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Abstrakt

Měsícovité podstavce tvoří velmi specifi ckou a variabilní kategorii keramických, vzácně i kamen-

ných artefaktů. Počátky jejich výskytu a rozšíření lze ve střední Evropě spojovat s kulturami popelni-

cových polí, zejména hornodunajského a středodunajského okruhu. Jejich vývoj následně pokračuje 

také ve starší době železné, kdy se rozšířily mimo středoevropský prostor až do severovýchodního 

Španělska a severní Itálie. Celkový počet nálezů v současné době převyšuje odhad z roku 2004, který 

se pohyboval kolem dvou tisíc jedinců.

Hlavní úkol práce spočíval v souborném zpracování dosavadních výsledků bádání v rámci této 

problematiky. Současně také došlo k pokusu o kritické posouzení vlastností artefaktů a nálezového 

prostředí vzhledem k potenciální funkci měsícovitých podstavců.

Nálezové prostředí těchto výrobků je poměrně variabilní. Zpravidla se objevují na sídlištích 

v sekundárním uložení jako odpad, ale také v situacích, které lze považovat za projevy kultovní-

ho jednání. V severovýchodní Francii a jižním Německu se části měsícovitých podstavců nacházejí 

také v kontextu hrobů z pozdní doby bronzové. Odtud se tento zvyk šíří v poněkud transformované 

podobě východním směrem. Takto vybavené hroby lze zaznamenat na pohřebištích bylanské a kalen-

derberské kultury a také v prostředí slezské, vzácněji pak sasko-lužické skupiny lužických popelni-

cových polí starší doby železné. 

Na základě dominantních morfologických znaků měsícovitých podstavců byla navržena nová ty-

pologie, rozlišující 4 typy a 13 variant. Některé formy jsou kulturně a regionálně specifi cké. Pro 

české prostředí je charakteristická prizmatická podoba vyznačující se oproti okolním regionům jed-

noduchostí tvaru a výzdoby, která svědčí spíše o praktické funkci těchto artefaktů.

Součástí práce je vyhodnocení chemicko-mineralogických analýz zaměřených na materiálové slo-

žení keramické hmoty a stanovení maximálního termického zatížení vybraných vzorků. Výsledky 

rozborů v souladu s hodnotami naměřenými při experimentálním výpalu modelů měsícovitých pod-

stavců nevylučují možnost použití předmětů jako příslušenství ohniště. Zároveň však neposkytly 

jednoznačné indicie vedoucí k objasnění účelu těchto artefaktů. 

Názory na jejich funkci nejsou po více jak 150 letech výzkumu jednotné, sahají od jednoduchých 

symbolů, přes nábožensko-kultovní objekty až po ryze utilitární předměty. Za současného stavu po-

znání nezbývá než měsícovité podstavce chápat jako polyfunkční a polysémantické předměty, které 

jsou znakem kulturní identity se symbolickým, sociálním i praktickým obsahem. 
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Abstract

Moon-shaped idols constitute very specifi c and variable category of ceramic, in rare cases also of 

stone artefacts. Beginning of their occurrence and spreading in the middle Europe can be associat-

ed with the Middle-Danube and North-Alpine Urnfi eld culture. Their development consequentially 

continues in the early iron age when they spread outside central European region down to the north 

east of Spain and the north of Italy. The current total number of fi ndings is higher than estimate from 

2004, which was approximately 2000 pieces.

The main objective of the thesis lay in overall processing of results of the research up to now concern-

ing the given issue. At the same time there was an attempt made about critical assessment of the artefact 

features and the excavation environment with regard to the potential function of the Moon-shaped idols.

The excavation environment of these products is quite variable. As a rule they appear in settle-

ments as secondary refuse, but also in the situations, which can be considered as demonstration of 

cult behaviour. In northeast France and south Germany, parts of Moon-shaped idols are to be found 

also in context of the fi nal Bronze Age. From there the custom is spread in a modifi ed form to the 

east. Such equipped graves can be noticed in the burial sites of Bylany and Kalenderberg culture and 

also in the environment of Silesian and rarely Saxon-Lusatian group of Lusatian Urnfi eld culture of 

the Early Iron Age.

On the basis of the dominant morphological features of the Moon-shaped idols new typology was 

designed distinguishing 4 types and 13 groups (variations). Some forms are culturally and regionally 

specifi c. For Czech environment the prismatic form is characteristic. This form is characterized by 

simplicity of the shape and ornaments, which proves rather practical function of the artefacts. Part of 

the thesis is evaluation of chemical and mineral analyses focused on the material composition of the 

ceramic substance and determination of the highest thermic strain of the selected samples. Outcome of 

the analyses together with the fi gures measured during experimental pottery fi ring of the Moon-shaped 

idols do not exclude the possibility of using the objects as accessories of fi replace. However, at the 

same time no convincing evidence has been provided leading to clarifying the purpose of the artefacts.

Opinions on their function are not unifi ed even after over 150 years of the research. They range 

from simple symbols to religious-cult objects or utterly utilitarian objects. With regard to the current 

knowledge we have to consider the Moon-shaped idols as multi-functional and multi-semantic ob-

jects, which are attributes of the cultural identity with symbolic, social and practical content.
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1 ÚVOD

Motto: „… Jest to – pokud mi známo – první nález půlměsícovitých podob v Čechách a zasluhuje 

tedy větší pozornosti.

