27; Halama 2007, 202 

Další významné nálezy: deformovaná bronzová spona mladší doby římské 

Doporučená lit: Břicháček – Košnar 1993, 136 - 139 

35. Kutná Hora (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj) 

a) Keramika: lampa s bradavkovitým dekorem typu Bailey R. Q 1423 

Dat: 3. – 4. století po Kr. 

Lit: Jančo 2001, 165 - 183; Jančo 2003, 284; Valentová – Šemberová 2005, 138 

Obr. 10 

36. Kutná Hora – Sedlec (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: kostrový hrob 

No: nález z roku 1887 objevený při stavbě cukrové rafinérie 

a) Bronzová nádoba: fragment nádoby 
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Ulož: NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 26; Sakař 1970, 31; Karasová 1998, 72 

Další významné nálezy: stříbrná spona s očkem 

37. Kutná Hora – Sedlec 2 (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: nálezy ze sběrů na poloze ,,V Mokřinách“ 

a) Terra sigillata: zlomek těla misky Drag. 37, výzdobu tvoří srdcový list, rozetky, dvojitý 
půlkruh, oblouk a úponky, výrobek středogalské dílny, dílna: Mercator II, keramická hmota 
jemně plavená, tvrdě vypálená, světle cihlově červená barva, lesklý povrch, tmavě cihlově 
červený, tloušťka: 7 mm, výška: 36 mm, šířka: 43 mm 

Dat: 170 – 195 po Kr.  

Ulož: OM Kutná Hora 

Lit: Břicháček - Košnar 2000, 44 - 45; Halama 2004, 27; Halama 2007, 202 

Obr. 5 (vpravo) 

38. Libenice (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště? 

NO: výzkum F. Dvořáka v letech 1936 - 1939 

a) Terra sigillata: z jámy č. 3 by měly pocházet větší úlomky TS 

Lit: Halama 2007, 207 

b) Keramika: větší zlomek misky s výrazným prstencem a velkého průměru ústí, jemně 
plavený materiál, tmavě hnědožluté až oranžové barvy, pod okrajem úzký žlábek, na 
maximální výduti plastické žebro, povrch pokryt nekvalitním potahem tmavě červené barvy, 
vnitřní část nádoby s červeným potahem, výška: 67 mm, tloušťka: 5 – 7 mm, průměr ústí: 270 
mm, Brigentio, zařazení: panonská páskově malovaná keramika 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: M Kolín, inv.č. 3448 

Lit: Rypka 2007, 40 - 41 

Doporučená lit: Dvořák 1941, 15 

39. Líbeznice (okr. Praha - východ, Středočeský kraj) 

Lok: kostrový hrob 

NO: Na katastru obce byl odkryt kostrový hrob z časné doby římské (1. třetina 1. století po 
Kr.), bližší informace nejsou známy. 

a) Spona: typ A 19aII, bronz, délka: 54 mm 
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Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 51651 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2006, 696; Droberjar 2007, 63 

b) Opasková garnitura: železná opasková garnitura zdobená výčnělkem, povrch je velmi 
poškozen ohněm, průměr: 48 a 50 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit (a – b): Břeň 1953; Sakař 1970, 31; Droberjar 2002, 155 

Další významné nálezy: vendická spona typu A 24 

40. Libeř (okr. Praha - západ, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V roce 1894 byl na poli severovýchodně od osady Libeř v poloze Hrbovatka nalezen 
žárový hrob z doby římské. Hrob náležel germánskému bojovníkovi, který zemřel ve 2. 
polovině 2. století po Kr. 

a) Bronzová nádoba: naběračka s cedníkem, typ Eggers 160, velmi poškozená ohněm 

Dat: stupeň B1 – B2 

b) Bronzová nádoba: bronzové östlandské vědro, které sloužilo jako popelnice, typ E 40 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož (a – b): NM Praha 

Lit (a – b): Sakař 1970, 31; Karasová 1998, 72; Droberjar 2002, 155 

Doporučená lit: Píč 1905, 201, Tab. LVII 

41. Lisovice (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V roce 1896 byla objevena při orbě na pozemku č. 245 bronzová nádoba obsahující 
množství předmětů, které byly předány J. Felcmanovi, který provedl na místě výzkum a 
objevil zde další žárové hroby. Rozlišeno bylo asi 11 žárových hrobů. Hroby obsahovaly 
zlomky bronzových nádob, zlomek destičkovité bronzové spony a další nálezy. 

a) Bronzová nádoba: situlovité vědro, typ Eggers 28, ataše zdobené hlavami menád a 
palmetami, držadlo bohatě zdobené, výška: 213 mm, průměr dna: 173 mm, průměr ústí: 192 
mm 

Dat: stupeň B2 

Ulož: NM Praha, inv.č. 52745 

Obr. 42 

b) Bronzová nádoba: fragment těla naběračky, velikost: 134 x 84 mm 
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Ulož: NM Praha, inv. č. 527 

Žárový hrob 1 

c) Bronzová nádoba: deformovaná část bronzové nádoby, velikost: 42 x 17 mm 

Dat: stupeň B2 

Ulož: NM Praha, inv. č. 52751 

Žárový hrob 9 

d) Bronzová nádoba: fragment nádoby 

Dat: stupeň B2 

Ulož: NM Praha 

Lit: Felcman 1896 – 1897, 195; Píč 1905, 302; Motyková – Šneidrová 1963, 30 - 32; Sakař 
1970, 32; Karasová 1998, 73; (a) Droberjar 2002, 157 

42. Liteň (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: sběr z roku 2004 na severovýchodním okraji obce 

a) Terra sigillata: malý zlomek těla nádoby TS neurčitelného typu, dílna: Westerndorf, 
keramická hmota jemně plavená, méně tvrdý výpal, barva cihlově oranžová, vnější povrch 
lesklý, hnědočervený, výška: 14 mm, šířka: 16 mm 

Dat: třetí třetina 2. století – první třetina 3. století po Kr. 

Ulož: ÚAPPSČ - Berounské pracoviště 

Lit: Halama 2004, 29; Halama 2007, 202 

43. Lužec nad Vltavou (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárové pohřebiště 

NO: V září roku 1955 byla zahájena záchranná akce pod vedením O. Kytlicové na pískovně 
v Lužci nad Vltavou. Prozkoumána byla část žárového pohřebiště z rozhraní starší a mladší 
doby římské se 46 žárovými hroby. Přestože byla zachráněna jen část pohřebiště, tvoří nálezy 
ucelený komplex z druhé poloviny 2. století až 1. poloviny 3. století po Kr. 

Hrob 2 

a) Bronzová nádoba: fragment rukojeti a vědro östlandského typu E 38 – 43, délka rukojeti: 
134 mm 

Dat: stupeň B2 – C1 

Lit: Kytlicová 1970, 303; Karasová 1998, 74 

Hrob 47 

b) Bronzová nádoba: fragment vědra östlandského typu E 38 – 43, velikost: 62 x 47 mm 
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Dat: stupeň B1 – C1 

Lit: Kytlicová 1970, 309; Karasová 1998, 74 

c) Bronzová nádoba: dva fragmenty cedníku, typ E 160 – 162, velikost: 15 x 22 mm, 65 x 44 
mm 

Dat: stupeň B1 – C2 

Lit: Kytlicová 1970, 330; Karasová 1998, 74 

Hrob 54 

d) Bronzová nádoba: fragment veslovité rukojeti naběračky, typ E 160 – 161, dílka: 50 mm 

Dat: stupeň B1 – C1 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 74 

Hrob 60 

e) Bronzová nádoba: fragment vědra östlandského typu E 38 – 43, velikost: 50 x 80 mm 

Dat: stupeň B2 – C1 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 74 

Hrob 66 

f) Bronzová nádoba: dva fragmenty rukojeti naběračky, velikost: 82 mm, 45 mm 

Dat: stupeň B1 – C2 

Lit: Kytlicová 1970, 332; Karasová 1998, 74 

Hrob 68 

g) Bronzová nádoba: tři fragmenty vědra östlandského typu E 38 – 43, velikost: 45 x 82 mm, 
57 x 46 mm 

Dat: stupeň C2 

Lit: Kytlicová 1970, 330; Karasová 1998, 75 

h) Bronzová nádoba: fragment naběračky a cedníku s masivním profilovaným okrajem, 
fragmenty jsou silně deformované, typ E 160 – 162, velikost: 60 x 34 mm, 70 x 50 mm 

Dat: stupeň B2 – C2 

Lit: Motyková – Šneidrová 1967, 29; Kytlicová 1970, 330; Karasová 1998, 75 

V prostoru hrobu 73 

ch) Bronzová nádoba: fragment rukojeti a těla naběračky, typ E 160 – 161, délka: 27 mm 

Dat: stupeň C1 – C2 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 75  
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Hrob 87 

i) Spona: bronzová spona výrazně profilovaná s vysoko klenutým lučíkem a s prolamovaným 
zachycovačem, jednodílná s krátkým vinutím krytým křidélky a s horní tětivou přichycenou 
háčkem, lučík členěn plastickým uzlíkem, dlouhý meandrovitě prolamovaný zachycovač, typ 
A 67 – 73 x A 2b 

Dat: stupeň B1 

Lit: Kytlicová 1970, 330 

Hrob 88 

j) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu E 41, výška: 175 mm, průměr okraje: 323 mm 

Dat: stupeň C1 

Lit: Kytlicová 1970, 330; Karasová 1998, 75 

Hrob 91 

k) Bronzová nádoba: fragment vědra östlandského typu E 38 – 43, velikost: 106 x 66 mm 

Dat: stupeň B2 

Lit: Kytlicová 1970, 330; Karasová 1998, 75 

l) Bronzová nádoba: dva rovné zakončení rukojeti naběračky a cedníku, typ E 162, délka: 45 
mm, 23 mm 

Dat: stupeň B2 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 75 

Hrob 93 

m) Bronzová nádoba: fragment cedníku s ataší 

Dat: stupeň B2 – C1 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 75 

Hrob 98 

n) Bronzová nádoba: fragment naběračky, typ E 7, průměr: 50 mm 

Dat: stupeň C1 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 75 

Hrob 100 

o) Bronzová nádoba: deformovaný fragment vědra östlandského typu E 38 – 43, velikost: 60 
x 101 mm 

Dat: stupeň B2 – C1 

Lit: Kytlicová 1970, 331; Karasová 1998, 75 
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44. Lysá nad Labem 1 (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: kostrový hrob 

NO: bez dalších nálezových okolností 

Pozn: hrob pochází z 1. poloviny 1. století po Kr. 

a) Spona: typ A 237c, bronz, délka: 117 mm 

Dat: pozdní augustovská doba 

Ulož: NM Praha, inv.č. 51654 

Lit: Břeň 1953, 525; Sakař 1970, 32; Droberjar 2002, 165; Droberjar 2006, 696; Droberjar 
2007, 63 

45. Lysá nad Labem 2 (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V roce 1930 byly v poloze ,,Na Hvězdaříku“ porušeny žárové hroby z doby římské, F. 
Tichý do Národního muzea věnoval obsah jednoho z hrobů. 

a) Bronzová nádoba: fragmenty bronzové pánve, typ Eggers 131, kolek na rukojeti 
C·BVCCIONMVL, krátká rýha sloužící jako značka? 

Dat: 10 př. Kr. – 20/30 po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 42862 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 33; Sakař 1970, 32-33; Karasová 1998, 75 - 76; Droberjar 
2006, 686; Droberjar 2007, 63; Musil 2008, 102 

Další významné nálezy: spona s očky A 45, A 49 

46. Lysá nad Labem 3 (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: Nedaleko předchozího žárového hrobu byla v roce 1932 objevena bronzová nádoba. 

a) Bronzová nádoba: pánev, typ Eggers 131, zdobená na rukojeti thyrsem, na spodní straně 
rukojeti je vyrytý znak tvořený dvěma liniemi uspořádanými do tvaru ,,V“ a dva vyryté kruhy 
umístěné na ose rukojeti, výška: 110 mm, vyrobena byla pravděpodobně v některé 
z předalpských dílen. 

Dat: první polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 42698 

Lit: Sakař 1970, 33; Karasová 1998, 76; Droberjar 2002, 165; Droberjar 2006, 686; Droberjar 
2007, 63 

Obr. 43 

NO: nález byl objeven při regulaci Labe 
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b) Bronzová nádoba: situla s delfínovitou ataší, typ E 18 

Dat: stupeň B1 

Lit: Sakař 1970, 55; Karasová 1998, 76 

Doporučená lit: Píč 1905, 94; Břeň 1953, 525; Sakař 1965, 149 - 150  

47. Mělník – Pšovka (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: hrob 

NO: Na území někdejší továrny byl v roce 1938 a v roce 1951 objeven hrob z doby římské. 

a) Spona: 2 x spony typu A 236 

Ulož: M Mělník 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 34, Taf. X,3; Droberjar 2006, 687 

48. Měňany (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště? 

NO: Sběr D. Stolze z roku 2002 na polích v katastru obce Měňany, snad ze sídliště doby 
římské. 

a) Keramika: fragment okraje mísovité nádoby, materiál cihlově - oranžové barvy, pod 
okrajem na vnitřní straně zlomku úzká plastická lišta, která odděluje okraj od zbytku vnitřní 
části těla nádoby, velikost: 70 x 54 mm, zařazení: glazovaná keramika – mortarium 

Dat: 4. století po Kr. 

Ulož: ÚAPP Střední Čechy – územní pracoviště Kladno 

Lit: Rypka 2007, 92 

49. Mikovice (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: V roce 1922 byly při stavbě železnice objeveny čtyři žárové hroby z doby římské, hroby 
A až C se nacházely v řadě za sebou, hrob D byl nedaleko, importy byly objeveny pouze 
v jednom žárovém hrobě. 

Žárový hrob A 

a) Bronzová nádoba: pánev, typ Eggers 131, poškozená ohněm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovská doba 

b) Spona: typ A 67, bronz, délka: 60 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Lit: Droberjar 2007, 63 

c) Opasková garnitura: typ Garbsch 1c a kování typu B 1d, délka: 57 mm 
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Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

d) Opasková garnitura: ozdobně prolamovaný uzávěr opasku s jedním stylizovaným 
výčnělkem a třemi poškozenými obloukovitými články, typ Garbsch E1? 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 357 

Dat: 1. století po Kr. 

Lit: Sakař 1970, 33; Droberjar 2002, 178; (a) Droberjar 2007, 63; (a) Karasová 1998, 76 

Obr. 54 

Další významné nálezy: spona typu A 45, 2 x stříbrná spona A 36 (A 24?) se stopami 
pozlacení, zlatý závěsek typu von Miller II, bronzový závěsek, fragment jantarových korálků, 
hliněný přeslen 

50. Mikuláš (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: povrchový průzkum v dolní části pole na traťi ,,U Borku“, 200 m jihozápadně od 
zámečku Kačina, po levé straně silnice Nové Dvory - Mikuláš 

a) Bronzová nádoba: fragment rukojeti pánve, výška: 32 mm 

Ulož: OM Kutná Hora 

Lit: Charvátová – Valentová 1989, 115; Karasová 1998, 76 

51. Mlékojedy (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Sídliště z časné doby římské bylo částečně prozkoumáno K. Motykovou v letech 1972 – 
1976, objevená železářská osada byla datována do časné a starší doby římské (stupeň A – 
B1). 

a) Keramika: několik částí nádob zhotovených ze světle béžové hlíny, nezdobené, zřejmě 
výrobky norických dílen, zařazení: okruh jemné šedé keramiky 

Dat: stupeň A – B1 

b) Keramika: zlomky keramiky, materiál světle béžové barvy, vnější povrch kryt rytými 
horizontálními rýhami, zařazení: okruh jemné šedé keramiky 

Dat: stupeň A – B1 

Ulož: NM Praha 

Lit (a – b): Jančo 2003, 268, 274; Rypka 2007, 54 - 55; Droberjar 2002, 184 – 185 

Doporučená lit: Motyková 1975; Motyková 1977; Motyková 1978; Motyková 1981 

52. Močovice (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 
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NO: Osídlení z doby římské na katastru obce Močovice bylo prokázáno již na počátku 20. 
století K. Čermákem, v následujících letech zde bylo provedeno několik výzkumů sídliště 
starší a mladší doby římské.  

a) Keramika: fragment plecí a části hrdla tenkostěnné nádoby soudkovitého tvaru, jemně 
plavený materiál, na vnější straně hnědočervený potah, vnitřní strana opatřena 
oranžovočerveným potahem či nátěrem, výzdobu tvoří horizontální pás ze šikmých 
přesekávaným pásků, provedených radélkem, zařazení: raetská keramiky s červeným 
povlakem (I. Drexelův výzdobný styl), Panonie 

Dat: 2. století po Kr. 

Lit: Sakař 1978, 122; Jančo 2003, obr. 1:1; Rypka 2007, 56 

b) Terra sigillata: fragment mísy Drag. 37, výzdobu tvoří vejcovec a vertikální perlovec, 
dílna: Rheinzabern 

Dat: doba vlády císaře Hadriána či Antonia Pia (117 - 138; 138 – 161 po Kr.) 

Ulož: M Čáslav 

Lit ( a – b): Sakař 1970, 33; Droberjar 2002, 185; Jančo 2003; Halama 2004, 31; Halama 
2006, 203 

53. Nebovidy 1 (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: pohřebiště 

NO: V letech 1906 – 1907 a 1917 bylo prozkoumáno minimálně 10 žárových hrobů na 
lokalitě  ,,Zádušní pole“. Na pohřebišti se začalo pohřbívat od horizontu Marobudovy říše až 
do konce 2. století po Kr. 

a) Bronzová nádoba: naběračka, typ Eggers 160, délka: 126 mm 

Dat: polovina 1. století po Kr. 

Ulož: M Kolín 

b) Bronzová nádoba: část rukojeti naběračky, typ E 131 – 142 

Ulož: M Kolín 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 36  

c) Skleněná nádoba: fragment římské skleněné nádoby bez nálezových okolností 

Ulož: M Kolín 

Lit: Sakař 1970, 55; Beneš – Horník – Kašpárek 2011, 103 – 116 

d) Spona: tři částečně dochované spony, typ A 67 

Dat: doba vlády Augusta 

e) Spona: tři kusy, typ A 236b, spony se dvěma uzlíky na lučíku 

f) Spona: provinciální kotvovitá spona s kosočtverečným zachycovačem s vnějším vinutím, 
bronz, délka: 47 mm 
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Dat: konec 2. poloviny 2. století – počátek 3. století po Kr. 

Ulož: M Kolín, inv.č. 1004 

Lit: Svoboda 1948, 62 

g) Spona: dvě bronzové provinciální spony, typ A 247 (kolínkovité spony), s dlouhými 
kosočtverečnými zachycovači, délka: 45 mm a 43 mm 

Ulož: M Kolín 

Lit: Svoboda 1948, 110, obr. č. 18/7; Droberjar 2008, 143, obr. 81/1 

Obr. 27 

h) Spona: dvě spony s tenkým lučíkem, typ A 240 

ch) Opasková garnitura: pásová garnitura typu Lekowo a bronzové kování typu Garbsch B 
7b, jde o dva spojené kusy, délka: 145 mm 

Dat: stupeň B1a 

Lit: (a, d - h) Sakař 1970, 33; Droberjar 2002, 212; Droberjar 2007, 63, 66; (a, b) Karasová 
1998, 76; Droberjar 2006, 687 

Další nálezy: bronzová spona A 2b, spona s očky A 49, br. jehlice Beckmann skupina IIa, br. 
jehlice Beckmann skupina IIb,  štítová puklice typu Jahn 6 – Zieling F1, Fe držadlo štítu typu 
Zieling B 1, Fe okrajové kování štítu, Fe kosočtverečné kování opasku, br. nákončí picího 
rohu typu Andrzejowski D1, br. nákončí picích rohů  

54. Nebovidy 2 (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: K výše uvedenému pohřebišti patří osada objevená F. Dvořákem v roce 1917 v poloze 
Nad Pilou, kde bylo prokopáno několik zahloubených chat a jam. 

a) Terra sigillata: zlomek těla mísy Drag. 44 (?) s nedovrtaným otvorem, keramická hmota 
jemně plavená, tvrdě pálená, cihlově oranžové barvy, povrch je lesklý a hnědočervené barvy, 
zachována je část obrubové lišty, výhodogalský okruh, dílna: Rheinzabern, tloušťka: 5 – 6/9 
mm, výška: 13 mm, šířka: 31 mm 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: M Kolín, inv. č. 10069 

Lit: Dvořák 1936, 94; Sakař 1956, 58; Droberjar 2002, 212; Halama 2004, 33; Halama 2007, 
203 

55. Nehvizdy (okr. Praha - východ, Středočeský kraj) 

Lok: kostrové hroby 

NO: Při stavbě domu byly objeveny tři kostrové hroby z doby římské, konkrétně z první 
třetiny 1. století po Kr. 

Kostrový hrob I 



143 

a) Spona: typ A 236b, bronz, délka: 60 mm 

b) Spona: typ A 19aII, bronz, délka: 70 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: M Brandýs nad Labem 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2007, 63 

Kostrový hrob II 

b) Spona: typ A 67, bronz, délka: 58 mm 

Ulož: M Brandýs nad Labem 

Další nález: spona typu A 45 

Kostrový hrob III 

a) Spona: typ A 236b, bronz, délka: 6 mm 

Ulož: M Brandýs nad Labem, inv.č. 208 

Lit (vše): Břeň 1953, 526; Sakař 1970, 33 - 34; Droberjar 2002, 213; Droberjar 2007, 63 

56. Neratovice (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Sídliště z doby římské bylo objeveno při těžbě písku v pískovně na levém břehu Labe 
v roce 1927. Záchranný výzkum na lokalitě provedl J. A. Jíra. Sídliště je datováno do stupně 
B2 – B2/C1. 

a) Terra sigillata: reliéfní mísa Drag. 37 s kolkem, keramická hmota jemně plavená, tvrdě 
vypálená, hnědooranžové barvy, povrch světle hnědočervený, výzdobu tvoří postava Venuše 
a legionáře, košíčky s ovocem, akantové listy, vejcovec, plastické lišty, koncentrické kroužky, 
kolek obsahující nápis CIRIVNAF, dílna: Heiligenberg, výška: 132 mm, průměr podstavy: 
117 mm, průměr ústí: 245 mm 

Dat: 150 – 170/180 po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 40244 

Lit: Sakař 1956, 58 - 59; Sakař 1970, 34; Droberjar 2002, 214; Halama 2004, 34; Halama 
2007, 203 

Obr. 6 

b) Keramika: zlomek dna nádoby (džbánu) zhotovený na kruhu ze světle žlutošedé hlíny 
s hlazeným povrchem, s částečnou prstencovitou nožkou, Noricum či Panonie?, zařazení: 
jemná žlutooranžová keramika (keramika cihlové barvy dle Jančo 2003) 

Dat: 2. století po Kr.  

Lit: Sakař 1978, 122; Jančo 2003, 268; Rypka 2007, 57 
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c) Keramika: dva zlomky z jedné nádoby, misky s plasticky vodorovnými žebry, z jemného 
materiálu šedočerné barvy, zařazení: jemná šedá keramika 

Dat: 2. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 274; Rypka 2007, 57 

d) Keramika: malý šedočerný okraj prstencovité misky s plastickým žebrem, povrch zlomku 
je hlazený, pod okrajem plastické žebro, Panonie?, zařazení: jemná šedá keramika – 
prstencovitá miska 

Dat: 2. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 278; Rypka 2007, 56 - 57 

Doporučená lit: Halama 2010, 355 - 387 

57. Nymburk (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárové pohřebiště 

NO: V poloze U Sv. Vojtěcha se nacházelo žárové pohřebiště z časné doby římské. První 
rozrušené hroby byly zjištěny roku 1904.  

a) Bronzová nádoba: zakončení rukojeti naběračky, typ E 136 

Dat: konec augustovské doby (1. polovina 1. století po Kr.) 

Ulož: M Nymburk 

Lit: Karasová 1998, 77 

b) Bronzová nádoba: fragmenty okraje naběračky poškozené ohněm, zřejmě typ Eggers 131 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

Ulož: NM Praha, inv. č. 51624 

c) Spona: kruhová destičkovitá plechová spona zdobená po okrajích rytou výzdobou 
v podobě klikatky, typ Riha 7.10 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 51616 

Lit: Droberjar 1997, 279 

d) Spona: typ A 236b, délka: 54 mm 

e) Opasková garnitura: dva kusy opaskové garnitury, typ Garbsch K, délka: 46 mm (zřejmě 
nesouvisí s předchozími nálezy) 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

f) Opasková garnitura: bronzová D – přezka s destičkou Garbsch B 7a 

Dat: stupeň B1 
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Ulož (b – f): NM Praha 

Lit (b - d): Sakař 1970, 34; (b) Karasová 1998, 77; (e) Droberjar 2002, 219; (f) Droberjar 
2006, 687; Droberjar 2007, 63 

Další nálezy: 2 spony s očky A 45, 3 spony s očky A 49, stříbrné kování, 2 br. nýty u opasku, 
3. br. kroužky, Fe nůžky, Fe srpovitý nůž, br. přezky, 2 spony s očky A 48/49, Fe nůžky, Fe 
srpovitý nůž 

Žárový hrob 2 

NO: Následující nálezy jsou ze žárových hrobů, zachráněných v roce 1943 při hloubení 
příkopu silnice vedoucí z Nymburka do Budiměřic před budovou mydlárny. Byly zde 
objeveny dva popelnicové hroby vzdálené od sebe dva metry. 

a) Bronzová nádoba: fragmenty bronzové naběračky, typ Eggers 142, s kolkem výrobce 
v obdélné kartuši na rukojeti CNTREBELLIROMANI 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: M Nymburk 

Lit: Sakař 1970, 34; Karasová 1998, 77; Droberjar 2002, 220; Musil 2008, 102 

NO: Na počátku 20. století byly objeveny další žárové hroby v místě stavby plynárny. 

b) Spona: 2 x typ A 19a 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: M Nymburk 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2002, 22 

Žárový hrob 3 

a) Spona: A 67 

b) Spona: A 19aI 

c) Opasková garnitura: bronzová pasová zápona typu Garbsch 1b 

Lit: Droberjar 2006, 687 

Další nálezy: 2 spony s očky A 45, jantarové korálky, Fe nůžky, Fe nůž 

NO: hrob z polohy za cukrovarem 

a) Spona: 2 x A 67 

Další nálezy: přezka typu Madyda – Legutko A 1 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 39; Droberjar 2006, 687 

58. Nová Ves (okr. Praha - východ, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 
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NO: bez dalších nálezových okolností 

a) Bronzová nádoba: fragment rukojeti bronzové naběračky, typ Eggers 160/162, velikost: 
63 x 28 mm 

Dat: 1. polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

Ulož: M Soběslav, inv. č. 192 

Lit: Sakař 1970, 34; Karasová 1998, 77; Droberjar 2002, 216 

59. Nové Dvory (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: typ A 19 

Lit: Sakař 1970, 55 

60. Obříství (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: V roce 1865 byly za hřbitovem vyorány žárové hroby z doby římské. Část nálezů byla 
předána do Národního muzea v Praze. 

a) Bronzová nádoba: pánev s kachními hlavičkami, typ Eggers 134 - 135, s kolkem 
NORBANI, velikost: 108 x 163 mm 

dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 63919 

Lit: Karasová 1998, 77 

b) Bronzová nádoba: dva fragmenty okraje bronzové mísy poškozené ohněm, typ E 92?, 
velikost: 100 x 85 mm, 44 x 37 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 40; Karasová 1998, 77 

c) Bronzová nádoba: fragment okraje tenkostěnné nádoby zdobený vyraženými polokruhy a 
motivem ovolo 

d) Spona: typ A 236b, bronz, délka: 47 mm 

Dat: počátek 1. století po Kr. 

Ulož (a – d): NM Praha 

Lit: (a –d) Sakař 1970, 34; Droberjar 2002, 221;  Droberjar 2006, 687; (a, d) Droberjar 2007, 
63 

Další nálezy: br. terčovité kování, br. hákovité kování, 2 br. nákončí picího rohu typu 
Andrzejowski D1, br. kování řemínku picího rohu 
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61. Odřepsy (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: V roce 1899 dělníci v poloze Na Struze objevili několik žárových hrobů z doby římské. 

Žárový hrob 1 

a) Spona: tři bronzové spony, typ A 68/69, délka: 56 mm, 58 mm a 40 mm 

Dat: 2. polovina 1. století  po Kr. 

Lit: Musil 2008, 108 

Dat: tiberiovské – flávijské období 

b) Opasková garnitura: bronzová přezka s příchytnou destičkou a s volutově zakončeným 
rámečkem, délka: 55 mm 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 34; Droberjar 2002, 223 

62. Ohrada (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: nálezy z hrobu z polohy ,,Mrzenova pískovna“ 

a) Spona: A 19aI 

Dat: 1. – 2. století po Kr. 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 41; Droberjar 2002, 224; Droberjar 2006, 688 

Další nálezy: br. vědro, souprava cedníku a naběračky, poškozený cedník, neurčené spony, 
br. kopí, Fe nůž a nůžky, štítová poklice, kostěná jehlice, skleněný korálek 

63. Opolany (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: konglomerát sídlišť 

NO: Konglomerát sídlišť byl zničený hlubokou orbou již na začátku 20. století, sídliště 
objevil J. Hellich, část sídliště byla prozkoumána V. Sakařem roku 1973, v roce 1984 bylo 
orbou narušeno množství zahloubených objektů, proveden byl také povrchový sběr na lokalitě 
(P. Břicháček). 

a) Keramika: zlomek džbánu s jedním uchem, nepatrně vyklenutý okraj, okraj od hrdla 
odsazen žlábkem, vyrobený ze světlé žlutohnědé hlíny s drobnými částečky ostřiva, na 
povrchu zbytky červeného potahu, průměr okraje: 60 mm, zařazení: keramika cihlové barvy 
(jemná žlutooranžová keramika s červeným potahem dle Rypky 2007) 

Dat: 80 – 200 po Kr. 

b) Keramika: zlomek dna nádoby (vázy, džbánu, misky), obvod podstavy tvoří prstenec 
tvořící úzkou nožku, nad podstavou je široký žlábek, bílo šedé barvy, na dně značka v podobě 
otisku nohy slepice, zřejmě norický původ, průměr dna: 67 mm, zařazení: keramika cihlové 
barvy (jemná žlutooranžová keramika dle Rypky 2007) 
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c) Keramika: zlomek dna nádoby (vázy, džbánu), obvod podstavy je tvořený zaobleným 
konickým prstencem, béžová barva, průměr dna: 75 mm, zařazení: keramika cihlové barvy 
(jemná šedá keramika dle Rypky 2007) 

Dat: 2. – 3. století po Kr. 

Lit (a –c): Jančo 2003, 268; Rypka 2007, 58 - 59 

NO: povrchový sběr na ploše sídliště 

d) Keramika: zlomek z těla nádoby zhotovené z jemně plavené hlíny tmavě šedé barvy, na 
vnitřní straně širší žlábek, stopy po vytáčení na kruhu, zařazení: jemná šedá keramika – drsná 
šedočerná keramika 

Dat: 2. – 3. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 274; Rypka 2007, 59 

f) Terra sigillata: zlomek těla mísy Drag. 37, keramický materiál je jemně plavený a tvrdě 
vypálený, cihlově červená barva, povrchová vrstva hnědočervená a kovového lesku, výzdobu 
tvoří perlovec a zoomorfní motivy - medvěd?, pes?, jelen nebo gazela, dílna: Lezoux, 
Paternus II 

Dat: 160 – 190 po Kr. 

Ulož: M Poděbrady 

g) Terra sigillata: zlomek mísy Drag. 37, keramický materiál s ostřivem a se slídou, světlejší 
hnědožlutá barva, výzdoba v podobě dvou příčně přesekávaných medailonů či půloblouků, 
v pravém medailonu část ptáka?, vertikální lišta, rozeta, dílna: Westerndorf 

Dat: 1. třetina 3. století po Kr. 

Lit (f – g): Halama 2004, 36; Halama 2006, 203 

Doporučená lit: Břicháček – Košnar 1987, 557 - 570 

64. Ořech (okr. Praha – západ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: V letech 1977 – 1980 zde byla odkryta část sídliště ze starší doby římské. Vedle 
zahloubených chat, kůlových nadzemních staveb a jam se podařilo prozkoumat 15 
železářských dílen. Zlomek římské keramiky pochází z polozemnice 14. 

a) Keramika: zlomek z nádoby zhotovené z okrového materiálu s červeným potahem, 
zdobený rytou vlnovkou, zařazení: panonská páskově malovaná keramika 

Dat: stupeň B2 

Lit: Droberjar 2002, 228; Jančo 2003, 273; Rypka 2007, 60 

65. Otvovice (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: bez nálezových okolností 
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a) Spona: 2 x typ A 67, bronz, délka: 35 a 38 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv. č. 51689 - 51690 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 42; Sakař 1970, 36; Droberjar 2007, 63 

Pozn: V. Sakař (1970) uvádí pouze jednu sponu A 67 

66. Pečky (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: Na katastru obce Pečky bylo objeveno minimálně 15 žárových hrobů z doby římské a 
jeden kostrový hrob. Následující nálezy pocházejí z popelnicového hrobu odkrytého za 
Čápovou stodolou v jižní části obce.  

a) Spona: typ A 241, spona s hladkým nečleněným lučíkem a s prolamovaných 
zachycovačem 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Lit: Droberjar 1997, 278 

b) Opasková garnitura: pásová zápona, typ G 1e s kováním typu Garbsch B 7g, bronz, 
délka: 93 mm, šířka: 33 mm 

Dat: první desetiletí po Kr. 

Ulož: M Pečky 

Lit (a – b): Sakař 1970, 36; Droberjar 2002, 237; Droberjar 2006, 688; Droberjar 2007, 66 

Další nálezy: 2 Fe šipky s křidélky, 2 hroty kopí, Fe hrotitý nástroj 

67. Pchery (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: pohřebiště 

NO: V poloze ,,Na Bezděkově“ byly na počátku 20. století nalezeny předměty z rozrušených 
žárových hrobů, na základě kterých lze říci, že zde v době římské existovalo menší 
pohřebiště. 

a) Spona: bronz, tzv. ,,Distelfibeln“ neboli bodlákovitá spona typu Feugère 19d, 
kosočtverečný štítek, délka: 43 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 51684 

b) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch B 7 f/i, délka: 25 mm, šířka: 24 mm 

c) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch B 7, délka: 23 mm, šířka: 11 mm 

d) Opasková garnitura: fragment kování, typ Garbsch B 7, délka: 38, 5 mm, šířka: 36, 5 mm 

Dat: 1. století po Kr. 
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Ulož (b – d): M Slaný, inv. č. 3092, 3093, 3094 

Lit: (a) Sakař 1970, 36; Droberjar 2002, 237; Droberjar 2006, 688; (b – d) Droberjar 2007, 
63 

Další nálezy: spona Kostrzewski var. N nebo A 2 aII, br. nůžky 

68. Pňov (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárové pohřebiště 

NO: Pohřebiště z doby římské se nacházelo na jižním okraji obce, lokalita byla prozkoumána 
v letech 1913 – 1915 J. Hellichem, který zde odkryl 80 – 90 žárových hrob. Dnes je možné 
rekonstruovat 73 hrobových celků. Pohřby byly uloženy v hliněných popelnicích. A. Rybová 
rozlišuje čtyři fáze pohřebiště. Pohřbívalo se zde od horizontu markomanských válek, 
zejména však ve 3. století po Kr. 

Žárový hrob 2 

a) Spona: dvě bronzové destičkovité spony zdobené emailem, v rozích štítku jsou malé 
kruhové disky se středovými tečkami, rohy podél podélné osy jsou zdobeny otvory, email je 
zelené barvy, vinutí spony pravděpodobně samostřílné konstrukce, velikost: 46 x 37 m. Druhá 
spona je silně poškozená ohněm, velikost: 47 x 35 mm 

Dat: polovina 2. století po Kr. 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 36; Musil 2008, 110 

Žárový hrob 21 

a) Spona: destičkovitá spona zdobená modrým emailem, s vysokým zachycovačem, průměr: 
25 mm 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 36 

Žárový hrob 33 

a) Spona: oválná bronzová destičkovitá spona 

Lit: Sakař 1970, 60 

Žárový hrob 45 

a) Militária: bronzové peltoidní kování pochvy meče (nákončí) od spathy, výška: 42 mm, 
šířka: 48 mm 

Dat: 2. polovina 2. století – počátek 3. století po Kr. 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 37; Sakař 1980; Musil 1994; Droberjar 2002, 245 – 246 
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Další  nálezy: masivní železné přezky, železný nůž, trojdílný kostěnný hřeben, závěsné 
kování pochvy meče domácího původu 

Žárový hrob 49 

a) Spona: destičkovitá spona poškozená ohněm, vysoký zachycovač, vinutí samostřílné 
konstrukce, průměr: 35 mm 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 37 

Žárový hrob 53 

a) Militaria: závěsné kování pochvy meče 

Dat: stupeň C1 

Lit: Sakař 1980, 4 - 5; Musil 1994 

Další nálezy: 5 hrotů šípů, stočený železný meč, přezka, železný nůž, drobné kování, část 
krycí destičky hřeben, železné dlátko 

Žárový hrob 55 

a) Spona: destičkovitá spona s vinutím samostřílné konstrukce, spona je zdobena vybíjením, 
průměr: 24 mm 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 37 

Žárový hrob 68 

a) Spona: bronzová destičkovitá spona, vinutí samostřílné konstrukce, délka: 30 mm 

b) Opasková garnitura: pásová zápona, stříbro, délka: 28 mm 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 37 

Žárový hrob VII 

a) Spona: velmi poškozená bronzová destičkovitá spona, průměr: 33 - 28 mm 

Dat: konec 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: M Kolín 

Lit: Sakař 1970, 37 

Žárový hrob XVIII 

a) Spona: římská destičkovitá spona; štítová spona. 