Půlměsícovité podoby (Mondbilder, Croissants) jsou nejznámější z jezerních staveb švýcarských. 

Jsou to předměty z hlíny pálené neb z kamene zhotovené, sestávající z trojhranného těla, které buďto 

na ploché spodině aneb na jedné, dvou či čtyřech nožkách odpočívá a jehožto hořejší strana na obou 

stranách jest vytažena v rohy…“

(Matiegka 1897, 571)

Artefakty jsou jedním ze základních archeologických pramenů. Jejich významnou vlastností je spole-

čenská účelnost – funkce, která patří k důležitým otázkám archeologie (k funkci artefaktů blíže např. 

Kuna 2007, 105–107). 

Většinu archeologických nálezů představují artefakty, z jejichž morfologie a nálezových okolností 

lze s větší či menší mírou pravděpodobnosti usuzovat na jejich funkci. Vedle nich se však vyskytují 

předměty, jejichž úloha není zřejmá. Často bývají zařazeny do skupiny výrobků tradičně označova-

ných jako kultovní. Mezi ně také náleží keramické měsícovité podstavce, které se, jak se zdá, objevu-

jí ve střední Evropě náhle s nástupem pokročilých kultur popelnicových polí bez přímých známých 

předchůdců ze střední doby bronzové (Huber 2005, 52). Vyskytují se v širokém spektru nálezových 

situací, od prostých sídlištních jam s obsahem běžného odpadu přes nálezy v obytných či výrobních 

objektech až po situace, které můžeme bezesporu označit za projevy kultu a náboženského života, 

jako jsou kultovní areály a v neposlední řadě také hroby.

1.1 Definice 

Měsícovitými podstavci rozumíme kategorii keramických, ojediněle i kamenných artefaktů, objevu-

jících se v různém kontextu od mladší doby bronzové až do pozdní doby halštatské. Jsou to protáhlé 

hranolovité bloky, velice různorodé co do tvaru a velikosti, někdy opatřené podstavou či nožkami, 

jejichž hřbet je zpravidla (nikoliv vždy) na obou koncích symetricky protažen do jakýchsi rohů. 

Hlavní tektonické části tvoří podstava (základna), tělo a rohy. Dále rozlišujeme hřbet, čelní a boční 

stěny (obr. 1). 

Do stejné kategorie výrobků jsou někdy řazeny i tzv. hřebenáče (něm. Firstziegel), které jsou 

v českém nálezovém prostředí dosud neznámým jevem a tato práce se jimi nebude zabývat.1 

1  Jde o keramické artefakty dutého půlválcovitého těla, oboustranně ukončeného výraznými kotouči, svojí podobou připomínající 
střešní hřebenáče. Jsou rozšířeny ve východní Francii (Tikonoff 2011) a v jižních oblastech Německa – od horního Porýní až do Ba-
vorska (Kimmig 1934; Fischer 1998, 102), ojedinělý případ je zaznamenán také v Maďarsku (Nagy 1979, obr. 31). 



10

1.2 Základní rámec práce

Přestože zahraniční odborná literatura věnovala a věnuje měsícovitým podstavcům relativně do-

statek pozornosti, u nás stále zůstávají na okraji zájmu. Komplexního zpracování se dostalo pod-

stavcům z Maďarska (Nagy 1979), Alsaska (Billot 2008) a severovýchodního Španělska (Almagro-

Gorbea – Lorrio Alvarado 2011). Problematiku švýcarské a jihoněmecké oblasti přiblížila D. Hager 

(2007). Otázkou středoevropských funerálních nálezů se ve své diplomové práci a následných studi-

ích zabýval S. Matzerath (2009; 2011; 2012; 2014). 

Hlavní úkol této práce spočívá v souborném vyhodnocení dosavadních poznatků bádání v ob-

lasti problematiky měsícovitých podstavců. Jeho součástí bylo shromáždění dostatečného množství 

reprezentativních vzorků z území Čech a středoevropského prostoru. Jako zdroj informací sloužily 

publikované domácí i zahraniční nálezy doplněné vlastním výzkumem, který zahrnoval návštěvu 

20 tuzemských muzeí a archeologických pracovišť.2 Na základě nashromážděného studijního materi-

álu jsem sestavil katalog nálezů z Čech.3

První část práce se věnuje především posouzení formálních a materiálových vlastností měsíco-

vitých podstavců a jejich nálezovému prostředí. Zjištěné údaje byly komparovány se zahraničními 

2  Ústav pro archeologii FF UK v Praze, Archeologický ústav AV ČR  Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech 
v Praze, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Labrys, Národní muzeum v Praze, Muzeum hlavního 
města Prahy, Muzeum stříbra v Kutné Hoře, Regionální muzeum v Kolíně, Polabské muzeum Poděbrady, Východočeské muzeum 
v Pardubicích, Regionální muzeum a galerie Jičín, Oblastní muzeum Praha-východ, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Mu-
zeum Českého krasu v Berouně, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Západočeské 
muzeum v Plzni, Oblastní muzeum v Chomutově, Regionální muzeum v Teplicích. Z objektivních příčin nebylo možné prostudovat 
veškerý vytipovaný materiál, ať již z důvodů zpracování, stěhování či dlouhodobých inventarizací sbírkových fondů. Nedostupné 
sbírky byly v muzeu v Litoměřicích, Lounech a část fondu Národního muzea v Praze.
3  Diplomová práce volně navazuje na autorovu bakalářskou práci (Mazač 2000).