Ulož: M Kolín 

Lit: Sakař 1970, 37 
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Narušené žárové hroby 

a) Spona: dvě destičkovité spony 

Lit: Sakař 1970, 37 

69. Polepy (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: nález uvádí J. Schránil (1928, 257) bez dalších informací 

a) Terra sigillata: zlomky TS 

Lit: Sakař 1970, 55; Halama 2004, 69 

70. Praha – Bubeneč 1 (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 

NO: Komplex sídlišť z různých časových fází doby římské se nachází v prostoru mezi 
Vltavou, ulicí Jugoslávských partyzánů a Rooseveltovou ulicí. V letech 1898 – 1934 byly na 
pozemcích pánů Mauthnera a Reisera zjištěny sídlištní jámy a minimálně přes 30 
železářských pecí.  

a) Terra sigillata: zlomek mísy Drag. 37, keramická hmota jemně plavená, dobře vypálená, 
cihlově oranžová barva, lesklý povrch, reliéf zčásti setřelý, vejcovec typu E 1, postava 
válečníka s kopím a mečem, dílna: Westerndorf, Comitialiův okruh, podskupina Comitialis – 
Erotus, tloušťka: 6 – 8 mm, šířka: 49 mm, výška: 57 mm 

Dat: pozdní doba císaře Antonia Pia (138 – 161 po Kr.) 

Ulož: NM Praha, inv. č. T 15 

b) Terra sigillata: okrajový zlomek mísy Drag. 37, keramická hmota jemně plavená, dobře 
vypálená, cihlově oranžová barva, vysoký lesk, reliéf zčásti setřelý, vejcovec typu E 1, 
postava válečníka s kopím a mečem, dílna: Westerndorf, Comitialiův okruh, podskupina 
Comitialis – Erotus, tloušťka: 8 – 10 mm, šířka: 102 mm, výška: 72 mm 

Dat: 4. čtvrtina 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. T 14 

Lit (a – b): Sakař 1956, 60; Sakař 1970, 37; Halama 2007, 198 

c) Terra sigillata: přepálený zčernalý zlomek mísy Drag. 37, keramická hmota jemně 
plavená, dobře vypálená, šedé barvy, lesklý povrch, reliéf místy setřelý, vejcovec a pod ním 
postava válečníka s mečem a štítem, dílna: Rheinzabern, Primitivus I nebo II, Bernhardova 
skupina IIc, tloušťka: 5 – 6 mm, šířka: 31 mm, výška: 38 mm 

Dat: 190/210 – 233 po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. T 16 

Lit: Jančo 2003, 274, 276; Halama 2007, 199 
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d) Terra sigillata: zlomek spodní části těla hladké mísy pravděpodobně mortária typu Curle 
21, keramická hmota jemně plavená, dobře pálená, cihlově červená barva, vysoký lesk, 
z porýnského výrobního okruhu (Rheinzabern), tloušťka: 6 – 9 mm, šířka: 41 mm, výška: 61 
mm 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. T 19 a 

Lit: Sakař 1970, 37; Droberjar 2002, 258; Halama 2007, 198 

e) Keramika: zlomky nádob z keramiky cihlové barvy, zařazení: keramika cihlové barvy 

Dat: 2. – 3. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 268 

f) Keramika: fragment hrdla nádoby, šedý povrch, nehlazený, pod hrdlem úzká plastická 
lišta, na podhrdlí vleštěná široká jednoduchá vlnice, zařazení: okruh drsné šedé keramiky 

Dat: 2. polovina 4. století – přelom 4./5. století po Kr. 

g) Keramika: fragment okraje nádoby, na širokém horizontálním okraji mělce rytá vlnice 
mezi dvěma mělkými žlábky, zařazení: okruh drsné šedé keramiky 

Dat: 2. polovina 4. století – přelom 4./5. století po Kr. 

h) Keramika: fragment těla nádoby, světle šedobílý materiál, na vnější i vnitřní straně černý 
potah, na vnější straně vícenásobná vertikálně rytá vlnice 

Dat: 2. polovina 4. století – přelom 4./5. století po Kr. 

ch) Keramika: fragment těla nádoby, materiál černé barvy, povrch leštěný, na vnější straně 
rytá vícenásobná vlnice, zařazení: drsná šedočerná keramika 

Dat: 2. polovina 4. století – přelom 4./5. století po Kr. 

Ulož (f – ch): NM Praha 

Lit: (a - d) Sakař 1970, 37; Halama 2004, 37 – 39; (f – ch) Rypka 2007, 61 – 62 

Doporučená lit: Jíra 1910 

71. Praha – Bubeneč 2 (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 

NO: Záchranný výzkum provedl M. Kostka v roce 1998 na sídlišti starší doby římské až 
období stěhování národů. 

a) Keramika: fragment okraje, materiál žlutooranžové barvy, na okraji z vnější strany široký 
pruh červenohnědé barvy, pod okrajem zbytky bílého malování, velikost: 57 x 23 mm, 
zařazení: panonská páskově malovaná keramika 

Dat: 2. polovina 1. století – počátek 2. století po Kr. 

Ulož: MM Praha, inv. č. A277097 
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Lit: Kostka 2000, 150; Droberjar 2005; Rypka 2007, 94 

72. Praha – Bubeneč 3 (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: žárový hrob 

NO: nedaleko domu zvaného ,,U Modré růže“ byl nalezen narušený žárový hrob 

a) Spona: dvě bronzové spony, typ A 67, délka: 39 mm a 67 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Kostrový hrob 4 

c) Spona: typ A 19aII 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Lit (a – c): Sakař 1970, 38; Droberjar 2007, 63 

73. Praha – Bubeneč 4 (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: kostrový hrob 

NO: Při výkopu sklepa domu č.p. 843 byl nalezen roku 1942 bohatý kostrový hrob pod 
kamenným závalem.  

a) Bronzová nádoba: bronzový litý kotel skládající se z kotlovité mísy na nízké odsazené 
nožce a z výlevky, na vnější straně výlevky jsou tři rovnoběžná plastická žebra, dno je uvnitř 
plasticky zdobeno vystupujícími profilovanými soustřednými pásy, výška: 103 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit: Karasová 1998, 78 

b) Opasková garnitura: dlouhá bronzová přezka s obdélnou záchytnou destičkou 4 nýty 
přichycenou k řemeni, délka: 131 mm 

c) Opasková garnitura: profilované zakončení opasku, délka: 73 mm 

d) Spona: typ A 67, bronz, délka: 54 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

NO: z kostrového hrobu objeveného roku 1929 pochází sporný zlomek fragmentu římsko – 
provinciální keramiky 

e) Keramika: malý fragment z plecí tenkostěnné nádoby, materiál z jemně plavené hlíny 
s příměsí slídy, povrch na vnější straně šedočerný, vnitřní barva má šedohnědou barvu, 
velikost: 37 x 22 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha 

Lit: Novotný 1955; Sakař 1970, 38; Droberjar 2002, 257; (e) Rypka 2007, 94 



155 

Další významné nálezy: spona A 47, keramická nádoba s páskem v podhrdlí 

74. Praha – Bubeneč 5 (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: kostrový hrob 

NO: Při stavbě domu čp. 717 mezi Albánskou a Čínskou ulicí byl v roce 1948 objeven 
kostrový hrob, hrobová jáma měla obdélný tvar, velikost jámy: 130 x 160 cm, hloubka jámy: 
120 cm. Šlo o bohatý královský hrob, který tvořil malou skupinu s hroby z Praha – Bubenče 
v Albánské ulici (1942) a s hrobem v ulici A. A. Danova (1929).  

Obr. 45 

a) Bronzová nádoba:  bronzová mísa s pohyblivými držadly, pokrytá světle zelenou patinou, 
ucha přiletována, na zahnutým okraji je výzdoba v podobě vejcovce, kování uch je podepřeno 
samostatně litou prolamovanou palmetou o čtyřech lalocích, mísa stála na lité bronzové 
prstencovité nožce,  typ Eggers 92, výška: 117 mm, průměr dna: 171 mm, průměr ústí: 360 
mm 

Dat: polovina 1. století po Kr. 

Lit: Karasová 1998, 78 

b) Bronzová nádoba: pánev z bronzového plechu masivní držadlo je zakončeno 
podkovovitým otvorem, opatřeným po bocích dvěma kachními hlavičkami, ve středu 
plochého držadla je stylizovaný thyrsos, na spodku rukojeti je vyryta značka složená z jedné 
šikmé hasty a dvou dvojic zkřížených hast, uvnitř naběračky na dně vyryta značka, typ Eggers 
131, výška: 82 mm 

Lit: Sakař 1965, 150; Karasová 1998, 78 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

c) Bronzová nádoba: patera s litým dutým držadlem, miska má ven vytažený vodorovný 
okraj a odsazené dno, výzdobu tvoří ryté kruhy, k držadlu je připevněno závěsné kování ve 
tvaru ležícího psa?, typ Eggers 154, nádoba stojí na třech litých masivních nožkách, tělo 
bohatě zdobeno, výška: 54 mm, průměr: 230 mm 

Lit: Karasová 1998, 78 

d) Bronzová nádoba: oinochoe z bronzového plechu s odsazeným dnem a zúženým ostře 
odsazeným hrdlem, ouško je zdobeno hlavou menády, držadlo je koncipováno ve tvar ženské 
hlavy vysoce vztyčené nad okraj konvičky, na vrchol ucha je připojena dívčí hlavička 
s diadémem a s vysokým čepcem, typ Eggers 124, výška: 146 mm, na dně vyryta značka ve 
tvaru tzv. kuří stopy 

Lit: Sakař 1965, 150; Karasová 1998, 78 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

e) Spona: dvě bronzové spony se zoomorfními uzlíky, délka: 42 mm a 36 mm, tzv. typ 
Tierkopffibeln 1b1 a TKF 1b2 

Dat: doba vlády Augusta 

Lit: Droberjar 2007; Musil 2008, 104 
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f) Opasková garnitura: dlouhá bronzová přezka, typ Garbsch B 7c 

g) Opasková garnitura : pásová zápona, bronz, typ G 1c, prolamované kování obdélného 
tvaru opatřené dvěma nýty 

h) Opasková garnitura: kování Garbsch B1k 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož (a – g): NM Praha 

ch) Bronzová nádoba: oinochoe z poškozeného kostrového hrobu, typ E 124, výška: 145 
mm 

Dat: doba flávijská 

Ulož: Katedra prehistorie a protohistorie Karlovy univerzity v Praze ? 

Lit (vše): Břeň 1953, 522 - 523; Novotný 1955, 227 - 249; Motyková – Šneidrová 1963, 45; 
Sakař 1970, 38; Karasová 1998, 78 – 79; Droberjar 2002, 257, Droberjar 2006, 696; (g) 
Droberjar 2007, 51; Musil 2008, 106 

Doporučená lit: Novotný 1949 

Další významné nálezy: vendická spona A 24, tři spony typu A 45, dvě bronzové ostruhy 

75. Praha - Ďáblice 1 (Praha 8, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spony: typ A 67 s geometricky prolamovaným zachycovačem, bronz, délka: 47 mm; 
fragment spony A 67, délka: 58 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv.č. 52617, 21330 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 13; Sakař 1970, 4 

b) Spona: A 84 

Lit: Pecinovská 2008, 152 

76. Praha – Ďáblice 2 (Praha 8, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 

NO: sběr M. Kuny roku 1990 na severovýchod od obce, poblíž sídlištních objektů doby 
římské 

a) Terra sigillata: zlomek okraje Drag. 37, keramický materiál jemně plavený, tvrdě 
vypálený, tmavě hnědočervené barvy, povrch je matně lesklý, hnědočervené barvy, vejcovec, 
středogalská dílna 

Dat: 2. století po Kr. 
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Ulož:  NM Praha 

Lit: Halama 2004, 39; Halama 2007, 204 

77. Praha – Dubeč (okr. Praha 10, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 

NO: Na lokalitě byly provedeny sběry a záchranné výzkumy S. Vencla a J. Zadáka v letech 
1968, 1970 a 1975, prozkoumáno tak bylo germánské sídliště v poloze ,,K Nové Dubči“, 
následující keramika pochází z objektu D/75.  

a) Keramika: hrdlo džbánku z jemně plavené okrové hlíny, zařazení: keramika cihlové barvy 
(jemná žlutooranžová keramika dle Rypky 2007) 

Dat: stupeň B2 

Lit: Jančo 2003, 268 – 269 

b) Keramika: část stěny nádoby, oranžově červeného povrchu, materiál jemně plavený, se 
stopami po cihlově červeném nátěru, výzdobu tvoří dvě řady rytých svislých jemných rýžek, 
zařazení: panonská páskovaná keramika (panonská páskově malovaná keramika dle Rypka 
2007) 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 273 

c) Keramika: fragment okraje a stěny misky, jemně plavený materiál, světle okrové barvy, 
okraj vytažený vzhůru, spodní část ostře zalomena, Panonie?, zařazení: prstencovitá miska 
(jemná žlutooranžová keramika  - varianta prstencovité misky dle Rypka 2007) 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 278 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit (a – c): Sakař 1978, 123 - 124; Droberjar 2002, 261; Rypka 2007, 62 – 63, 95 

78. Praha – Hloubětín (Praha 9, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 

NO: Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou bytových domů na lokalitě 
,,Zahrady nad Rokytou“ v letech 2006 – 2007 pod vedením P. Hušťáka.  

a) Keramika: šedá na kruhu točená keramika, zdobená motivem ryté vlnice, římsko – 
provinciálního původu 

Dat: mladší doba římská ? 

Lit: Hušťák 2009 

Další významné nálezy: stříbrná spona typu A VI, 2, bronzová litá spona typu A VI, 2 175, 
zlomek terra nigra 

79. Praha – Hrdlořezy (Praha 9, kraj Hlavní město Praha) 
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Lok: žárový hrob 

NO: poškozený žárový hrob 

a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu E 38 – 43 

Ulož: NM Praha, inv. č. 60621 

Lit: Sakař 1970, 56; Karasová 1998, 79 

80. Praha – Kbely (okr. Praha 9, okr. Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 

NO: V letech 2007 – 2008 byl proveden archeologický průzkum vyvolaný stavbou bytových 
domů na jižním svahu Vinařského potoka v místě bývalého hospodářského dvora a pivovaru.  

a) Terra sigillata: okrajový zlomek TS, keramické těsto je velmi jemné, světle oranžové 
barvy, na vnějším povrchu stopy po červené polevě, vnitřní povrch nádoby je bez úpravy, 
velikost: 37 x 32 mm, tloušťka: 6 mm 

b) Keramika: zlomek ucha, jemně plavená hlína, na povrchu sytě červenohnědá barva, 
hladký povrch, uprostřed profilu ucha podélná plastická páska, velikost: 31 x 27 mm, 
zařazení: keramika cihlové barvy 

c) Keramika: zlomek dna nádoby sytě oranžové barvy s hladkým povrchem, bez stop 
povrchové úpravy, materiál jemně plavený, zařazení: keramika cihlové barvy 

d) Keramika: zlomek nádoby, jemně plavený materiál, zařazení: keramika cihlové barvy 

Lit: Malyková – Bursák – Pecinovská 2011, 397 – 413 

81. Praha – Křeslice (Praha 10, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: pohřebiště 

NO: Záchranný archeologický výzkum na lokalitě byl proveden roku 2002 a 2003, vedle 
sídlištních objektů byly odkryty i tři hroby. Z žárového hrobu H1 je spona typu A 236b. 
Ze žárového hrobu H3 pochází spona A 67.  

a) Spona: noricko – panonská bronzová nebo mosazná spona se dvěma uzlíky na lučíku typu 
A 236b, světle zelená patina, délka: 68 mm, šířka vinutí: 24 mm 

Dat: stupeň B1a 

b) Spona: 3 zlomky podunajské výrazně profilované bronzové nebo mosazné spony typu A 
67, zachován zlomek lučíku, části vinutí a nožky, světle zelená patina, původní délka: 59 mm 

Dat: stupeň B1b 

Lit: Beneš, J. – Jiřík, J. – Kypta, J. 2005; Droberjar 2006, 688 

Další významné nálezy: V hrobě 1 byla spona s očky typu A 45b. Hrob H3 dále obsahoval 1 
železný předmět s očkem, 1 plochý železný předmět, 2 x železné šídlo, železný nůž. 

82. Praha – Michle (Praha 4, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: sídliště 
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NO: Nález z cihelny pana Rennera, kde bylo na začátku 20. století zničeno sídliště doby 
římské, průzkum byl proveden povrchovým sběrem. 

a) Terra sigillata: fragment okraje, typ Drag. 37, keramický materiál jemně plavený, dobře 
yvpálený, cihlově červené barvy, povrch tmavě hnědočervený, matně lesklý, dva 
charakteristické horizontální žlábky pod okrajovým širším vyhlazeným pruhem, dílna: Trevír, 
délka: 74 mm, šířka: 50 mm, tloušťka: 4 – 5 mm 

Dat: doba Antonia Pia (130 – 145/165 po Kr.) 

Ulož: NM Praha, inv. č. T 20 A 

Lit: Sakař 1956, 60; Sakař 1970, 38; Halama 2004, 40; Halama 2007, 204 

83. Praha – Modřany 1 (Praha 4, kraj Hlavní město Praha) 

a) Keramika: firemní lampa typu Loeschcke 10 s nečitelnou signaturou 

Dat: konec 2. století - počátek 3. století po Kr. 

b) Keramika: lampa s bradavkovitým dekorem typu Bailey R, Q 1423 

Dat: 3. – 4. století po Kr. 