hřbet čelní stěny

rohyboční stěna

boční stěna
základna

tělo

Obr. 1. Schematizovaný měsícovitý podstavec s popisem jednotlivých částí.
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studiemi a zasazeny do širšího rámce středoevropského kontextu. Na základě toho jsem se rozhodl 

pro vymezení základních typů a variant měsícovitých podstavců. Důležitou součástí kapitoly věno-

vané materiálovým vlastnostem jsou výsledky chemicko-mineralogických analýz několika vzorků, 

které byly provedeny a vyhodnoceny v laboratořích Ústavu skla a keramiky Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze.4 Kromě otázek týkajících se složení a struktury keramické hmoty, přítomnosti 

plošných povrchových úprav (tuhování a nátěru), se náš zájem soustředil na stanovení maximální 

tepelné zátěže artefaktů, resp. jejich partií, a otázkám opakované termické expozice. Za účelem zjiš-

tění povrchové teploty při ověřování potenciální funkce krbového kozlíku jsem opakovaně prováděl 

experimentální „výpal“ několika testovacích modelů měsícovitých podstavců v otevřeném ohništi. 

Kromě měření teploty konkrétních partií jsem se zaměřil na pozorování změn povrchu. 

Ve druhé části práce prezentuji dosavadní interpretační směry, které sahají od nábožensko-kultov-

ních objektů s výrazným symbolickým obsahem přes geodeticko-astronomická pozorovací zařízení 

po profánní, ryze utilitární předměty. 

1.3 Kulturní a chronologické vymezení 

Měsícovité podstavce se ve střední Evropě objevují s nástupem pokročilých kultur popelnicových 

polí a jejich výskyt trvá až do pozdněhalštatského období. Tuto periodu lze defi novat Reineckovými 

stupni Ha A–Ha D (Reinecke 1924, 43–44). Zatímco stupně Ha A a B náleží ještě době bronzové 

(období popelnicových polí; stupeň Ha A mladší a stupeň Ha B pozdní době bronzové), představují 

stupně Ha C a D vlastní dobu halštatskou. Toto schéma dále podrobněji propracoval H. Müller-Karpe 

(1952; 1959). Jím navržené členění bylo později jeho následovníky podrobeno kritice, zvláště stupeň 

Ha B2 vymezený na základě nálezů na pohřebišti v Kelheimu nebyl jako nadregionálně platný přijat 

(srov. Pare 1998, 312; Pfauth 1998, 64–66, 83; Trachsel 2004, 23–24). Chronologií a paraleliza-

cí středoevropských a cirkumalpinských periodizačních systémů na přelomu pozdní doby bronzové 

a doby halštatské zpracoval Ch. F. E. Pare (1996; 1998; 1999). Poněkud modifi kovaný nástin perio-

dizace s tendencí k vyššímu datování publikoval M. Trachsel, mimo jiné také s využitím dendrochro-

nologických dat (obr. 2;. Trachsel 2004, 151–152, Abb. 84 a 195). 

Relativně odlišný chronologický systém je pro pozdní dobu bronzovou užíván ve východní Fran-

cii. J. J. Hatt (1961) toto období rozdělil do stupňů Bronze Final IIa, IIb, IIIa a IIIb, přičemž jsou 

paralelizovány s Reineckovými stupni Ha A1–B3 (srov. Croutsch et al. 2011, fi g. 14).

4  Realizace proběhla v rámci grantů Záhada raně středověké sídelní aglomerace v Roztokách. Krajina, ekonomika a vzorce sídlišt-
ního chování, P405/10/2289 GAČR řešitel M. Kuna; Příprava a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím 
mikro- a nanoskopických metod, MSM 6046137302. Experimenty a měření provedly Ing. Alexandra Kloužková, CSc. a Ing. Petra 
Zemenová, obě z VŠCHT v Praze.
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Těžiště této práce spočívá zejména 

v jižní části středoevropského úze-

mí, kterou v mladší a pozdní době 

bronzové reprezentují dva kultur-

ní okruhy s výskytem měsícovitých 

podstavců: okruh hornodunajských 

popelnicových polí (HDPP) a okruh 

středodunajských popelnicových polí 

(SDPP). Z okruhu hornodunajských 

popelnicových polí je pro tuto práci 

důležitých několik kulturních skupin, 

například rýnsko-švýcarsko-výcho-

dofrancouzská (RSFO), dolnomo-

hansko-švábská a severovýchodoba-

vorská skupina s těsnými kontakty 

k české skupině, někdy též česko-vý-

chodobavorský okruh HDPP (srov. 

Brun – Mordant 1988; Pfauth 1998; 

Sperber 1987; Böhm 1937; Jiráň 

2008). Českou skupinu mladší doby 

bronzové reprezentují kultury kno-

vízská, resp. milavečská, v pozdním období pak kultury nynická a štítarská (k zatím neuzavřené 

polemice o existenci svébytné milavečské kultury viz Jiráň 2008, zde rovněž také ke klasifi kaci 

nynické kultury; k pojmu štítarská kultura srov. např. Smejtek 2005, 486–487; Kuna – Němcová 

2012). Z okruhu středodunajských popelnicových polí jsou v tomto ohledu důležité komplexy Ve-

latice–Baierdorf, Čaka–Vál I a chronologicky na ně navazující Stillfried–Podolí a Chotín II–Vál II 

(srov. Říhovský 1958; Furmánek – Veliačik – Vladár 1991; Salaš 1993; Buchvaldek – Lippert – Koš-

nar 2007).

V době halštatské (starší době železné) se stala větší část středoevropského prostoru součástí 

halštatského kulturního prostředí, které je tradičně děleno na západo- a východohalštatský okruh. 

Z hlediska výskytu měsícovitých podstavců jsou důležitými celky bylanská kultura ve středních 

a severozápadních Čechách (srov. Böhm 1925; Koutecký 1968; 2001; 2008), kalenderberská kultura 

dolního Rakouska, Burgenlandu (Hradska), jihozápadního Slovenska a severozápadního Zadunají 

Bz D spät

Ha A1

Ha A1

Ha A2

Ha B1

Ha B2–3

Ha A2

Ha B1

Ha B3

Ha C1aHa C1

Ha C2

Ha C3

Ha D1

Ha C

Ha C1b

Ha C2

Ha B2

Ha A2

Ha B1 früh

Ha B1 spät

Ha B2 spät

Ha B3 spät

Ha C1 spät

Ha D1 spät

Ha D2 spät

Ha C2 spät

Ha B2 früh

Ha B3 früh

Ha C1 früh

Ha D1 früh

Ha D2 früh

Ha D3 früh

Ha C2 früh

Ha C1Mitte

Ha D1Mitte

Ha C2Mitte

1150

1200

1100

1050

1000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

1150

1200

1100

1050

1000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

Bronze Final
IIb

Bronze Final
IIa

Bronze Final
IIIa

Bronze Final
IIIb

Jiráň 
2008

Koutecký
2008

Croutsch et al.
2011

Pare
1999

Trachsel
2004

Obr. 2. Chronologie pozdní doby bronzové a doby halštatské. Podle Jiráň 

2008; Koutecký 2008; Croutsch et al.; Pare 1999; Trachsel 2004.



13

(Nebelsick 1997) a halštatská kultura středního a severozápadního Zadunají (srov. Stegmann-Rajtár 

2002, 193; 2005, 60; Buchvaldek – Lippert – Košnar 2007). Méně výrazně vystupují také v lokálních 

skupinách jihovýchodoalpské oblasti (Gabrovec 1999).

Ve starší době železné se měsícovité podstavce stávají součástí inventáře hrobů slezské skupi-

ny lužických popelnicových polí (LuPP), která je výrazně ovlivněna halštatským prostředím (Gedl 

1975, 98–109). Kromě samotného Slezska (polského i českého) je reprezentována také třetím stup-

něm východočeské slezskoplatěnické kultury ve smyslu třídění V. Vokolka (Filip 1936–37; Voko-

lek 1999), na střední a severní Moravě pak kulturou platěnickou (Nekvasil 1987; 1993). Vzácně se 

objeví také v sousední sasko-lužické oblasti billendorfské kultury (Gedl 1975, 110–117) a prostředí 

středoněmeckých chýšovitých uren v Sasku-Anhaltsku (Simon 1999).

Od přelomu 9. a 8. století př. Kr. evidujeme měsícovité podstavce také mimo vlastní oblast střední 

Evropy, v severní Itálii s dominantními kulturami Golasecca a Este, a v severovýchodním Španělsku 

(srov. Pare 1998; Buchvaldek – Lippert – Košnar 2007).

2 TERMINOLOGIE

Česká terminologie do jisté míry vycházela z německé, kde se po celou dobu odráží nejistota výkla-

du vedoucí k velké rozmanitosti výrazů. Již v nejstarší práci spojil G. Escher (1853, 103) kamenné 

artefakty nalezené v Ebersbergu s představou srpku měsíce. F. Keller (1858, 147) začal záhy užívat 

označení Mondbilder. Tyto předměty totiž považoval za kultovní, sloužící k uctívání měsíce. Z ter-

mínu Mondbilder vycházel J. Matiegka (1897, 570) při popisu prvních měsícovitých podob na území 

Čech. Také výraz půlměsícovitý útvar užívaný později J. Filipem (1936a, 35) a D. Kouteckým (2008, 

51) má stejný původ. 

Na konci 19. století byly zavedeny další výrazy jako např. Mondhorn (Heierli 1886, 28–29) nebo 

Feuerbock (Hoernes 1888, 103, 114–116), který má shodný sémantický obsah jako termín alari, uži-

tý A. Prodoscimim (1887, 167) při zveřejnění keramických objektů z lokality Este. Označení ohništní 

kozlík či krbový podstavec se v naší literatuře neujaly, užívají se pouze při výkladu potenciální funk-

ce (srov. Pleiner – Rybová 1978, 478).  