Obr. 11 

Lit (a –b): Jančo 2001, 165 – 183; Jančo 2003, 284 

84. Praha - Modřany 2 (Praha 4, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: žárový hrob 

NO: V roce 1929 se do Národního muzea v Praze dostal obsah žárového hrobu, o jehož 
bližších nálezových okolnostech nejsou známy žádné informace. Hrob je datován do 1. 
poloviny 1. století po Kr.  

a) Spona: norická výrazně členěná spona typu A 67b 

b) Spona: provinciální destičkovitá spona s proraženým širokým kosočtverečným otvorem, 
trojúhelníky takto vzniklé jsou vyplněny emailem, délka: 45 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Svoboda 1948, 100; Sakař 1970, 33; Droberjar 2002, 264; Droberjar 2006, 688 

85. Praha – Olšany (okr. Praha, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: hrob 

NO: nález z moderního hrobu, bez dalších nálezových okolností 

a) Spona: ramínkovitá spona typu A 187, bronz, délka: 55 mm 

Dat: konec doby římské 

Ulož: NM Praha, inv. č. 26797 

Lit: Svoboda 1948, 166; Sakař 1970, 38 
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86. Praha – Podbaba (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: bez dalších nálezových okolností 

a) Spona: kolínkovitá spona typu A 247, bronz, délka: 40 mm 

b) Spona: kolínkovitá spona typu A 247, bronz, délka: 34 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 26906, 26619 

Lit: Svoboda 1948, 166; Sakař 1970, 38 

87. Praha – Ruzyně (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ? 

NO: bez nálezových okolností 

a) Keramika:  římská lampa tzv. katakombního typu, s bradavkovitým dekorem typu Bailey 
R. Q 1425, velikost: 86 x 61 mm 

Dat: 4. století po Kr. 

Lit: Sakař 1970, 38; Marsa 1974, 24; Sakař 1978, 124; Jančo 2003, 284 

88. Praha – Smíchov (Praha 5, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: typ A 67, bronz, délka: 55 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 64955 

Lit: Sakař 1970, 38; Droberjar 2006, 698; Droberjar 2007, 63 

89. Praha – Staré město (Praha 1, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ? 

NO: dům U Sixtů čp. 5531/1,výzkum společnosti ARCHAIA a ÚAPPSČ 

a) Terra sigillata: zlomek mortária, Drag. 43 či Drag. 45 

Dat: 2. polovina 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: společnost ARCHAIA 

Lit: Halama 2004, 70; Halama 2006, 207 

90. Praha – Strašnice (Praha 10, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ? 

NO: bez nálezových okolností 
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a) Bronzová nádoba: fragment okraje a hrdla bronzového vědra, typ Eggers 28, výška: 110 
mm, fragment bronzového držadla, jehož zakončení má podobu háku, zřejmě patří k tomuto 
vědru, délka: 145 mm 

Dat: stupeň B2 

Ulož: NM Praha inv. č. 26801-2 

Lit: Sakař 1970, 38; Karasová 1998, 79 

91. Praha – Šárka (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ? 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: fragment spony typu A 191, bronz, se stopami zlacení, délka: 48 mm 

Dat: konec doby římské 

Ulož: M Hradec Králové, inv. č. 1998 

Lit: Sakař 1970, 38, 60 

b) Militaria: peltovité nákončí pochvy meče, zřejmě z jámy 

Dat: 2./3. století po Kr. 

Lit: Sakař 1980; Musil 1994, 6 

92. Praha – Vokovice (Praha 6, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: kostrový hrob 

NO: bez dalších nálezových okolností 

a) Opasková garnitura: přezka a pasová zápona zdobená vyřezáváním, jde o sekundárně 
použitý předmět provinciálního původu, velikost: 67 x 47 mm, 55 x 38 mm 

Dat: konec doby římské 

Lit: Svoboda 1948, 193; Sakař 1970, 38 

93. Praha – Vysočany (Praha 9, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: pohřebiště 

NO: V 19. století bylo v poloze Na Klíčově bylo objeveno minimálně 6 popelnicových hrobů.  

a) Spona: fragment spony se zdobeným lučíkem, který je rozdělen žebrem na dvě části, 
délka: 27 mm 

Pozn: je možné, že daná spona odpovídá sponě typu Riha 5.12, kterou E. Droberjar (1997, 
279) popisuje jako šarnýrovou sponu s podélně zdobeným lučíkem 

Dat: polovina 1. století – konec 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 60661 
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Lit: Sakař 1970, 39; Droberjar 1997, 279; Droberjar 2002, 265 

b) Spona: dvě bronzové spony, typ A 19, délka: 62 mm, 56 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 60668-60669 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2007, 63 

c) Spona: fragment, typ A 67/68, bronz, délka: 27 mm 

Dat: druhá třetina 1. století po Kr. 

Ulož (a - c): NM Praha 

Lit (a – c): Sakař 1970, 39; (c) Droberjar 2007, 63 

Další významné nálezy: železná trubkovitá spona, železná spona se širokým lučíkem, 
bronzová spona se širokým lučíkem, stříbrná spona, kování picích rohů, bronzové jehlice, 
železný nůž a nůžky 

94. Praha – Zličín (Praha 5, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: pohřebiště z doby stěhování národů 

NO: z kostrového hrobu č. 76, obj. 609 pochází následující nález 

a) Terra sigillata: celá hladká miska TS s horizontálním úzkým žlábkem a mírným 
horizontálním fasetováním těla, výška: 65 mm 

Dat: 4. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Halama 2006, 204 

Doporučená lit: Vávra – Kubálek – Jiřík – Kuchařík 2007 

95. Praha - Pražský hrad (Praha 1, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: ojedinělý nález ze Slévárenského domu, výzkum ARÚ 1987 

a) Terra sigillata: provrtaný zlomek ze dna talíře Drag. 15 – 21, jihogalská dílna, tloušťka: 6 
mm, výška: 48 mm, šířka: 32 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Ulož: depozit ARÚ na Pražském hradě 

Lit: Kubková 1997, 103 - 105; Halama 2004, 41; Halama 2006, 204 

Další významné nálezy: dvojdílná samostřílná spona s dlouhou klínovitou nožkou z konce 
doby římské 

96. Přerov nad Labem (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 
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Lok: žárové hroby 

NO: Počátkem 20. století byly mezi zámeckým parkem a četnými parcelami ničeny žárové 
hroby z doby římské. 

a) Bronzová nádoba: držadlo bronzové nádoby velmi poškozené ohněm, délka: 55 mm 

Lit: Karasová 1998, 79 

b) Spona: 2 x A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 46785-46786 

c) Opasková garnitura: bronzové kování, typ Garbsch B 1k, velikost: 30 x 9 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

d) Opasková garnitura: dva kusy bronzového kování, typ Garbsch B 7f, délka: 53 mm a 55 
mm 

Ulož (a – d): NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 47; Sakař 1970, 39; Droberjar 1997, 283; Droberjar 2002, 
270; Droberjar 2006, 688; Droberjar 2007, 63 

Další nálezy z hrobů: spona s očky A 45, spona s očky A 49, br. jehlice Beckmann, Fe 
pasová zápona typu Werner C, spona s očky A 45, spona A 24, br. kování picího rohu, br. 
nákončí opasku, Fe srpovitý nůž, hrot kopí, spona s očky A 48, spona s očky A 54b, spona 
s očky A 49 

97. Přerubice (okr. Rakovník, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Výzkum ARÚ v letech 1993 – 1995 na severozápadním okraji obce. Sídliště datováno 
od poloviny 3. století – do 1. poloviny 5. století po Kr. Objekty související se železářstvím 
patří do konce mladší doby římské a do doby stěhování národů. 

a) Terra sigillata: zlomek těla mísy Drag. 37, keramický materiál jemně plavený, tvrdě 
vypálený, cihlově červené barvy, otřelý povrch, výzdobu tvoří reliéfní dvojitý medailon, 
strom s trojitými lupeny, dílna: Rheinzabern, Julius I, Bernardova skupina IIb 

Dat: 190/210 – 233 po Kr. 

Ulož: Muzeum TGM. Rakovník, přír. č. 74/2000 

Lit: Halama 2004, 42; Halama 2007, 204 

98. Radim (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: Z polohy Viselec pocházejí nálezy z rozrušených žárových hrobů z doby římské, které se 
dostaly do Národního muzea. Hroby jsou datovány do první poloviny 1. století po Kr. Další 
nálezy jsou poté z mladší doby římské.  



164 

a) Opasková garnitura: fragment bronzové norické přezky 

b) Opasková garnitura: fragment kování opasku, typ Garbsch B 7g, velikost: 52 x 38 mm 

Dat (d, e): 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 48; Sakař 1970, 40; Droberjar 2002, 278; Droberjar 2006, 
688 

Další nálezy: spona podobná typu A 203 s uzlíkem zdobeným zářezy, vinutí spony možná 
typu A 203, fragment štítové spony, skleněné korálky, železný nůž, bronzové nůžky, 
bronzová přezky, jehlice atd. 

99. Ratenice 1 (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: V letech 1972 – 1973 H. Sedláčková provedla záchranný a zjišťovací výzkum na 
konglomerátu germánských sídlišť, kulturní vrstva se vytvořila v době římské nad starší 
germánskou studnou. 

a) Keramika: spodní část nádoby (hrnce, džbánu) z dobře vypáleného jemného okrového 
materiálu, bez výzdoby, zařazení: keramika cihlové barvy (jemná žlutooranžová keramika dle 
Rypky 2007) 

Dat: polovina 2. století – 3. století po Kr. 

NO: výplň kůlové jamky 31 

b) Keramika: část ucha z dvojuchého džbánu z jemného okrového materiálu, stopa 
červeného potahu na vnější straně, zařazení: keramika cihlové barvy (jemná žlutooranžová 
keramika s červeným potahem dle Rypky 2007) 

Dat: polovina 2. století – 3. století po Kr. 

c) Keramika: zlomek z výdutě vejcovité nádoby (hrnce, džbánu) z jemného oranžového 
materiálu s pásem červeného nátěru s rytou vlnovkou na vnější straně, zařazení: panonská 
páskovaná keramika (panonská páskově malovaná keramika dle Rypky 2007) 

d) Keramika: zlomek stěny vejcovité nádoby z jemného okrového materiálu tvrdě 
vypáleného s červeným potahem a s výzdobou rýh zhotovených ozubeným kolečkem, 
zařazení: panonská páskovaná keramika (panonská páskově malovaná keramika dle Rypky 
2007) 

Dat: 2. polovina 2. století – 3. století po Kr. 

Obr. 9 

Lit: Sedláčková 1976, 184 - 188; Sakař 1978, 124, 126; Droberjar 2002, 279; Jančo 2003, 
269, 273; Rypka 2007, 73 – 74 

100. Ratenice 2 (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

NO: žárové hroby 
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Lok: tři hroby byly objeveny v poloze ,,Šverstákova zahrada“, datovány do 1. poloviny 1. 
století po Kr. 

a) Spona: A 19aII 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 51; Droberjar 2002, 279; Droberjar 2006, 688 – 689 

Další nálezy: spona s očky, 3 kostěnné jehlice, skleněný korálwk, hrot kopí, br. kování 
opasku atd. 

101. Roztoky (okr. Praha – západ, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: pozdně provinciální ramínkovitá spona s hranolovitým zachycovačem, délka: 69 
mm 

Dat: konec doby římské 

Ulož: NM Praha, inv. č. 26798 

Lit: Svoboda 1948, 186; Sakař 1970, 40 

102. Rymáň (Praha - západ, kraj Hlavní město Praha) 

Lok: ? 

NO: ojedinělý nález 

a) Bronzová soška: stylizovaná bronzová soška býka, výška: 53 mm 

Dat: 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Svoboda 1948, 195; Sakař 1970, 40 

Obr. 31 (vlevo) 

103. Řepov (okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj) 

Lok: kostrový hrob 

NO: V poloze Na Včelínku byl v roce 1904 objeven bohatý kostrový hrob ze starší doby 
římské. V hrobě bylo uloženo bronzové vědro a pánev, vědro obsahovalo další milodary. 
Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze pod inv. č. 52968 – 52982. Pohřben zde byl 
zřejmě významný jedinec z nejvyšší společenské vrstvy v 2. polovině 1. století po Kr. 

a) Bronzová nádoba: naběračka s cedníkem, typ Eggers 162, s kolkem LCOMPITVRICIN, 
délka: 332 mm a 331 mm 

Dat: 50. – 70. léta 1. století po Kr. 

Lit: Karasová 1998, 80; Musil 2008, 106 
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b) Kovová nádoba: soudečkovité vědro s nezdobenými oušky a jednoduchou rukojetí, na 
jeho vnějším povrchu se zachovaly organické materiály, typ Eggers 39, výška: 282 mm 

Dat: tiberiovské – flávijské období 

Lit: Karasová 1998, 79; Musil 2008, 106; Březinová, H. – Urbanová Poppová, K. 2009 

c) Kovová nádoba: naběračka vyrobená ze slitiny, typ Eggers 142, ataše ve tvaru hlavy 
menády, kolek /////·POLIBI, výška: 140 mm, průměr: 222 mm, délka: 393 mm 

Dat: stupeň B2 

Lit: Karasová 1998, 80 

d) Bronzová nádoba: tenkostěnná bronzová mísa a s úzkým horizontálním okrajem, typ E 
70, výška: 90 mm, průměr dna: 108 mm, průměr ústí: 254 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit (d): Karasová 1998, 80; Musil 2008, 106 

Ulož: NM Praha 

Lit: Břeň 1953, 524 - 525; Sakař 1970, 40; Droberjar 2002, 284 - 285 

104. Sány (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Záchranný výzkum a sběry provedl P. Břicháček v letech 1971 – 1985 na místě 
konglomerátu germánských sídlišť, kde bylo orbou zničeno mnoho objektů a polozemnic. 
Sídliště je datováno od starší do mladší doby římské.  

a) Keramika: okrajový zlomek silnostěnné nádoby, asi dvojuchá amfora, na vnější straně 
vyklenutý, červenohnědá barva, materiál s kousky ostřiva, na povrchu bělošedá barva, průměr 
okraje: 110 mm, tloušťka okraje: 15 mm, zařazení: drsná žlutooranžová keramika (keramika 
cihlové barvy dle Janča 2003) 

Dat: 1. – 2. století po Kr. 

b) Keramika: fragment poměrně silnostěnné nádoby vyrobený z hlíny s hrubšími zrnky a 
slídou, hnědožlutý povrch, z mísy typu Drag. 37, kolkovaná výzdoba, napodobenina terry 
sigillaty, zařazení: keramika cihlové barvy 

Dat: 1. polovina 2. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 269; Rypka 2007, 75 - 76 

c) Spona: typ A 67 

Lit: Droberjar 2007, 63 

105. Slatina (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 
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NO: Koncem 19. století byly na východní straně obce zachráněny nálezy z rozrušených 
žárových hrobů z doby římské. Prozkoumány byly 3 hroby. Zachráněné nálezy lze datovat do 
2. století po Kr. 

a) Spona: bronzová destičkovitá spona zdobená emailem, spona je zoomorfní a má tvar 
zajíce, délka: 180 mm 

Dat: 2. polovina 2. století po Kr. 

b) Opasková garnitura: stříbrná esovitá pásová zápona 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 41; Musil – Ondřejová 2001, 90; Droberjar 2002, 297 

106. Stehelčeves 1 (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: žárové pohřebiště 

NO: Lokalita byla ničena od počátku 20. století těžbou hlíny pro místní cihelnu. Z poznámek 
a náčrtků A. Knora se dochovaly informace o 26 hrobech, z nich je 12 popelnicových a 14 
jámových. Pohřebiště bylo využíváno od stupně A doby římské po přechodný stupeň B2/C1. 
V horizontu markomanských válek se zde zvyšuje podíl římských importů. 

Žárový hrob 1 – U1 

a) Spona: silně profilovaná provinciální spona, typ A 67b, délka: 48 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 144 

b) Spona: bronzová lučíkovitá spona, typ A 67b, délka: 42 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 145 

c) Bronzová nádoba: obloukovité ucho vědra 

Dat: stupeň B1 

Lit: Karasová 1998, 80 

d) Bronzová nádoba: ataše vědra s nýty, typ E 40, velikost: 35 x 30 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Karasová 1998, 80 

Žárový hrob 2 – U2 

a) Spona: provinciální silně profilovaná bronzová spona se dvěma uzlíky na lučíku, typ 
Demetz TKF IIb, délka: 80 mm 

Ulož: NM v Praze, inv. č. 158 

b) Meč: meč typu Bell - Zemplín, délka ostří: 630 mm 

Lit: Droberjar – Sakař 2000, 33; Droberjar 2007, 66 

Obr. 56 
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Jáma se zbytky spáleného těla 1 – G 1 

a) Spona: 2 x provinciální bronzová spona s prohnutým lučíkem, typ A 22a, délka: 65 mm 

Jáma se zbytky spáleného těla 2 – G 2 

a) Kovová nádoba: úlomek rukojeti naběračky nebo cedníku s výzdobou v podobě 
drážkování na okraji, E 159 - 162, délka: 47 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 165 

Lit: Karasová 1998, 81 

b) Bronzová nádoba: úlomek bronzové naběračky nebo cedníku s veslovitou rukojetí, typ E 
160, délka: 73 mm 

Dat: stupeň B1 

Lit: Karasová 1998, 81 

c) Bronzová nádoba: úlomek veslovité rukojeti bronzového kastrolu či cedníku, rukojeť je 
zdobena rytými ornamenty, typ E 159a, délka: 70 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 167 

Lit: Karasová 1998, 81 

d) Spona: typu Třebusice 

Žárový hrob 3 – U 3 

a) Spona: bronzová spona esovitého tvaru, typ A 19a, délka: 70 mm, inv. č. 171 

b) Spona: bronzová spona pozdně laténské konstrukce s lučíkem ve tvaru stříšky, délka: 50 
mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 172 

c) Spona: silně profilovaná bronzová spona, typ A 67b, s rozlomenou jehlicí, délka: 50 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 173 

Žárový hrob 4 – U 4 

a) Spona: úlomek profilované bronzové spony, typ A 67a, délka: 40 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 185 

b) Opasková garnitura: kování opasku Garbsch K 

Žárový hrob 5 – U 5 

a) Spona: úlomek profilované bronzové spony, typ A 67b, délka: 50 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 197 
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Žárový hrob 6 – U 6 

a) Spona: trubkovitá spona s ohnutým lučíkem v dolní části s dlouhou jehlicí, délka: 48 mm 

Ulož: NM Prah, inv. č. 211 

b) Spona: trubkovitá spona stejného typu, délka: 41 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 212 

Jáma se spálenými zbytky těla 4 – G 4 

a) Spona: trubkovitá spona s lučíkem rozšiřujícím se v dolní části, délka: 37 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 219 

Jáma se spálenými zbytky těla 5 – G 5 

a) Spona: bronzová spona s ven vyklenutým lučíkem a cylindrickou hlavicí, jehlice chybí, 
typ A 188, délka: 30 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 228 

b) Spona: kolínkovitá spona s dlouhým spirálovitým vinutím a vysokým zachycovačem, 
délka: 32 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 229 