S množstvím publikovaných příspěvků přibývalo také nových označení, takže již v roce 1912 

upozornil G. Kyrle (1913, 30, pozn. 1) na velký počet německých termínů; mimo jiné jmenuje 

např. halbmondförmige Tongeräte, Mondfi gur, Doppelmond, Kopfstützen a Halskissen. Sám hovo-

řil o Tonbänken. Zmiňuje také obrat Mondidol, který v roce 1891 zavedl namísto dosud užívaného 

termínu Mondbilder O. Müller (Bella – Müller 1891, 183). Tento výraz na rozdíl od jiných zobecněl 

a je některými autory užíván dodnes i v českém prostředí, kde se objevuje i v nesprávné transkripci 
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montidol, v překladu měsíčkovitý či měsíční symbol nebo idol (montidol: např. Vokolek 1999; Čedí-

ková 2008; měsíčkovitý či měsíční symbol: Dvořák 1939; Vokolek 2008, 88; měsíčkovitý idol: Neus-

tupný 1940, 115; Hrala 1973, 76; Podborský 1994, 81 a 89).

Potřeba současné archeologie v německy hovořících zemích vypořádat se s problémem interpre-

tační nejistoty vedla k pokusům o zavedení dalších neutrálních termínů. Ch. Fankhauser (1989, 126) 

užila pojem gehörntes Tonobjekt, který R. Baumeister (1995, 382) upravil na Tonhornobjekt. S. Mat-

zerath (2009) přichází s nepříliš konkrétním termínem Standobjekt, který již vůbec nevystihuje cha-

rakter této kategorie výrobků. Veden potřebou zavést nové internacionálně akceptovatelné označení 

navrhuje později termín bicornia symbola (Matzerath 2014).

Výraz Tonaltar, Altar (hliněný oltář) upřednostňují A. Molnár s Cs. Farkasem (2010, 117) před 

pojmy Mondidol, který je běžně užíván v Rakousku, nebo Feuerbock preferovaný v Maďarsku. Jeho 

vhodnost je podle nich stejně správná či mylná jako v případě termínu Feuerbock. Terminologickou 

nejistotu odráží i označení kotouč s nástavcem, popírající měsícovitý podstavec jako specifi cký arte-

fakt (srov. Půlpán 2012, 128–130).

V této práci se přikláním pro zjednodušení ke konvenčnímu termínu měsícovitý podstavec, pří-

padně alternativnímu keramický podstavec, který je s drobnými nuancemi poměrně častý (srov. Filip 

1936b; Šaldová 1965; Mazač 2000; Čedíková 2008; Chvojka – Parma 2011) a jako terminus techni-

cus zřetelně kulturně a chronologicky determinující zvláštní kategorii artefaktu. 

3 KRITIKA PRAMENŮ 

Nevyváženost publikace nálezů měsícovitých podstavců v průběhu 20. století způsobila výrazné zkres-

lení představ o jejich výskytu v pozdní době bronzové a době halštatské na území Čech (srov. obr. 3).

Před rokem 1900 byly zveřejněny pouze dva měsícovité podstavce z pozdní doby bronzové z Bro-

zánek u Mělníka a další dva z bylanských hrobů na eponymní lokalitě u Českého Brodu. Uveřejně-

ných nálezů přibylo v první polovině 20. století, kdy byly publikovány výzkumy velkých pohřebišť 

kultury bylanské (Hradenín) a slezskoplatěnické (Platěnice, Úhřetice), nefunerální protějšky přitom 

zůstaly stranou zájmu. Od šedesátých, resp. konce padesátých let však především zásluhou V. Šaldo-

vé přibývá informací o sídlištních nálezech měsícovitých podstavců z mladší a pozdní doby bronzové 

v západních Čechách. Pomineme-li zmínky bez bližšího popisu či ilustrací z druhé poloviny 20. sto-

letí (Šolle 1980; Sedláček 1980; Valentová 1982; Beneš A. 1987; Beneš J. 1987; Hrala 1973; Plei-

ner – Rybová 1978, 465), přibyly do konce 20. století pouze tři publikované podstavce nefunerálního 

charakteru z oblasti štítarské (Lážovice a Radonice nad Ohří) a jeden ze slezskoplatěnické kultury 

(Libišany). 
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Takto zkreslený obraz prezentoval měsícovité podstavce jako součást inventáře západočeských 

sídlišť mladší a pozdní doby bronzové, zatímco v době halštatské představoval artefakt určený vý-

hradně pro funerální účely v prostředí bylanské a slezskoplatěnické kultury.

Po roce 2000 fond doplnily sídlištní nálezy pozdní doby bronzové a doby halštatské ze středních 

a severozápadních Čech. Podařilo se tak vytvořit ucelenější představu o rozšíření měsícovitých pod-

stavců v pozdní době bronzové, kdy se vedle západočeské oblasti vyskytují v hojném počtu ve střed-

ních a severozápadních Čechách. Zároveň došla korekce představa o jejich ryze funerálním účelu 

v době halštatské, kde se nacházejí také na sídlištích bylanské a slezskoplatěnické kultury. 

Při studiu se potýkáme s několika potížemi. Jednou z nich je samotná identifi kace podstavců. 

Počátky tohoto problému začínají již během terénní prospekce a laboratorního zpracování, kdy tyto 

předměty bývají chybně určeny, následně uloženy a evidovány pod nesprávným označením (např. 

jako mazanice, závaží, cihla aj). V případě početných souborů velkých výzkumů je pak prakticky 

nemožné revidovat celý fond. Komplikace způsobuje také diskrepance mezi dokumentací či evidencí 

a fyzickým stavem. Z mnoha jiných lze uvést tři konkrétní případy. Na pohřebišti ve východočes-

kých Úhřeticích byly registrovány čtyři hroby vybavené měsícovitým podstavcem (Vokolek 1999). 

Ve sbírkách Regionálního muzea v Chrudimi a Národního muzea v Praze se však nachází celkem 

šest kusů, vztahujících se k této lokalitě, přičemž ani jeden z nich neodpovídá popisu exempláře 

z hrobu 63, který měl být opatřen „pupíčky“ (Píč 1902–1903, 478). Opačný příklad se vztahuje k po-

známce J. L. Píče: „…Jinak vyskytly se [měsícovité podstavce] podobné plátenickým letos v žárových 

hrobech u Nové Vsi [u Bakova nad Jizerou], …“ (cit. 1905, 71, pozn. 71). Toto je bohužel jediný 

(zatím neověřitelný) doklad o existenci hrobů s přílohou měsícovitého podstavce z této lokality. Jako 

poslední příklad uvádím exemplář kat. č.126 ze sbírky Regionálního muzea v Kolíně, evidovaný pod 

lokalitou Plaňany. Zde Fr. Dvořák skutečně prozkoumal devět bylanských hrobů, z nichž pouze je-
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den (č. 5) byl publikován. K dalším neexistuje žádná dokumentace a z dochovaného materiálu nelze 

rekonstruovat nálezové celky. 

Velký problém představuje přesnější datování. Příčin je několik. U tzv. starých nálezů je obvykle 

způsoben absencí informací o okolnostech objevu a průvodním inventáři. U moderních výzkumů 

mnohdy chybí chronologické vyhodnocení komponenty, proto i zde se často setkáváme pouze s ori-

entačním kulturním zařazením.

Předmětem vyhodnocení v této práci je 205 exemplářů z území Čech. Z toho 17 pochází ze 

západních Čech: 15 kusů je datováno do mladší a pozdní doby bronzové, jeden nález ze zásypu 

mladolaténského hrobu je nejistě také datován do pozdní doby bronzové a poslední fragment ze 

Obr. 4. Lokality z mladší a pozdní doby bronzové s nálezy měsícovitých podstavců: 1: Náklov; 2: Nynice: 3: Okrouhlé Hradiště; 4: Radná 

u Olešné u Radnic; 5: Radčice; 6: Radobyčice; 7: Přeštice; 8: Tupadly; 9: Tajanov; 10 Strakonice; 11 Lážovice; 12: Malá Černoc; 

13: Vikletice; 14: Libočany; 15: Radonice nad Ohří; 16: Liptice; 17: Brozánky; 18: Libčice nad Vltavou; 19: Roztoky; 20: Únětice; 

21: Kněževes; 22: Hostivice; 23: Jinočany-Mirešice; 24: Praha-Řeporyje; 25: Hlásná Třebaň; 26: Praha-Stodůlky; 27: Praha-Ruzyně; 

28: Praha-Bohnice; 29: Přemyšlení; 30: Praha-Čakovice; 31: Poříčany; 32: Vrbčany; 33: Kouřim; 34: Velim; 35: Pňov.
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sběru zůstává bez datace. Do štítarské kultury je řazeno 53 kusů a dalších dvanáct nejistě určených 

artefaktů. Bylanské kultuře náleží 45 exemplářů, z toho 25 funerálních a 20 sídlištních, a další 

dva jsou nespolehlivě určeny. Slezskoplatěnické kultuře patří 72 funerálních nálezů a pouze dva 

nefunerální, příčinou je jistě stav výzkumu sídlišť. Do pozdní doby halštatské jsou datovány dva 

exempláře.

Obr. 5. Lokality z halštatského období s nálezy měsícovitých podstavců: 1: Bezděkov u Žatce; 2: Březnice; 3: Komušín; 4: Praha-Ruzyně; 

5: Černý Vůl; 6: Žalov; 7: Praha-Černý Most; 8: Dolní Brežany; 9: Praha-Pitkovice; 10: Hradenín; 11: Cerhenice; 12: Jakub; 13: 

Lovosice; 14: Praha-Nové Butovice; 15: Praha-Vinoř; 16: Nymburk; 17: Bylany u Českého Brodu; 18: Plaňany; 19: Nová Ves I; 20: 

Kolín; 21: Kutná Hora-Karlov; 22: Libišany; 23: Dolní Roveň; 24: Uhersko; 25: Rosice u Chrasti; 26: Hrochův Týnec; 27: Úhřetice; 28: 

Platěnice; 29: Pardubice-Hůrka; 30: Rosice nad Labem; 31: Kunětice; 32: Dolní Ředice; 33: Opatovice nad Labem; 34: Skalice; 35: 

Předměřice nad Labem; 36: Dobřenice; 37: Chudonice; 38: Vitiněves; 39: Nová Ves u Bakova.
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4 PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

4.1 Původ – před sledovaným obdobím

Původ měsícovitých podstavců není dosud objasněn a z objektivních příčin mu nebyla věnována 

větší pozornost.