Jáma se spálenými zbytky těla 6 – G 6 

a) Spona: bronzová spony typu Langton – Down s plastickou výzdobou, žebrováním lučíku, 
délka: 48 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 231 

b) Spona: bronzová šarnýrová spona s podélnou výzdobou lučíku Riha 5. 13, délka: 48 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 232 

c) Spona: bronzová šarnýrová spona Riha 5. 13, délka: 50 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 233 

Jáma s popelem S 

a) Bronzová nádoba: dva úlomky rukojetí naběračky s veslovitou rukojetí, jedna z cedníku a 
jedna z naběračky, E 162, délka: 120 mm 

Dat: stupeň B2 

Ulož: NM Praha, inv. č. 453 

Lit: Karasová 1998, 81 

b) Opasková garnitura: pásová zápona typu Garbsch 1c 

Žárový hrob 2/62 – U 2/62 

a) Spona: úlomek bronzové spony typu A 19a 
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Žárový hrob 3/62 – U 3/62 

a) Spona: silně profilovaná bronzová spona typu A 67a, jehla odlomená, délka: 60 mm 

b) Spona: silně profilovaná bronzová spona typu A 67a, jehla odlomená, délka: 46 mm 

c) Spona: fragment hlavice, části lučíku a jehly, bronz, typ A 67a, délka: 30 mm 

d) Spona: deformovaný fragment hlavice a prolamovaného zachycovače, brozn, typ A 67a, 
délka: 26 mm 

Poničené žárové hroby  - sběr A. Knora 

a) Bronzová nádoba: úlomek rukojeti bronzové nádoby, typ E 131, délka: 50 mm 

b) Bronzová nádoba: rovná nožka z bronzové nádoby, typ E 131, délka: 28 mm 

Dat (a – b): augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit (a – b): Karasová 1998, 80 

Poničené žárové hroby – Muzeum Kladno 

A 40 

a) Kovová nádoba: fragment vědra östlandského typu se stopami po opravě v podobě otvorů 
pro nýty, typ E 38 – 39 

Dat: stupeň B1 – B2 

Lit: Karasová 1970, 81 

b) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu E 38 – 39 

Dat: stupeň B1 – B2 

Lit: Karasová 1998, 81 

c) Bronzová nádoba: fragment nádoby 

Lit: Karasová 1998, 81 

A 41 

a) Kovová nádoba: část rukojeti naběračky a cedníku, typ E 160 

Dat: stupeň B2 

Lit: Karasová 1998, 81 

b) Bronzová nádoba: část rukojeti bronzové naběračky, typ E 159 – 161 

Dat: stupeň B2 

Lit: Karasová 1998, 81 

c) Bronzová nádoba: fragment cedníku 

Dat: stupeň B2 
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Lit: Karasová 1998, 81  

Poničené žárové hroby 

a) Bronzová nádoba: dva deformované fragmenty nádoby 

Lit: Karasová 1998, 80 

b) Bronzová nádoba: stěna bronzové nádoby, velikost: 78 mm 

Lit: Karasová 1998, 80 

c) Bronzová nádoba: poškozený zlomek nádoby, velikost: 120 mm 

Lit: Karasová 1998, 80 

d) Opasková garnitura: noricko – panonské pásové kování typu Lekowo s destičkami typu 
Garbsch B 7i 

Lit k lokalitě: Motyková 1981, 340 - 415; Droberjar 2002, 313; Droberjar 2006, 689 

107. Stehelčeves 2 (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Při záchranném výzkumu ARÚ Praha v letech 1976 – 1977 na severovýchod od obce 
Stehelčeves byly prozkoumány sídlištní objekty z doby římské. Osada patří k nedalekému 
pohřebišti.  

a) Terra sigillata: zlomek okraje Drag. 37, keramická hmota velmi jemně plavená, tvrdě 
vypálená, cihlově červené barvy, povrch je matně lesklý, tmavě hnědočervený, výzdoba: 
vejcovec, dílna: Lezoux, Cinnamus, tloušťka: 5 mm, výška: 40 mm, šířka: 53 mm 

Dat: 140 – 170 po Kr. 

b) Terra sigillata: zlomek okraje mísy Drag. 32, či Drag. 40, keramická hmota jemně 
plavená, tvrdě pálená, cihlově červené barvy, povrch lesklý, hnědočervený, dílna: 
Rheinzabern?, tloušťka: 6 mm, výška: 26 mm, šířka: 53 mm 

Dat: 2. polovina 2. – 1. polovina 3. století po Kr. 

Pozn: oba tvary tvořily součást jednoho servisu 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Droberjar 2002, 313; Halama 2004, 50; Halama 2007, 205 

108. Stradonice 1 (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: bývalé oppidum 

NO: ojedinělý nález 

a) Spona: spona typu Aucissa 

Ulož: NM Praha 

Dat: stupeň B1a 
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Lit: Droberjar 1997, 282 

b) Spona: 3 x A 238 

c) Spona: Riha 2.9.4 

d) Spona: A 19aII 

e) Spona: A 67b 

Lit: Droberjar 2002, 314; Pecinovská 2008 

109. Stradonice 2 (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: bývalé oppidum 

NO: bez dalších nálezových okolností 

a) Terra sigillata: reliéfní zlomek TS 

Lit: Sakař 1956, 62; Halama 2004, 73; Halama 2006, 207 

b) Bronzová nádoba: ataše v podobě delfína z vědra, typ E 18 

c) Bronzová nádoba: zlomek spodní části těla nádoby, vědro s delfínovitou ataší, typ  E 18 

d) Bronzová nádoba: poutko vědra, které má pod kroužkem dva zahrocené prohnuté 
výběžky, vědro s delfínovitou ataší E 18 

e) Bronzová nádoba: 6 kusů fragmentů věder se srdcovitou ataší, E 19 

Obr. 33 

f) Bronzová nádoba: 3 kusy věder s ptačími hlavičkami 

Dat: první třetina 1. století po Kr. 

g) Skleněná nádoba: dva úlomky žlutozeleného skla a zlomek balzamária z tmavomodrého 
skla 

Dat: stupeň B2/C1 

Lit: Musil 2008, 108 

Ulož (a – f): NM Praha, KHM Vídeň 

Lit (a – f): Svobodová 1983, 656 – 676 

110. Straky (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: kostrové hroby 

NO: V letech 1904 – 1905 byla při kopání štěrku objevena skupina tří hrobů. 

Kostrový hrob 1 

Pozn: Hrob je datován do první třetiny 1. století po Kr. 
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a) Spona: 2 x TKF typ Demetz Ia2, bronz, uzlík na lučíku je v podobě zvířecí hlavičky, 
délka: 60 mm 

b) Opasková garnitura: zdobená přezka, typ Raddatz C, s postranními rameny a výčnělky, 
délka: 119 mm, šířka: 26 mm, maximální šířka: 32 mm 

c) Bronzová nádoba: okraj bronzové nádoby, uvnitř kovaná stříbrem, pod okrajem je úzký 
žlábek 

Další nálezy: jehlice, kování picího rohu 

Kostrový hrob 3 

Pozn. Hrob je datován do konce 1. století po Kr. 

a) Kovová nádoba: naběračka, typ Eggers 131, na držadle v obdélném rámečku je kolek 
MEROM, výška: 100 mm, průměr: 175 mm, délka držadla: 180 mm 

Dat: augustovská doba – doba flávijská 

Lit: Karasová 1998, 81; Droberjar 2007, 63 

b) Bronzová nádoba: plochá bronzová mísa, typ Eggers 69, výška: 56 mm, průměr: 260 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit: Karasová 1998, 82; Droberjar 2007, 63 

c) Bronzová nádoba: malý cedník a malá naběračka připojené k jednomu držadlu, typ 
Eggers 163 (simpulum), pod okrajem naběračky je bohaté zdobení vejcovcem, výška: 30 mm, 
průměr: 60 mm, délka: 149 mm 

Dat: augustovská doba 

Lit: Karasová 1998, 82; Droberjar 2007, 63 

d) Spona: typ A 36 (A 26?), bronz, délka: 38 mm 

Dat: poslední třetina 1. století po Kr.?  

Ulož: NM Praha 

111. Svatý Mikuláš (okr. Kutná Hora, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: V roce 2005 v rámci výzkumného projektu ÚAPP Střední Čechy vznikly letecké snímky 
polohy ,,U Borku“, které umožnily rekognoskaci sídlištních objektů. Zpracovány byly také 
starší nálezy z této lokality, které byly získány povrchovým sběrem na přelomu 80. a 90. let 
20. století. 

a) Militaria: polovina nezdobeného dvojdílného kování s částí pantovaného přehybu, asi 
součást vojenského opasku, kování sloužilo k upevnění přezky, exemplář z okruhu římských 
výrobků z jihovýchodní Evropy 

Dat: časné 1. století – časné 2. století po Kr. 

b) Spona: bronzová spona podunajského typu A 67 
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Ulož: soukromé držení 

Lit (a – b): Valentová – Šemberová 2009, 331 – 344 

Další významné nálezy: bronzová plastika vodního ptáka, bronzový kroužek, rukojeť 
bronzové nádoby 

112. Tatce (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: Při povrchové prospekci byl v roce 2007 v poloze Tatce 2 na polokulturní lokalitě 
objeven následující nález. 

a) Terra sigillata: zlomek TS z těla nádoby, španě zachovalý, z vnitřní strany povrch 
červenohnědé barvy, matný lesk, tvrdý výpal, hnědočervené barvy, středogalská dílna, 
velikost: 22 x 18 mm 

Dat: 2. století po Kr. 

Ulož: UHK, Katedra archeologie 

Lit: Halama 2009, 876 

113. Tišice 1 (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: žárové pohřebiště 

NO: Na západ od obce Tišice se prostíralo na písečné labské terase větší žárové pohřebiště 
z doby římské. První hrob zachránila roku 1953 I. Pleinerová - Hnízdová z ARÚ v Praze. Na 
jaře 1955 byl proveden systematický výzkum v prostorách dosud nepostižených těžbou na 
parcele č. 600 - 602, kterým se podařilo zachytit část západního okraje pohřebiště. Celé 
pohřebiště by mohlo mít kolem 300 hrobů, objeveno bylo 103 hrobů.  

Popelnicový hrob 1 

a) Spona: bronzová spona výrazně profilovaná, s plným zachycovačem částečně ulomeným, 
typ A 67, bronz, délka: 53 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM v Praze 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 344; Droberjar 2006, 689; Droberjar 2007, 65 

Další nálezy: dlouhá bronzová přezka s obdélným rámečkem, obdélníková destička je 
opatřena čtyřmi nýty, typ Madyda – Legutko A1, délka: 153 mm; spona s očky 

Popelnicový hrob 8 

a) Spona: bronzová výrazně profilovaná spona s hráněnou a zašpičatělou dolní částí lučíku a 
plným zachycovačem, typ A 19aI, délka: 68 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 116637 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2007, 65; Motyková – Šneidrová 1963, 344 
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Další významné nálezy: spona A 2aII 

Popelnicový hrob 12 

a) Spona: bronzová výrazně profilovaná spona rané formy, zachycovač ulomen, krátké 
vinutí, typ A 2b, bronz, délka: 43 mm 

Ulož: NM Praha 

Další nálezy: železná přezka s obdélným rámečkem typu Madyda – Legutko E14, velikost: 
47 x 37 mm 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 344 

Hrob 20 (urnový hrob) 

a) Spona: dva fragmenty bronzové spony, typ A 67 

Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha, inv. č. 116676-116677 

Lit: Droberjar 2007, 65 

Jámový hrob 29 

a) Opasková garnitura: fragmenty pasové zápony s prohnutými užšími stranami, typ 
Garbsch 1b, délka: 45 mm, 20 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha, inv. č. 116696 

Lit: Sakař 1970, 43; Droberjar 2007, 66; Motyková – Šneidrová 1963, 352 

Další významné nálezy:  spona s očky 

Hrob 34 

a) Spona: dvě bronzové výrazně profilované spony s hraněnou a zašpičatělou dolní částí 
lučíku a plným zachycovačem, horní část lučíku delší spony je ve středu zdobena rýhami a 
slabými přesekáváním mezi nimi, typ A 19al, délka: 65 mm, 63 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha, inv. č. 116703 - 116704 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 354; Droberjar 1997, 283; Droberjar 2007, 65 

Hrob 39 (urnový hrob) 

a) Spona: typ A 241, bronz, zachycovač chybí, délka: 42 mm 

Ulož: NM Praha 

Hrob 48 (urnový hrob) 

a) Spona: fragment bronzové spony, typ A 67, délka: 31 mm 
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Dat: doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 2007, 65 

Hrob 56 (jámový hrob) 

a) Bronzová nádoba: malý bronzový cedník ve dvou zlomcích, typ E 159 – 162, velikost: 13 
x 17 mm, 70 mm 

Dat: polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Karasová 1998, 82 

Hrob 63 (jámový hrob) 

a) Kovová nádoba: dva zlomky z rukojeti naběračky, typ Eggers 131, s polokruhovitým 
výřezem, ozdobeným labutími hlavičkami, kolem výřezu je zdobena perlovcem a hlubšími 
rýhami, rukojeť byla zdobena thyrsem a kolkem C·NIC, délka fragmentu s kolkem: 43 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha, inv. č. 116826 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 368; Karasová 1998, 82; Droberjar 2007, 63 

Hrob 67 (jámový hrob) 

a) Spona: část lučíku s jednoduchým vývalkem a vinutí o čtyřech závitech s malým 
tětivovým háčkem a opěrnými křidélky, typ A 19all, délka: 36 mm 

b) Spona: poškozená bronzová výrazně profilovaná spona, zřejmě typ A 19, délka: 53 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 283; Droberjar 2007, 65; Motyková – Šneidrová 1963, 370 

Hrob 72 (jámový hrob) 

a) Kovová nádoba: fragment rukojeti bronzové naběračky, typ Eggers 137, délka: 37 mm 

Dat: stupeň B1 

Ulož: NM Praha 

Lit: Karasová 1998, 82; Droberjar 2007, 63 

Hrob 76 (urnový hrob) 

a) Spona: dvě bronzové profilované spony s opěrnými křidélky nad delším vinutím a s 
prolamovaným zachycovačem, délka: 50 mm, 104 mm; jedna ze spon má výrazný uzlík na 
lučíku přecházející v límec, prolamovaný zachycovač je zakončený kuličkou – spona 
s límcem typu Bern – Gergovia (A 18b), druhá spona je zřejmě typu A 18 (germánská spona) 
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Dat: plaňanský horizont 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 376; Droberjar 1997, 278 

Ulož: NM Praha 

Hrob 80 (jámový hrob se dvěma pohřby) 

a) Spona: bronzová spona se zvířecí hlavičkou na lučíku, s meandrovitě prolamovaných 
zachycovačem, kulovitou patkou a s opěrnými křidélky nad vinutím o 7 závitech, typ Demetz 
TKF 1a1, délka: 99 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 378; Droberjar 2007, 65 

Ulož: NM Praha 

Popelnicový hrob 91 

a) Bronzová nádoba: fragmenty naběračky vyrobené z tenkého bronzového plechu s rovně 
ven vykloněným okrajem a s jemně rytou výzdobou v horní části, zdobená na rukojeti 
thyrsem a úponkem, zachovala se část kolku v obdélné kartuši s nápisem /// PIRI·LIB, typ E 
131 – 136?, délka fragmentu včetně kolku: 88 mm 

Dat: augustovská doba 

Ulož: NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 384; Karasová 1998, 82; Droberjar 2006, 690; Droberjar 
2007, 63 

Hrob 98 (jámový hrob) 

a) Spona: bronzová noricko - panonská výrazně profilovaná spona, jednoduchý lučík a široký 
zachycovač, zakončený knoflíčkovitou patkou, typ A 67b, délka: 67 mm 

Ulož: NM Praha, inv. č. 116987 

Lit: Motyková – Šneidrová 1957; Motyková – Šneidrová 1963, 386; Sakař 1970, 43; 
Droberjar 2007, 65 

114. Tišice 2 (okr. Mělník, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Fragment ze zahloubené chaty objektu č. 2668 byl objeven roku 2007 při záchranném 
výzkumu v pískovně v Tišicích. 

a) Terra sigillata: fragment ze spodní části reliéfní nádoby, zřejmě Drag. 37, hmota 
homogenní, jemně plavená, barvy tmavší cihlově červené, povrch hnědočervené barvy a 
s mírným leskem, zachována spodní část reliéfního pásu, nad úzkým žlábkem horizontální pás 
dvojlístků, dílna: Rheinzabernu, mistr: Mammilianus, výška: 21 mm, šířka: 36 mm, tloušťka: 
8 mm 

Dat: 175/178 – 210/220 po Kr. 
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Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Halama 2009, 876 - 877 

115. Třebestovice – Sadská (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Sběry J. Hellicha na lokalitě koncem 19. století datovaly sídliště do období od 
plaňanského horizontu až do 3. století po Kr., roku 1971 zde provedly zjišťovací průzkum K. 
Motyková a H. Sedláčková. 

a) Keramika: zlomek nádoby z jemně plaveného okrového materiálu 

Dat: 2. – 3. století po Kr. 

Lit: Motyková – Šneidrová 1959, 228; Jančo 2003, 270; Rypka 2007, 81 

b) Terakota: terakotová soška typu Tánagra, jde o stojící ženu v chitónu, zahalená do 
himatia, z jemně plavené světle žluté hlíny, výška: 98 mm, z dílny v jižní Itálii 

Dat: 1. čtvrtina př. Kr. – 1. čtvrtina po Kr. 

Ulož: M Poděbrady, inv. č. 16027 

Lit: Motyková – Sedláčková 1974, 225 – 235 

Obr. 13 

c) Sklo: zlomek ouška a stěny nádobky z nazelenalého patinovaného skla 

Ulož: M Poděbrady, inv. č. 16780 

Lit: Dufková 1974, 8 - 12; Jančo 2003, 284; Droberjar 2007, 67; Motyková – Šneidrová 
1959, 225 – 235 

116. Třebovle (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: Z katastru obce pocházejí alespoň dva žárové hroby z doby římské, první z nich byl 
objeven roku 1905. 

a) Spona: A 19a 

Další nálezy: dvě spony s očky, bronzová vendická spona s prolamovaným zachycovačem, 
železné nůžky, Fe přezka, Fe břitva a nůž 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Lit: Droberjar 2002, 342 

117. Třebusice 1 (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: ojedinělý nález 

NO: Během výzkumné sezóny v letech 1956 – 1957 byl objeven následující nález, 
pocházející ze žlabu č. 2. 
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a) Bronzová soška: figurální ozdoba z římské trojnožky, jde o bronzové poprsí mladíka 
s poměrně pravidelným vlnitým účesem, soška je umístěna na podstavci 

Dat: mladší doba římská 

Lit: Motyková – Šneidrová 1959, 49 - 58 

118. Třebusice 2 (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: žárové pohřebiště 

NO: Rozsáhlé žárové pohřebiště z první třetiny po Kr. bylo objeveno na katastrálním území č. 
320 a 321 v obci Třebusice a na katastrálním území č. 357 obce Želenice. Prozkoumáno bylo 
více než 800 hrobů. Výzkum vedl Archeologický ústav Československé akademie věd 
v Praze od roku 1963.  

Narušené žárové hroby 

a) Spona: bronzová destičkovitá spona, která bývala zdobena emailem, mezi krátkým a 
klenutým lučíkem a plochou nožkou je kosočtverečný štítek, který byl také zdoben emailem, 
délka: 69 mm 

Dat: pozdní flávijská doba 

Ulož: M Slaný, inv. č. 3529 

Lit: Sakař 1970, 43 

Žárový hrob bez čísla 

NO: nález p. Podhory 

a) Bronzová nádoba: rukojeť a fragmenty stěny bronzové naběračky, zřejmě typ Eggers 131, 
rukojeť je zdobena, velikost: 31,5 x 36,6 mm, 80 x 71 mm 

Dat: augustovsko- raně tiberiovské období 

Lit: Karasová 1998, 82 

c) Spona: typ A 236c, bronz, délka: 42,5 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

d) Opasková garnitura: malé fragmenty pásových zápon, typ Garbsch 1f, velikost 
největšího z osmi fragmentů  včetně dekorace: 33 x 31 mm 

Dat: 1. století po Kr. 

Ulož: M Slaný 

Lit: Sakař 1970, 43 

Žárový hrob II F 

a) Spona: typ A 68, bronz, délka: 56 mm 

Dat: druhá polovina 1. století po Kr. 
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b) Bronzová nádoba: cedník patřící k naběračce, typ E 159 – 162 

Dat: stupeň B2 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 43 - 44; Karasová 1998, 82 

Žárový hrob V F 

a) Skleněná nádoba: fragment těla tmavě zelené skleněné nádoby, tělo nádoby bylo hranaté 

Dat: 2. polovina 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 45 

Žárový hrob XLVI/21 (hrob 52) 

a) Bronzová nádoba: dno bronzové naběračky s koncentrickými kruhy, velikost: 53 x 30 mm 

b) Bronzová nádoba: fragment nádoby s otvorem, velikost: 44 x 24 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit (a – b): Karasová 1998, 82 - 83 

Žárový hrob LIII/21 (hrob 61) 

a) Skleněná nádoba: fragmenty skleněné nádoby zelené barvy silně poškozené ohněm 

Dat: 2. polovina 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Žárový hrob LXIX/21 (hrob 77) 

a) Spona: bronzová spona s uzlíkem na lučíku, horní část lučíku je široká, vinutí je uzavřeno 
v tubus zdobený žlábky, délka: 34 mm 

b) Bronzová nádoba: fragmenty bronzové naběračky s ledvinovitým výřezem v rukojeti, 
uprostřed rukojeti probíhá pás ze dvou řad kvadratického perlovce, mezi nimiž jsou 
koncentrické dvojité kroužky, typ Eggers 137, na spodní straně rukojeti je kolek ve tvaru 
obráceného písmene ,,V“, délka: 165 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Lit: Sakař 1965, 150 - 151; Karasová 1998, 83; Musil 2008, 102 

c) Meč: rozlomený železný meč s dlouhým a širokým dříkem zakončený jablkem, typ Mainz 
(ozdobné jablko na konci jazykovitého řapu), doplněn napodobeninou honosného držadla 
štítu 

Lit: Sakař 1991; Droberjar 2007, 67 

Pozn: Podle V. Sakaře (1965) jde o hrob bojovníka, vyzbrojeného mečem, štítem a dvěma 
kopími. Hrob je datován do přechodného stupně B1/B2.  
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Ulož: NM Praha 

Hrob VI/22 (hrob 109) 

a) Spona: šarnýrová spona s uzlíkem mezi lučíkem a nožkou, patka v podobě kuličky – 
derivát spony typu Alésia 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Lit: Droberjar 1997, 277 

Žárový hrob LXXVI/22 (hrob 189) 

a) Bronzová nádoba: fragment rukojeti naběračky ze sady naběračky a cedníku typu Eggers 
162, v obdélné kartuši je nečitelný kolek, délka: 75 mm 

Dat: okolo poloviny 1. století  po Kr. 

Lit: Karasová 1998, 83 

b) Opasková garnitura: bronzová přezka s oválným rámečkem zdobená kolky a vyraženým 
motivem skládajícím se ze dvou řad šráfků, velikost: 33 x 27 mm 

Ulož: NM Praha 

Žárový hrob LXXX/22 (Eggers: hrob 81-22, Droberjar 2006 – hrob 183) 

a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu, Eggers 41, držadlo a ataše chybí, pod 
okrajem hrdla je výzdoba z rovnoběžných čar na vnější straně a horizontální žlábek na vnitřní 
straně, výška: 133 mm, průměr dna: 130 mm, průměr ústí: 149 mm 

Dat: polovina 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 51856 

Lit: Karasová 1998, 83 

Žárový hrob LXXXV/22 (hrob 188) 

a) Spona: dvě bronzové spony, typ A 67, jedna ze spon byla během užívání opravena, délka: 
71 a 65 mm 

Dat: doba vlády Augusta 

Obr. 25 

b) Spona: dolní část lučíku bronzové spony, typ A 237c, velikost: 51 x 16 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 45  

Žárový hrob XCIX/22 (hrob 197) 

a) Spona: typ A 19, bronz, délka: 94 mm 
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Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 47 

Žárový hrob VII/23 (hrob 212) 

a) Spona: typ A 67, bronz, délka: 62 mm 

b) Spona: typ A 67, bronz, spodní část lučíku chybí, délka: 32 mm 

Dat (a – b): doba vlády Augusta 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 47 

Žárový hrob XVI/23 (hrob 221) 

a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu, na dně je značka, tvořená čtyřmi 
rovnoběžnými hastami, výška s držadlem: 250 mm, výška nádoby: 150 mm, průměr dna: 128 
mm, průměr ústí: 148 mm 

Dat: poslední třetina 1. století – počátek 2. století po Kr. 

Lit: Karasová 1998, 83 

Obr. 44 

b) Spona: železné trubkovitá spona se žlábky pro vykládání stříbrem, délka: 41 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1965, 151 – 152 

Žárový hrob XX/23 (hrob 225) 

a) Bronzová nádoba: fragment stěny nádoby, velikost: 33 mm 

Lit: Karasová 1998, 83 

Hrob XXXVI/23 (hrob 241) 

a) Spona: ,,Höckerfibel“ typu Riha 2.12, zřejmě jde o variantu výrazně členěných spon 

Dat: tiberiovsko – flávijské období 

b) Spona: typ 19aI 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 281, 283 

Žárový hrob XLVIII/23 (hrob 253) 

a) Spona: A 236 
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b) Opasková garnitura: zlomek meandrovitě prolamované destičky a člunkovité kování ze 
zvláštního žlábkovitého objektu z areálu pohřebiště 

Lit (b): Motyková – Šneidrová 1964, 355; (a) Droberjar 2006, 691 

Obr. 55 

Žárový hrob LX/23 (hrob 266) 

a) Bronzová nádoba: část vědra östlandského typu E 38 – 43, průměr těla: 168 mm, průměr 
okraje: 236 mm, výška: 78 mm 

Lit: Karasová 1998, 83 

Žárový hrob III/25 (hrob 270) 

a) Spona: typ A 19, bronz, délka: 64 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 

Žárový hrob VI/25 (hrob 271) 

a) Bronzová nádoba: fragmenty naběračky, typ Eggers 131, s kolkem v obdélné kartuši 
MHEREN//, peří na hlavičkách kachen je naznačeno polokruhy, velikost: 58 x 54 mm 

Dat: augustovsko – raně tiberiovská doba 

Ulož: NM Praha 

Lit: Karasová 1998, 83 

Žárový hrob XIVI/26  

a) Bronzová nádoba: fragmenty naběračky, typ Eggers 131, poškozená ohněm, na rukojeti je 
thyrsus s vyraženými proužky 

Dat: augustovsko - raně tiberiovské období 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 47, 49; Karasová 1998, 83 

Hrob IV/26 (hrob 285) 

a) Spona: spona typu Aucissa 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 282 

Žárový hrob IX/36 (hrob 325) 

a) Bronzová nádoba: velmi poškozené vědro östlandského typu E 40 

Dat: stupeň B2 

Lit: Karasová 1998, 83 
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b) Bronzová nádoba: fragment rukojeti bronzové naběračky, typ Eggers 160 (162?), 
velikost: 90 x 32 mm 

Dat: stupeň B2 

Lit: Karasová 1998, 83; Musil 2008, 106 

c) Opasková garnitura: bronzová přezka zdobená větvičkovitým motivem, velikost: 90 x 33 
mm 

Ulož: NM Praha 

Žárový hrob XXXVII/36 (hrob 353) 

a) Spona: dvojdílná bronzová trubkovitá spona, délka: 33 mm 

b) Spona: zkorodovaná železná trubkovitá spona, délka: 45 mm 

c) Spona: železná trubkovitá spona, délka: 43 mm 

Ulož: NM Praha 

Žárový hrob XXXIX/36 (hrob 355) 

a) Bronzová nádoba: fragmenty bronzové nádoby, zřejmě vědro östlandského typu E 38 – 
43 

Ulož: NM Praha 

Lit: Karasová 1998, 84 

Žárový hrob LVI/36 (hrob 372) 

a) Bronzová nádoba: fragmenty široké bronzové nádoby, zřejmě vědro östlandského typu E 
38 – 43 

Lit: Karasová 1998, 84 

Ulož: NM Praha 

Žárový hrob LXXXII/36 (hrob 398) 

a) Meč: meč typu Bell – Zemplín, br. nákončí pochvy meče, br. kování pochvy meče 

Ulož: NM Praha 

Další nálezy: spona A 45, 3 br. kování, br. okrajové kování štítu, štítová puklice Zieling B2a, 
br. jehlice, br. tyčinka, hrot kopí, Fe patka kopí, Fe nůž, Fe kování 

Žárový hrob CIX/36 (hrob 425) 

a) Bronzová nádoba: fragment naběračky s kulovitým otvorem v rukojeti, typ E 137 – 142 

Dat: stupeň B1 

b) Spona: A 68 

Lit: Karasová 1998, 84 
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Hrob XVIII/37 (hrob 445) 

a) Spona: typ A 19aII 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 283 

Hrob XIX/37 (hrob 446) 

a) Spona: typ A 19aII 

Dat: horizont Marobudovy říše 

b) Spona: A 236b 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 283/284; Droberjar 2006, 691 

Žárový hrob XXII/37 (hrob 449) 

a) Spona: typ A 67, bronz, délka: 45 mm 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 49 

Hrob XXIII/37 (hrob 450) 

a) Spona: typ A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 

b) Bronzová nádoba: neurčena 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284; Droberjar 2006, 691 

Žárový hrob XXIV/37 (hrob 451) 

a) Spona: typ A 236c, bronz, délka: 60 mm 

b) Spona: fragment, typ A 236c, bronz, délka: 50 mm 

Dat: 1. století po Kr.  

Ulož: NM Praha 

Hrob XXVI/37 (hrob 453) 

a) Spona: tzv. vojenská spona, jednoduchá drátěná forma se spodní tětivou 

Dat: stupeň B1a 
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Ulož: NM Praha 

b) Spona: uzlíkovitá spona typu Riha 1.5 

Dat: stupeň B1a 

Lit: Droberjar 1997, 281 

Žárový hrob LVIII/41 (hrob 562) 

a) Bronzová nádoba: dva fragmenty rukojeti pánve, typ E 137, velikost: 155 mm 

Dat: pozdně augustovské – raně tiberiovské období 

Lit: Karasová 1998, 84 

Hrob XLVI/37 (hrob 473) 

a) Spona: typ A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284 

Hrob XLIX/37 (hrob 476) 

a) Spona: spona typu Aucissa 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

b) Spona: A 24 

Lit: Droberjar 1997, 282 

Žárový hrob LVII/37 (hrob 484) 

a) Bronzová nádoba: cedník, typ E 159 - 162, velikost: 20 x 16 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1970, 50; Karasová 1998, 84 

Hrob X/41 (hrob 514) 

a) Spona: typ A 19aII 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284 

Hrob LXXXV/41 (hrob 579) 
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a) Spona: typ A 241, spona s hladkým nečleněným lučíkem a s prolamovaných 
zachycovačem 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997 

Hrob LXXXIII/41 (hrob 587) 

a) Spona: 2 x typ Feugère 19c s lučíkem tvořeným zvířecí postavou 

b) Spona: spona typu Třebusice 

c) Spona: spona A 19aII 

d) Opasková garnitura: br. přezka římsko – provinciálního původu (typ Oldenstein 1033) 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 278, 284; Droberjar 2006, 692 

Hrob XLIX/42 (hrob 732) 

a) Spona: spona typu Aucissa, na destičce hlavice otevřená očka, typ Riha 5.2.1b 

Dat: stupeň B1a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 282 

Hrob LXV/42 (hrob 748) 

a) Spona: typ A 19aII 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284 

Hrob XXVIII/44 (hrob 808) 

a) Spona: spona s očky typu Haltern, ostré zalomení lučíku pod uzlíkem do pravého úhlu, 
prolamovaný zachycovač 

Dat: horizont Marobudovy říše 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 281 

Hrob XXIV/62 (hrob 867) 

a) Spona: 2 x typ A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 
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b) Spona: 2 x A 2b, možná imitace římských spon Germány 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284 

Žárový hrob XXIX/62 (Motyková-Šneidrová 1967, Droberjar 2006 – hrob 872) 

a) Bronzová nádoba: vědro, typ Eggers 47 

Dat: 2. polovina 2. století – polovina 3. století po Kr.  

Lit: Musil 2008, 110 

Dat: stupeň B2/C1 

b) Bronzová nádoba: fragment nádoby 

Lit (a – b): Karasová 1998, 84 

Žárový hrob XLIII/62 (Motyková-Šneidrová 1967, Droberjar 2006 – hrob 886) 

a) Bronzová nádoba: vědro, typ Eggers 39 

Dat: flávijská doba 

b) Bronzová nádoba: fragmenty sady cedníku a naběračky, typ Eggers 160 

Dat: 1. polovina 1. století – polovina 2. století po Kr. 

c) Spona: typ A 68, bronz 

Dat: druhá polovina 1. století po Kr. 

Hrob IV/63 (hrob 900) 

a) Spona: typ A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 

b) Spona: typ Kostr. Var. N-a 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284 

Hrob V/63 (hrob 901) 

a) Spona: typ A 19aI 

Dat: horizont Marobudovy říše 

b) Spona: typ A 22a var. Třebusice 

Ulož: NM Praha 

Lit: Droberjar 1997, 284 

Žárový hrob XXVII/63 (hrob 923) 
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a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu se zbytkem ataše, typ E 38 – 43 

Lit: Karasová 1998, 84 

Rozrušené žárové hroby 

a) Opasková garnitura: dvě petlice a rámeček s výčnělkem v podobě ptačí hlavičky, široký 
40 mm 

Lit: Motyková – Šneidrová 1964, 359 

b) Spona: spona typu Aucissa 

c) Spona: typ A 19aI 

Dat: stupeň B1a 

Ulož (b – c): NM Praha 

Lit (b – c): Droberjar 1997, 282, 284 

d) Spona: bronzová spona s vinutím ukrytým v hranolovitém pouzdru, nízký 
lichoběžníkovitý zachycovač, vyklenutý lučík v horní části, uprostřed spony je nýtkem 
připevněn kosočtverečný štítek, spona byla zdobena emailem 

Dat: polovina 2. století po Kr. 

Ulož: MM ve Slaném 

Lit: Svoboda 1948, 111 

e) Spona: destičkovitá bronzová spona zdobená emailem typu A 240, délka: 69 mm 

Lit: Sakař 1970, 43, 60 

Žárový hrob II/28  

a) Bronzová nádoba: fragment stěny nádoby 

Lit: Karasová 1998, 83 

Pozn. následující nálezy byly publikovány E. Droberjarem (2006; 2007), který označuje 
hroby z Třebusic arabskými číslicemi 

Hrob 9 

a) spona: A 236 

Hrob 16 

a) Bronzová nádoba: pánev 

Hrob 22 

a) Spona: A 67 

Hrob 69 

a) Bronzová nádoba: E 131 
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Hrob 70 

a) Sklo: fragment skla 

Hrob 78 

a) Bronzová nádoba: E 160 

Hrob 90 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 115 

a) Opasková garnitura: nákončí typu B5 

Hrob 202 

a) Spona: A 19aII 

Hrob 214 

a) Spona: Demetz TKF IIb1 

Hrob 217 

a) Bronzová nádoba: fragment cedníku a naběračky 

Hrob 236 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 249 

a) Spona A 19 

Hrob 256 

a) Bronzová nádoba:  neurčena 

Hrob 273 

a) Bronzová nádoba: E 131 

Hrob 283 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 313 

a) Meč: meč typu Bell - Zemplín a kování pochvy meče 

Další nálezy: br. okrajové kování štítu, br. nákončí picího rohu 

Hrob 320 

a) Spona: typ A 67a 

b) Bronzová nádoba: pánev 
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Další nálezy: kamenný kadlub na odlévání římských přezek 

Hrob 322 

a) Spona: A 236c 

Hrob 340 

a) Spona: A 236b 

Hrob 343 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 403 

a) Meč: raný římský meč a kování jeho pochvy, varrianta Le Doubs a Pontoux s úzkým a 
dlouhým ostřím 

Lit: Droberjar – Sakař 2000, 31 - 32 

Hrob 404 

a) Militária: oválné kování pochvy meče  

Další nálezy: Fe držadlo štítu, Fe břitva, br. přezka 

Hrob 417 

a) Spona: A 236b 

Hrob 420 

a) Meč: meč typu Mainz, nákončí a oválné kování pochvy meče, délka meče: 720 mm 

Lit: Droberjar – Sakař 2000, 31; Droberjar 2008 

Obr. 55, 56 

Další nálezy: hrot kopí, štítová puklice 

Hrob 453 

a) Spona: A 15, ,,Knotenfibeln“ Riha 1.5 

Hrob 469 

a) Spona: A 236 

Hrob 479 

a) Bronzová nádoba: cedník 

Hrob 492 

a) Spona: A 19aII 

Hrob 493 
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a) Sklo: 3 korálky 

Hrob 504 

a) Bronzová nádoba: E 131, cedník a naběračka 

Hrob 508 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 511 

a) Spona: A 67 

Hrob 518 

a) Sklo: fragment skleněné nádoby 

Hrob 519 

a) Bronzová nádoba: pánev 

Hrob 522 

a) Spona: A 236c 

Hrob 530 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 539 

a) Bronzová nádoba: vědro? 