Hledání totiž naráží na problém nevyjasněné funkce těchto objektů. Lze proto sledovat pouze 

artefakty s analogickými formálními vlastnostmi s vědomím toho, že morfologická podobnost ještě 

nezaručuje shodnou funkci. Tento přístup představuje značné riziko, jako např. v případě podhlavní-

ků vykazujících se obdobným tvarem a někdy i užitým materiálem (viz kap. 7.2.1). 

Při vyhledávání starších analogií jsem se zaměřil na keramické či kamenné objekty s rovným pro-

táhle hranolovitým tělem s rohy na obou koncích, jejichž společným jmenovatelem je nejistý výklad 

funkce. 

Velmi rané doklady rohatých předmětů sledují N. Kalicz a P. Raczky (1981) již na neolitických 

lokalitách Maďarska, Bulharska a Makedonie. V neolitické svatyni lidu potiské kultury ve Vésztő-

Mágor v Potisí byl odkryt „kultovní roh“, který V. Podborský (2006, 137) označil jako „prototyp mě-

sícovitých idolů“ (obr. 6; srov. Hegedűs – Makkay 1990, 111, Abb. 134, 135 a 145). Na rozdíl od nich 

je však téměř kuželovitý, tvarem se přibližuje mladším formám dánských „ildbukke“ či djakovským 

exemplářům (srov. Syrovatko 2003). S dalšími analogiemi se lze setkat také na sídlištích staroeneoli-

tického kulturního komplexu Cucuteni-Tripolje (srov. Kruglov – Podgajeckij 1941, 173, tab. 3).

D. Drost (1954, 136–137) spatřuje časný výskyt hliněných „Feuerböcken“ v polovině 3. tisíciletí 

př. Kr. na jihozápadním Balkáně (Sveti-Kyrillovo: Kazarow 1914, 84) a na Krétě (Mochlos: Seager 

1912, fi g. 48). Z eponymní lokality Vučedol-Gradac a Vučedol-vinograd Streim pocházejí dva exem-

pláře keramických „rohatých“ podstavců. Oba náleží dle doprovodného materiálu stejnojmenné kul-

tuře z 1. poloviny 3. tis. př. Kr. (obr. 7; Schmidt 1945, Taf. 50; Bilić 2013, 107). W. Schmid (1937, 

Obr. 6. Vésztő-Mágor (Maďarsko). Kultovní roh. Podle 

Hegedűs – Makkay 1990.

Obr. 7. Vučedol-Gradac. Rohatý podstavec. Podle Schmid 1945.
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296) při hledání původní formy měsícovitých podstavců odkazuje na nálezy ze Sicílie, kde se vysky-

tují na přelomu 3. a 2. tisíciletí (srov. Orsi 1907, 81, fi g. 29).

Přes velkou kulturně-chronologicko-geografi ckou vzdálenost poukázal V. Podborský (1970, 98) 

na oblast severního Přikavkazí. Zde se od rané doby bronzové, resp. eneolitu, na sídlištích majkopské 

(4. tis. př. Kr.) a kuro-arakské kultury (4. – poč. 3. tis. př. Kr.) objevují analogické předměty (srov. 

Krupnov 1957, 63; Syrovatko 2003, 72).

Ty lze doložit také v jižním Přikavkazí, v Anatolii a Palestině, a to v relativně širokém časovém 

rozpětí celého 3. tisíciletí př. Kr. (srov. Diamant – Rutter 1969). Některé z nich jsou na základě tva-

rových dispozic klasifi kovány jako ohniště (třída I, podle Diamant – Rutter 1969, 147; Bouzek 1985, 

75), jiné s prstencovitě zakřiveným tělem jako podstavce nádob (třída II) a poslední velmi nejistě 

jako podstavce tkalcovského stavu, podstavce rožňů či nádob (třída III). Pro naše téma se jako velmi 

zajímavé jeví předměty první skupiny. 

Na lokalitě Beycesultan v západní Anatolii ve stavbách interpretovaných jako svatyně byly ve fá-

zích XVII–XIV (EBI–II; přelom 4. a 3. tisíciletí) mimo jiné objeveny kompozitní „oltáře“, jak tyto 

objekty označuje S. Lloyd (Lloyd – Mellaart 1962). Byly vyrobeny z hlíny a skládaly se z páru ja-

kýchsi „stél“ postavených v linii vedle sebe tak, že mezi nimi vznikla mezera. Uprostřed před nimi 

se nacházel menší hliněný nezdobený objekt tvarově shodný s měsícovitými podstavci. Prostor před 

tímto útvarem a stélami obvykle ohraničovaly prstence tvořené ze tří čtvrtin nízkou hliněnou obru-

bou (fáze XV a XIV). Za stélami byly v různých fázích postupně budovány hliněné podstavce – sok-

ly, které je měly podpírat (fáze XVI, obr. 8) a do nichž byly zároveň zapuštěny velké zásobnice (fáze 

XV) nebo v nich byly vyhloubeny nádrže (fáze XIV). Ačkoliv se „oltáře“ oproti předchozímu období 

Obr. 8. Bycesultan (Turecko). Rekonstrukce „oltáře“ ve svatyni B, 

fáze XIV. Podle Lloyd – Mellaart 1962. 