Hrob 544 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 553 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 560 

a) Bronzová nádoba: E 131 

Hrob 587 

a) Bronzová nádoba: E 131 

b) Spona: A 19all 

c) Spona: 2x ,,Distelfibeln“ Feugère 19c 

Hrob 589 

a) Spona: A 241 

Hrob 590 
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a) Spona: A 19aI 

Hrob 592 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

b) Opasková garnitura: nákončí typu Garbsch R 2 

Další nálezy: spona A 49, štítová puklice Zieling, kost. Hřeben, br. nákončí picího rohu 
Andrzejowski D1, br. přezka, Fe nože, kování štítu, kování pochvy meče 

Hrob 617 

a) Bronzová nádoba: E 131 

Hrob 620 

a) Bronzová nádoba: pánev 

Hrob 653 

a) Bronzová nádoba: pánev? 

Hrob 693 

a) Spona: A 67 

Hrob 699 

a) Bronzová nádoba: neurčena  

b) Spona: A 236c 

Hrob 703 

a) Bronzová nádoba: pánev 

Hrob 708 

a) Spona: A 67b 

Hrob 714 

a) Spona: A 67a 

Hrob 727 

a) Bronzová nádoba: E 154/155, pánev 

Hrob 730 

a) Spona: A 67 

Hrob 732 

a) Spona: Aucissa typu Riha 5.2.1b 

Hrob 746 
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a) Spona: A 67 

Hrob 753 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 771 

a) Spona: A 67 

Hrob 808 

a) Spona: spona s očky typu Haltern 

Hrob 862 

a) Bronzová nádoba: E 131 

Hrob 887 

a) Bronzová nádoba: E 131, 1 - 2 další nádobky 

Hrob 910 

a) Spona: A 67a 

Hrob 912 

a) Bronzová nádoba: E 134 

Hrob 927 

a) Spona: A 67b 

Hrob 930 

a) Bronzová nádoba: neurčena 

Hrob 954 

a) Bronzová nádoba: pánev 

b) Opasková garnitura: pásová zápona typu Garbsch 1c, noricko - panonské kování opasku 

Další nálezy: 2 spony s očky A 45, Fe přezka, jednosečný meč, Fe nákončí kování pochvy 
meče, Fe kování pochvy meče, Fe držadlo štítu typu Zieling B1, štít, puklice typu Zieling, 
hrot kopí, Fe nůž, Fe břitva, br. nůžky 

Hrob 956 

a) Spona: A 67b/c 

b) Spona: A 236d 

Další nálezy: spona A 45 

Rozrušený žárový hrob 

a) Bronzová nádoba: E 131 
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b) Spona: A 236b, Feugère ,,Distelfibeln“ 

Lit: Droberjar 2007, 63, 65, 66, 67 

119. Třebusice 3 (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: nálezy ze sběrů, žádný fragment nepochází z hrobového celku 

a) Terra sigillata: zlomek s reliéfní výzdobou z těla mísovité nádoby pravděpodobně typu 
Drag. 37, keramická hmota jemně plavená, oranžová barva, povrch oprýskaný a hnědočervené 
barvy, ve výzdobě část lidské postavy (postava satyra s vinným měchem a nádobou), dílna: 
Westerndorf, Comitialův okruh, podskupina Comitialis – Erotus, tloušťka: 6 – 7 mm, šířka: 
31 mm, výška: 23 mm 

Dat: 4. čtvrtina 2. století po Kr. 

b) Terra sigillata: 3 malé zlomky hladké TS z těl nádob neurčitelného tvaru, sekundárně 
přepálené 

Ulož: NM Praha 

c) Terra sigillata: dva okrajové zlomky patřící k sobě, keramická hmota velmi jemně 
plavená, tvrdě vypálená, šedé barvy, povrch matně lesklý, barva tmavě hnědočervená, pod 
okrajem 2 – 3 mělké úzké horizontální žlábky, ven vyhnutý okraj zdoben barbotinovou 
technikou ve formě listů a úponků, asi Drag. 35 nebo Drag. 36, středogalská či východogalská 
dílna, tloušťka: 6 mm, šířka: 63 mm, výška: 34 mm 

Dat: 2. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, přír. č. 2/63 a 154/63 

d) Terra sigillata: velmi malý hladký zlomek z těla nádoby neurčitelného typu, keramická 
hmota jemně plavená, tvrdě vypálený, barvy cihlově červené s růžovým nádechem, rámcově 
jde o výrobek středogalské či východoglaské dílny, tloušťka: 6 mm, šířka: 25 mm, výška: 28 
mm 

Ulož: NM Praha, přír. č. 180/63 

Lit: Halama 2004, 53 - 54; Halama 2007, 199 – 200, 205 

120. Tuchlovice (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Systematické výzkumy na ploše sídliště (tzv. Tuchlovice I) byly provedeny 
Archeologickým ústavem Praha roku 1953 a 1954 pod vedením R. Pleinera, odkryto bylo 
významné středisko železářské výroby. Před zahájením výzkumu zde byly objeveny 
fragmenty keramiky z pozdní doby římské.  

a) Keramika: římská lampa z povrchového průzkumu, typ Menzel 11, poškozená na hubici, 
velikost: 78 x 59 mm, výška: 43 mm 

Dat: 2. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: M Strašecí 
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Lit: Jančo 2001, 165 – 183 

Obr. 12 

NO: germánská osada z pozdní doby římské, poloha ,,U Mlýna“, sonda A 1 

b) Keramika: zlomek misky, kadidelnice z jemné hlíny šedé barvy, stěna zdobená 
horizontálními plastickými vroubkovanými a hladkými žebry, velikost: 35 x 36 mm, zařazení: 
jemná šedá keramika 

Dat: 4. století po Kr. 

Lit: Sakař 1970, 50; Sakař 1978, 126; Jančo 2001, 165 - 183; Jančo 2003, 276; Rypka 2007, 
82 

NO: sektor 13, sonda 6 

c) Keramika: tři zlomky ze třech třecích misek, první zlomek z hnědé hlíny s červeným 
povrchem s ústím doplněným hraněnou páskou a vnitřní stranou pokrytou hnědozelenou 
glazurou s mnoha kamínky, druhý zlomek je ze dna a má hnědozelenou glazuru, třetí zlomek 
je okrajem lišty se stopami zelené glazury, zařazení: glazovaná keramika – třecí misky 

Dat: 4. století po Kr. 

Ulož: ARÚ Praha 

Lit: Sakař 1970, 50; Sakař 1978, 126; Jančo 2003, 283; Rypka 2007, 82 

NO: bez nálezových okolností 

d) Keramika: lampa s bradavkovitým dekorem typu Bailey R. Q 1425 

Dat: 4. století po Kr. 

Lit: Jančo 2003, 276 

Doporučená lit k lokalitě: Pleiner 1954, 776 – 783 

121. Tuchlovice – Srby (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Záchranný výzkum K. Motykové – Šneidrové v roce 1966 objevil areál germánské 
osady ze starší doby římské, z objektu č. 2 je následující nález. 

a) Keramika: část okraje nádoby mísovitého tvaru, světle šedý materiál, tmavošedý povrch, 
tvar pravděpodobně členěný, skupina terra nigra, průměr okraje: 205 mm, zařazení: okruh 
jemné šedé keramiky 

Dat: stupeň B1   
Lit: Motyková – Šneidrová 1970, 243 - 244; Droberjar 2002, 345; Jančo 2003, 276; Rypka 
2007, 83 

b) Terra sigillata: zlomek nožky z plochého talíře Drag. 17 nebo 15/17, jemně plavený 
materiál, vypálený do červena, průměr nožky: 70 mm 

Dat: 1. polovina 1. století po Kr. 
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Ulož: (b) NM Praha 

Lit: Motyková – Šneidrová 1970, 248; (b) Halama 2004, 55 

122. Tuklaty 1 (okr. Kolín, Středočeský kraj)  

Lok: sídliště 

NO: Plochu sídliště ze starší a počátku mladší doby římské na poli pana Mašína odkryl J. L. 
Píč koncem 19. století. Sídliště začíná již v 1. století po Kr. a končí v 1. polovině 3. století po 
Kr.  

a) Terra sigillata: zlomek dna a podstavy prstence Drag. 37, dílna: Rheinzabern 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53063 

Lit: Sakař 1956, 62 

b) Bronzová nádoba: ataše bronzového vědra, typ E 36, otvor pro zavěšení držadla je značně 
opotřebován používáním, výška: 55, 5 mm, max. šířka: 32, 5 mm 

Dat: přelom 2./3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53073 

Lit: Píč 1897; Sakař 1981, 229; Karasová 1998, 84; Halama 2007, 206 

123. Tuklaty 2 (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: Lokalita byla objevena J. L. Píčem v roce 1896, který zde odkryl bohaté sídlištní 
objekty, nacházející se nedaleko železniční stanice. 

Jáma 

a) Spona: typ A 236h, bronz, délka: 74 mm, poškozená 

Dat: doba vlády Hadriana a Antonia Pia (117 - 138; 138 – 161 po Kr.) 

Ulož: NM Praha 

Jáma XI 

a) Terra sigillata: fragment dna, mísa, typ Drag. 37, keramický materiál jemně plavený, 
tvrdě pálený, červenohnědé barvy, povrch lesklý, tmavě hnědočervené barvy, tloušťka: 6 mm, 
výška: 16 mm, šířka: 72 x 40 mm 

Dat: pol. 2. – pol. 3. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv.č. 53063 

Lit: Halama 2004, 56 

Jáma 

a) Bronzová nádoba: rukojeť bronzové nádoby, zřejmě typ Eggers 36, délka: 56 mm 
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Dat: 2. století – 3. století po Kr.?  

Ulož: NM Praha, inv. č. 53073 

Lit: Karasová 1998, 84 

Jáma 

a) Spona: typ A 68, bronz, délka: 45 mm 

Dat: druhá polovina 1. století po Kr. 

Ulož: NM Praha, inv. č. 53077-53078 

Lit: Sakař 1970, 50-51 

Pozn: následující nálezy byly publikovány E. Droberjarem (2007) 

a) Spona: A 19aI 

b) Spona: A 19aII 

c) Spona: Langton Down 

d) Spona: ,,Distelfibeln“ typu Feugère 16a 

e) Spona:  A 67 

f) Spona: A 236c 

124. Velký Osek (okr. Kolín, Středočeský kraj) 

Lok: ?  

NO: Nález pochází z regulace toku Labe. 

a) Bronzová nádoba: vědro s maskovitou ataší, typ E 24 

Dat: stupeň B2 

Lit: Sakař 1970, 57; Karasová 1998, 85 

125. Velké Přílepy 1 (okr. Praha – západ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: výzkum I. Vojtěchovské roku 1999 na severovýchod od obce 

a) Terra sigillata: hladký zlomek těla neurčitého tvaru 

Ulož: M Roztoky, inv. č. A 238697 

Lit: Halama 2006, 206 

126. Velké Přílepy 2 (okr. Praha – západ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 

NO: východní okraj obce, výzkum M Roztoky a Archaia roku 1995 
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a) Terra sigillata: zlomek podstavy Drag. 31, keramická hmota jemně plavená, tvrdě pálená, 
cihlově červené barvy, lesklý povrch, otisk prstu, tloušťka: 9 – 10 mm, výška: 27 mm, šířka: 
96 mm, dílna: Rheinzabern 

Dat: 3. třetina 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: M Roztoky, inv. č. A 242634 

Lit: Halama 2004, 58; Halama 2007, 206 

b) Terra sigillata: hladký zlomek těla nádoby neurčitelného tvaru, keramická hmota jemně 
plavená, tvrdě vypálená, cihlově červené barvy, tloušťka: 6 – 9 mm, výška: 43 mm, šířka: 47 
mm, Rheinzabern či Westerndorf 

Dat: 2. polovina 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: M Roztoky, inv.č. A 238697 

c) Terra sigillata: hladký zlomek těla mísovité nádoby se zřetelným zalomením Drag. 18/31 
nebo 31, tloušťka: 6 mm, výška: 23 mm, šířka: 30 mm, keramická hmota velmi jemně 
plavená, tvrdě vypálená, cihlově červené barvy, lesklý povrch 

Dat: 2. polovina 2. století – 1. polovina 3. století po Kr. 

Ulož: M Roztoky, inv. č. A 167005 

d) Terra sigillata: hladký zlomek TS 

Ulož: M Roztoky 

Lit (b – d): Halama 2004 

127. Velké Zboží (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: hrob 

NO: Při rozšiřování odpadního příkopu za někdejším panským dvorem byl objeven v roce 
1895 žárový hrob uložený v urně. 

a) Bronzová nádoba: fragment cedníku? 

b) Spona: A 67a 

Dat: stupeň B1 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 64 - 65; Droberjar 2002, 363; Droberjar 2006, 694 

Další nálezy: 4 miniaturní keramické nádobky, fragment keltského skleněného náramku, 
kování picího rohu, kování s očkem a se 4 nýty 

128. Velvary (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: V prostoru někdejší lesní školky nalezl H. Kraus žárový hrob z doby římské. 

a) Spona: bronzová destičkovitá spona, původně zdobená stříbrem, spona by měla mít tvar 
delfína 
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Dat: 2. polovina 2. století – 3. století po Kr. 

Ulož: M Velvary 

Lit: Svoboda 1948, 108; Sakař 1970, 51, 60; Musil – Ondřejová 2001, 90 (uvádějí stříbrnou 
sponu); Droberjar 2002, 364 

Obr. 27 (vpravo) 

Další významné nálezy: přeslen, masivní bronzový kruh, malý bronzový kruh, kování, šedý 
deformovaný skleněný korálek, několik kusů světle modrého skla, bronzové korálky, 
bronzové spirálky, železné hřeby, kostěná jehlice, kostěný hřeben 

Pozn: zřejmě jde o uzavřený hrobový celek 

129. Větrušice (okr. Praha – východ, kryj Praha) 

Lok: ? 

NO: ? 

a) Spona: noricko – panonská spona A 237b 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 70; Droberjar 2006, 698 

130. Vlkov pod Oškobrhem (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: Na lokalitě ,,Na Vrších“ byl nalezen žárový hrob v bronzové nádobě, který odkryl J. 
Hellich. 

a) Bronzová nádoba: vědro, typ E 12, výška: 187 mm, průměr okraje: 273 mm 

Dat: stupeň A – B1 

Lit: Sakař 1991, 36; Karasová 1998, 85 

131. Vrbice 1 (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 

NO: V roce 1891 vykopal hrobník na poli žárový hrob z doby římské. Zřejmě šlo o hrob 
germánského bojovníka z 2. století po Kr. 

a) Spona: destičkovitá spona zdobena emailem, který je velmi poškozen, velikost: 39 x 23 
mm 

Dat: 2. – 3. století po Kr. 

Ulož: M Poděbrady 

Lit: Sakař 1970, 51; Droberjar 2002, 370 

132. Vrbice 2 (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárové hroby 
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NO: V letech 1897 – 1898 bylo v poloze ,,Na Rozkoši“ na poli vykopáno 15 žárových hrobů 
z doby římské. Všechny pohřby měly hliněné popelnice. Hroby byly uspořádány do dvou řad 
orientovaných směrem východ - západ. Pohřebiště je kladeno do první poloviny 1. století po 
Kr. 

Hrob 7 

a) Spona: typ A 68, bronz, délka: 45 mm 

b) Spona: typ A 68, bronz, délka: 33 mm 

Ulož: M Teplice 

Hrob 9 

a) Bronzová nádoba: dva fragmenty vědra se stopami po opravě 

Lit: Sakař 1970, 51; Karasová 1998, 85 

Hrob 15 

a) Bronzová nádoba: mísa, typ Eggers 92 

Dat: augustovsko – raně tiberiovské období 

Ulož: M Teplice 

Lit: Sakař 1970, 51; Droberjar 2002, 370; Droberjar 2007, 63 

133. Všechlapy (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: hrob 

NO: Na parcele č. 180 bylv roce 1899 objeven žárový hrob. 

a) Spona: A 237b 

Dat: stupeň B1 

Lit: Motyková – Šneidrová 1963, 67; Droberjar 2006, 695 

Další  nálezy: spona s očky, br. spona, přezka typu Madyda – Legutko, br. jehlice Beckmann 
9, Fe nůžky, Fe nůž 

134. Zadní Poříčí (okr. Příbram, Středočeský kraj) 

Lok: ? 

NO: bez nálezových okolností 

a) Spona: bronzová spona s pevným zachycovačem typu A 238a 

Lit: Sakař 1970, 51 

135. Závist (okr. Praha – západ, Středočeský kraj) 

Lok: sídliště 
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NO: Na keltském oppidu na Hradišti nad Závistí bylo prozkoumáno v 60. letech 20. století 
také germánské sídliště z doby římské a počátku doby stěhování národů. Následující nálezy 
jsou z plochy mezi sondou A 11 a kamenným stolem. 

a) Keramika: zlomek misky, kadidelnice se šikmo prosekávaným okrajem a se zdobenými 
horizontálními plochými žebry, na vnější straně zbytky červeného potahu, velikost: 34 x 47 
mm, zařazení: jemná žlutooranžová keramika s červeným potahem 

Dat: 3. století po Kr. 

Ulož: ARÚ Praha – depozit Závist 

Lit: Sakař 1978, 121; Jančo 2001, 265 - 283; Rypka 2007, 43 

NO: z výplně polozemnice s kamenným krbem 

b) Keramika: část hrdla džbánu z jemné cihlově červené hlíny se schodovitě profilovaným 
okrajem, odlomené ucho, stopy druhotného přepálení, zařazení: jemná žlutooranžová 
keramika 

Dat: 50 – 120 až 3. století po Kr. 

Ulož: ARÚ Praha – depozit Závist 

Lit: Sakař 1978, 122; Jančo 2003, 270; Rypka 2007, 43 

NO: polozemnice s kamenným krbem 

c) Keramika: ulomené páskové ucho džbánu z tmavošedé jemné hlíny se slabým šedožlutým 
potahem, zařazení: okruh jemné šedé x žlutooranžové keramiky  

Dat: 3. – 4. století po Kr. 

Lit: Sakař 1978, 122; Jančo 2003, 276; Rypka 2007, 43 

d) Keramika: dutá nožka misky s plochým dnem typu Oelmann 114, z jemné tmavošedé 
hlíny, šedožlutý hladký povrch, Noricum či Panonie, zařazení: jemná šedá keramika 

Dat: sklonek 3. století po Kr. 

Lit: Sakař 1978, 121; Jančo 2003, 276; Rypka 2007, 44 

Ulož: ARÚ Praha – depozit Závist 

e) Keramika: spodní část džbánu či vázy z jemné písčité pórovité hlíny, černošedá barva, 
slabě drsněný povrch zdobený dvěma vodorovnými liniemi, zařazení: jemná šedá keramika 
(drsná šedočerná keramika či okruh s vlešťovanou výzdobou dle Rypka 2007) 

f) Keramika: část hrdla džbánu s úzkým ven vytočeným okrajem, z jemné tmavošedé hlíny, 
druhotně přepálený, zařazení: jemná šedá keramika (okruh keramiky s vlešťovanou výzdobou 
x šedé keramiky dle Rypky 2007) 

Dat: 4. století po Kr. 

g) Keramika: ze sondy F 38 je zlomek džbánu z jemného šedého materiálu, zařazení: jemná 
šedá keramika 
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Dat: polovina 4. století – počátek 5. století po Kr. 

Lit (e – g): Jančo 2003, 277; (e – f) Rypka 2007, 46 

Polozemnice 1 - 4 

NO: Dva zlomky TS byly objeveny roku 1963 mezi sondou A 11 a tzv. Kamenným stolem. 
Další TS je z jihozápadní části akropole, západního okraje akropole, ze sondy A 29 a 
z půdorysu brány N a D, ze severozápadní části akropole a ze sondy A 33. 

a) Terra sigillata: dva malé zlomky, keramická hmota jemně plavená, tvrdě vypálená, 
červenohnědé barvy, povrch matně lesklý  

Lit: Sakař 1978, 122 

b) Terra sigillata: mísa v technice TS, okrajová mísa s ovaleným okrajem a vysokým 
hrdlem, keramická hmota jemně plavená, horšího výpalu, povrch mírně lesklý, hnědočervené 
barvy, výška: 48 mm, šířka: 94 mm 

c) Terra sigillata: fragment TS, dva slepené okrajové zlomky mísovité nádoby, keramická 
hmota jemně plavená, horšího výpalu, barvy místy šedé a místy oranžové, lesklý povrch, 
červenohnědé barvy, výška: 28 mm, šířka: 56 mm, argonská sigillata 

Dat: 4. století po Kr. 

d) Terra sigillata: fragment TS, okrajový zlomek mísovité nádoby s ovaleným okrajem, 
keramická hmota jemně plavená, horšího výpalu, cihlově oranžové barvy, povrch mírně 
lesklý, hnědočervené barvy, výška: 24 mm, šířka: 49 mm,argonská sigillata 

Dat: 4. století po Kr. 

e) Terra sigillata: zlomek TS, hladký zlomek z těla nádoby, keramická hmota jemně plavená, 
povrch tvoří oranžový povlak, mírně lesklý, výška: 33 mm, šířka: 38 mm, pozdní argonská 
sigillata 

f) Terra sigillata: dva zlomky mortária, Drag. 45, pozdní argonská sigillata 

Dat: 4. století po Kr. 

g) Terra sigillata: zlomek TS, zlomek těla nádoby, jemně plavený materiál, dobře pálený, 
oranžové barvy, kolková výzdoba v podobě horizontálního pásu, , výška: 34 mm, šířka: 38 
mm, argonská TS 

Dat: 330 – 370 po Kr. 

h) Terra sigillata: zlomek TS, hladký zlomek z části dna a těla mísovité nádoby s malým 
podstavným prstencem, keramická hmota jemně plavená, oranžové barvy, povrch omletý, , 
výška: 29 mm, šířka: 35 mm, pozdní TS 

Dat: 4. století po Kr. 

ch) Terra sigillata: dva slepené zlomky TS, dva hladké slepené zlomky z těla jedné nádoby, 
keramický materiál jemně plavený, horšího výpalu, oranžové barvy, výška: 56 mm, šířka: 48 
mm 

Dat: 4. století po Kr. 
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i) Terra sigillata: velmi malý fragment TS, keramická hmota jemně plavená, horšího výpalu, 
cihlově oranžové barvy, není jisté zda jde o TS 

j) Terra sigillata: okrajový fragment TS, nerevidovatelný zlomek TS 

k) Terra sigillata: 6 zlomků TS, nerevidovatelné zlomky TS 

Ulož: ARÚ Praha – depozit Závist 

Lit: Halama 2004, 60 – 65 

Pozn: z lokality pochází i několik zlomků keramiky, které jsou datovány do 2. poloviny 4. 
století až do poloviny 5. století po Kr., a proto nejsou zařazeny do tohoto katalogu 

136. Zboží (okr. Nymburk, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: Roku  1895 p. J. Hellich zachránil žárový hrob porušený zemními pracemi. Zřejmě nejde 
o uzavřený nálezový celek, charakter hrobu neodpovídá žárovým hrobům z doby římské. 

a) Spona: typ A 68, bronz, zachycovač geometricky prolamovaný, délka: 70 mm 

b) Bronzová nádoba: malý fragment bronzového cedníku a naběračky, zřejmě typ Eggers 
162 

Dat: flávijské období 

Ulož (a, b): M Poděbrady 

Lit (a, b): Sakař 1970, 52-53; Karasová 1998, 85; Musil 2008, 106 

137. Zdice (okr. Beroun, Středočeský kraj) 

Lok: žárový hrob 

NO: předměty z hrobu byly zachráněny panem M. Lüssnerem, pohřeb byl uložen do 
bronzového vědra bez železného držadla 

a) Bronzová nádoba: vědro östlandského typu Eggers 40, bez držadla, na dně je vyrytá 
značka ve tvaru písmene ,,X“, výška: 185 mm, průměr dna: 240 mm, průměr ústí: 247 mm 

Dat: stupeň B2 

b) Meč: část železného meče, délka: 124 mm 

Ulož: NM Praha 

Lit: Sakař 1965, 152; Sakař 1970, 53; (a) Karasová 1998, 85 

138. Zvoleněves (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: kostrový hrob 

NO: Na staveništi v cukrovaru byl objeven kostrový hrob z mladší doby římské, ve kterém 
byla pohřbena dívka. Na obou ramenou měla po jedné destičkovité sponě, mezi nimi se 
nacházela další destičkovitá zvířecí spona a ještě jedna destičkovitá spona ležela na hrudníku. 
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a) Spona: 3 x destičkovité spony a jedna destičkovitá zvířecí spona v podobě laně 

Dat: mladší doba římská 

Lit: Droberjar 2002, 388 

Obr. 28 (vlevo) 

139. Želevčice (okr. Kladno, Středočeský kraj) 

Lok: ?  

NO: nález pravděpodobně z hrobu 

a) Bronzová nádoba: fragment vědra 

Ulož: KHM Vídeň, inv. č. 9240 – 9254 

Lit: Sakař 1970, 57; Karasová 1998, 86 – 87 

Další nálezy: spona A 132 
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2. Obrazové přílohy 
Pozn. Následující vyobrazení z důvodu jejich převzetí z uvedené literatury mají různá 

měřítka.  

 

 

Mapa 11: Lokality s nálezem římského importu. 1. Beroun, 2. Borek, 3. Brozánky, 4. Budiměřice, 5. Býkev, 

6. Čelákovice, 7. Černín, 8. Černuc, 9. Dobřichov, 10. Dobřichov – Pičhora, 11. Dobřichov – Třebická, 12. 

Dolínek, 13. Dolánky, 14. Dřetovice, 15. Holubice, 16. Horní Počaply, 17. Hořín, 18. Hořovice, 19. Hostín, 20. 

Chlumín, 21. Jenišovice, 22. Jenštejn, 23. Kluk, 24. Kněževes, 25. Kolín, 26. Kostelec nad Labem, 27. 

Kostomlaty nad Labem, 28. Kouřim, 29. Kropáčova Vrutice, 30. Kšely, 31. Kutná Hora, 32. Libenice, 33. 

Líbezníce, 34. Libeř, 35. Lisovice, 36. Liteň, 37. Lužec nad Vltavou, 38. Lysá nad Labem, 39. Měňany, 40. 

Mikovice, 41. Mikuláš, 42. Mlékojedy, 43. Močovice, 44. Nebovidy, 45. Nehvizdy, 46. Neratovice, 47. 

Nymburk, 48. Nová Ves, 49. Nové Dvory, 50. Obříství, 51. Odřepsy, 52. Ohrada, 53. Opolany, 54. Ořech, 55. 

Otvovice, 56. Pečky, 57. Pchery, 58. Pňov, 59. Polepy, 60. Praha, 61. Přerov nad Labem, 62. Přerubenice, 63. 

Radim, 64. Ratenice, 65. Roztoky, 66. Rymáň, 67. Řepov, 68. Sány, 69. Slatina, 70. Stehelčeves, 71. Stradonice, 

72. Straky, 73. Svatý Mikuláš, 74. Tatce, 75. Tišice, 76. Třebovle, 77. Třebusice, 78. Tuchlovice, 79. Tuklaty, 

80. Velký Osek, 81. Velké Přílepy, 82. Velké Zboží, 83. Velvary, 84. Větrušice, 85. Vlkov pod Oškobrhem, 86. 

Vrbice, 87. Všechlapy, 88. Zadní Poříčí, 89. Závist, 90. Zboží, 91. Zdice, 92. Zvoleněves, 93. Želevčice. 

 

                                                 
1 Číslování lokalit na mapě 1 neodpovídá číslování lokalit v katalogu římských importů ve středních Čechách. 



207 

 

Obrázek 1: Čelákovice. Fragment skleněné nádoby (podle Sakař 1970, 3). 

                                       

Obrázek 2: Čelákovice. Terra sigillata (podle Halama 2007, obr. 3:4). 

 

 

Obrázek 3: Černín. Terra sigillata (podle Halama 2007, obr. 3:8). 

 

Obrázek 4: Hostín. Terra sigillata (podle Halama 2007, obr. 4:2). 
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Obrázek 5: (vlevo) Kutná Hora – Sedlec. Terra sigillata (podle Halama 2007, obr. 9:4). (vpravo) Kšely. Terra 

sigillata (podle Halama 2007, obr. 9:6). 

 

Obrázek 6: Neratovice. Terra sigillata (podle Halama 2007, obr. 2:5). 

 

Obrázek 7: Beroun. Keramika cihlové barvy (podle Jančo 2003, obr. 1:2). 

 

Obrázek 8: Dřetovice. Keramika cihlové barvy  (podle Jančo 2003, obr. 1:7). 
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Obrázek 9: Ratenice. Panonská pásková keramika (podle Jančo 2003, obr. 2:9). 

 

Obrázek 10: Kutná Hora. Keramická lampa (podle Jančo 2003, obr. 6:9). 

 

Obrázek 11: Praha – Modřany. Keramická lampa (podle Jančo 2003, obr. 6:8). 

 

Obrázek 12: Tuchlovice. Keramická lampa (podle Jančo 2001, obr. 1:6). 
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Obrázek 13: Třebestovice – Sadská. Terakotová soška (podle Motyková – Šneidrová 1974, Tabulka 1). 

 

Obrázek 14: Beroun. Porýnské silně profilované spony (podle Břicháček – Charvát – Matoušek 1983, obr. 7: 2 

– 3). 

 

Obrázek 15: Dobřichov – Pičhora, hrob I. Spona A 67 (podle Droberjar 1999a, Taf. 1,I/6). 
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Obrázek 16: Dobřichov – Pičhora, hrob II. Spona typu Feugère 19a (podle Sakař 1970, obr. 2:13). 

 

 

Obrázek 17: Dobřichov – Pičhory, hrob VI. Spona A 67a (podle Droberjar 1999a, Taf. 18,VI/3). 

 

Obrázek 18: Dobřichov – Pičhora, hrob 16. Spona typu Feugère 19b (podle Droberjar 1999a, Taf. 32,16/2). 



212 

 

Obrázek 19: Dobřichov – Pičhora, hrob 26. Spona typu Feugère 13b (podle Droberjar 1999a, Taf. 36,26/2). 

 

Obrázek 20: Dobřichov – Pičhora, hrob 38. Spona A 67b (podle Droberjar 1999a, Taf. 41,38/1). 

 

Obrázek 21: Dobřichov – Pičhora, hrob 43. Spona A 237c (podle Droberjar 1999a, Taf. 43,43/2). 

 

Obrázek 22: Dobřichov – Pičhora, hrob 94. Spona (podle Droberjar 1999a, Taf. 61,94/1). 
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Obrázek 23: Dobřichov – Třebická. Hrob 49. Spona typu A 236 x A 237  (podle Sakař 1970, obr. 16:16). 

 

Obrázek 24: Dobřichov – Třebická. Rozrušené žárové hroby. Destičkovitá spona (podle Droberjar 2002, 308). 

 

Obrázek 25: Třebusice, hrob LXXXV/22. Spona A 67 (podle Sakař 1970, obr. 18:1,2). 

 

Obrázek 26: Kostelec nad Labem. Kolínkovitá spona (podle Svoboda 1948, obr. 18:3). 
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Obrázek 27: Nebovidy. Kolínkovité spony (podle Svoboda 1948, obr. 18:6,7). 

                       

Obrázek 28: Zvoleněves, Velvary. Destičkovité spony (podle Svoboda 1948, obr. č. 16:9, 10). 

 

Obrázek 29: Dolínek. Spona A 15 (podle Svoboda 1948,obr. č. 7/1a,b). 

 

Obrázek 30: Dobřichov – Pičhora, hrob 24. Spona A 19aI (podle Droberjar 1999a, Taf. 34,24/3). 

 

Obrázek 31: Dobřichov – Pičhora, hrob 32. Spona A 19aI (podle Droberjar 1999a, Taf. 39,32/5). 
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Obrázek 32: (vlevo) Rymáň. Bronzový býček (podle Svoboda 1948, obr. č. 38:2).     
 (vpravo) Černuc. Bronzový býček (podle Felcman 1894, 462). 

 

                          

Obrázek 33: Stradonice. Pouto s ataší ve tvaru srdce z vědra E 19, srdcovitá ataše z vědra E 19 (podle 

Svobodová 1983, ob. 1:10,8). 

 

Obrázek 34: Dobřichov – Pičhora, hrob II. Rukojeť patery se zakončením v podobě berana, typ E 154/155 

(podle Droberjar 1999a, Taf. 5,II/1). 

 

Obrázek 35: Dobřichov – Pičhora, hrob II. Ucho oinochoe s hlavou menády, typ E 124/125 (podle Sakař 1970, 

obr. 2:20). 
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Obrázek 36: Dobřichov – Pičhora, hrob 146. Ataše bronzové nádoby (podle Droberjar 1999a, Taf. 79,146/6). 

 

 

Obrázek 37: Dobřichov – Pičhora, hrob I. Bronzová nádoba E 7 (podle Sakař 1970, obr. 2:1). 

 

Obrázek 38: Dobřichov – Pičhora, hrob III. Bronzová nádoba  E 38 (podle Droberjar 1999a, Taf. 8,III/1). 
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Obrázek 39: Dobřichov – Pičhora, hrob V. Bronzová nádoba E 24 (podle Sakař 1970, obr. 5:7a,b). 

 

 

Obrázek 40: Dobřichov – Pičhora, hrob 146. Bronzová nádoba E 140 x E 147 (podle Droberjar 1999a, Taf. 

79,146/4). 

 

 

Obrázek 41: Kropáčova Vrutice, kostrový hrob. Bronzová pánev E 131 (podle Sakař 1970, obr. 20:14). 
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Obrázek 42: Lisovice. Bronzové vědro E 28 (podle Sakař 1970, Plate X:1). 

 

Obrázek 43: Lysá nad Labem. Bronzová pánev E 131 (podle Sakař 1970, Plate XII: 7). 

 

Obrázek 44: Třebusice, hrob XVI/23. Vědro östlandského typu (podle Sakař 1970, Plate VIII:2). 



219 

 

Obrázek 45: Praha – Bubeneč, bronzové nádoby z výbavy kostrového hrobu IV (podle Droberjar 2007, obr. 

20). 

 

Obrázek 46: Dobřichov – Pičhora, hrob III. Rukojeti bronzových nádob s kolky (podle Sakař 1970, obr. 

3:13,14). 

 

Obrázek 47: Dobřichov – Pičhora, hrob III. Stříbrné poháry (podle Droberjar 1999a, Taf. 9,III/12,13). 

 

 

Obrázek 48: Dobřichov – Pičhora, hrob I. Opasková garnitura garbsch E 1b (podle Droberjar 1999a, Taf. 

2,I/1). 
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Obrázek 49: Dobřichov – Pičhora, hrob VI. Přezka opasku G 1b (podle Droberjar 1999a, Taf. 19,VI/2). 

 

Obrázek 50: Dobřichov – Pičhora, hrob 6. Zápona G 1c a návlečka pro řemen B 1f (podle Droberjar 1999a, 

Taf. 25,6/2 – 3). 

 

Obrázek 51: Dobřichov – Pičhora, hrob 70. Destička opasku typu B 1b (podle Droberjar 1999a, Taf. 54,70/2). 

 

Obrázek 52: Dobřichov – Pičhora, hrob 78. Kování opaskové garnitury (podle Droberjar 1999a, Taf. 57,78/2 – 

3). 
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Obrázek 53: Dobřichov – Pičhora, hrob 97. Kování opaskové garnitury (podle Droberjar 1999a, Taf. 63,97/5). 

 

Obrázek 54: Mikovice. Opaskové garnitury (podle Motyková – Šneidrová 1964, obr. 4:1,2,8). 

 

 

Obrázek 55: Třebusice, hrob XLVIII/23. Člunkovité kování opaskové garnitury (podle Motyková – Šneidrová 

1964, obr. 4:5,6). 
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Obrázek 56: Meče. 1. Stehelčeves, hrob U2. 2. Třebusice, hrob CIV/36. 3. Dobřichov – Pičhora, hrob 95. 4. 

Třebusice, hrob LXXXVII/36. 5. Dobřichov – Pičhora, hrob V (podle Droberjar – Sakař 2000, obr. 9). 

 

Obrázek 57: Kování pochev. 1. Třebusice, hrob LXXXVIII/36. 2. Třebusice, hrob CIV/36. 3. Třebusice, hrob 

LXXXVII/36. 4. Dobřichov – Pičhora, hrob V. 5. Třebusice, hrob LXXXVIII/36. 6. Třebusice, hrob 

LXXXVII/36. 7. Třebusice, hrob CIV/36. 8. Dobřichov – Pičhora, hrob V (podle Droberjar – Sakař 2000, obr. 

10). 
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Obrázek 58: Horní Počaply. Meč (podle Musil 1994, obr. 4:3). 

 

Obrázek 59: Dobřichov – Pičhora, žárový hrob 6/1902. Součásti vojenské výzbroje a výstroje (podle Sakař 

1980, obr. 1). 

 

Obrázek 60: Dobřichov – Třebická. Bronzová štítová poklice (podle Sakař 1980, obr. 2). 

 

 