Obr. 9. Akrotiri (Santorini). Pár keramických podstavců. 

Zdroj www_wikipedia_Feuerbock 2013. 
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v každé další fázi zvětšovaly (objekt ve formě měsícovitého podstavce dosahoval 80 cm délky, 35 cm 

šířky a 40 cm výšky), jejich základní dispozice zůstávala stejná. Oproti původní interpretaci oltáře 

spojeného s obětními praktikami se S. Diamant a J. Rutter (1969, 150) domnívají, že prostor vymeze-

ný prstencem nemohl obsahovat nic jiného než otevřené ohniště, ačkoliv zde nebyly zachyceny stopy 

žáru (srov. Lloyd – Mellaart 1962). 

Podobné, avšak více schematizované objekty z lokality Tarsu v dnešním jižním Turec-

ku (EB II 3000–2700 př. Kr.) byly také klasifi kovány jako ohniště. Sestávaly z téměř pravoúhlé 

podložky (v místnosti č. 98 o rozměrech 150 × 140 cm), na které se při jednom z okrajů nacházel 

útvar podobný měsícovitému podstavci, a před ním na nepatrném stupni ještě jeden menší (Dia-

mant – Rutter1969, 150–152, fi g. 4 a 5). Kompozice objektů z Beycesultanu a Tarsu velmi nápadně 

připomíná měsícovité podstavce na podložkách zdobených obvodovými žlábky (např.  kat. č. 132 

a 134 z Dobřenic; kat. č. 202 z Rosic nad Labem; též ze slezských hrobů: Polanka: Seger 1913, fi g. 

10; Malkowice: ibid., fi g. 9). 

Další “hliněné rohy” z rané doby bronzové byly objeveny na lokalitě Alişar Hüyük v centrálním 

Turecku (Schmidt 1932, 202, fi g. 261), na Tellu Braku v severovýchodní Sýrii a jiných lokalitách 

Blízkého Východu (srov. Diamant – Rutter1969). Jejich účel je nejistý, soudí se však, že sloužily 

k utilitárním účelům, např. jako podstavce ke tkalcovskému stavu, k rožňům či pod nádoby (třída 

III: Diamant – Rutter 1969, 147). V této souvislosti musíme také upozornit, že některé fragmenty 

rohatých konců keramických podkovovitých podstavců z Východopanonské pánve ze střední doby 

bronzové se velice podobají rohům měsícovitých podstavců (Daróczi 2011, Pl. 4: 12). 

Na závěr nelze opomenout mínojsko-mykénské „posvátné rohy“ ze střední a pozdní doby mínoj-

ské, resp. pozdně heladské (cca 20.–12. stol. př. Kr. ), vyrobené z kamene či keramiky, a jejich častá 

vyobrazení na keramice, freskách, prstenech a pečetích (srov. Gaerte 1922; Nilsson 1950; Franz 

2011). Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v kapitole 7.1.4. Keramické krbové podstavce 

analogické středoevropským měsícovitým podstavcům jsou doloženy ze středně kykladského období 

v Akrotiri na Théře (dnes Santorini; obr. 9; srov. též Romsauer 2003, tab. 50: 2).

4.2 Rozšíření ve sledovaném období (Ha A–Ha D)

Podle současného stavu poznání se měsícovité podstavce objevují ve střední Evropě náhle bez pří-

mých předchůdců v mladší době bronzové (Huber 2005, 52). Jejich přítomnost je v tomto období 

vázána pouze na prostředí kultur popelnicových polí. Raný výskyt je zaznamenán již na přelomu stup-

ňů Br D/Ha A, resp. Bronze fi nal IIa/IIb (Billot 2008, 177; Matzerath 2011, 95). Nejstarší exempláře 

pocházejí z oblasti rozšíření rýnsko-švýcarsko-východofrancouzské skupiny popelnicových polí (dále 



21

jen RSFO), na území dnešního Švýcarska (např. Murten-Löwenberg: Bouyer – Boisaubert 1992; An-

delfi ngen-Auf Bollen: Hager 2007, 7) a Alsaska (srov. Billot 2008, 175–177; Matzerath v přípravě). 

Prozatím ojedinělý případ časného výskytu měsícovitých podstavců datovaný do stupně Ha A1, na za-

čátek gávské kultury, je zaznamenán také ve východomaďarském Szeghalomu (srov. Nagy 1979, 71). 

K výraznému rozšíření však došlo až v průběhu pozdní doby bronzové (Ha B1–B3, resp. Bronze 

fi nal IIIa–IIIb), kdy se měsícovité podstavce staly typickou součástí nálezového inventáře sídelních 

a kultovních areálů HDPP, zejména skupiny RSFO (obr. 10; srov. Brun – Mordant 1988). Jejich vý-

skyt evidujeme na lokalitách v Burgundsku (srov. Carre 1970), Champagni (srov. Chertier 1974, 

1976; Lepage 1988), Lotrinsku (srov. Tikonoff 2011), Alsasku (srov. Billot 2008; Croutsch et al. 

2011) a Savojsku – Rhône-Alpes (srov. Perrin 1873; Déchelette 1910). Významné kolekce pocházejí 

také z jižního Německa (např. Bad Buchau-Wasserburg: Kimmig 1992) a Švýcarska (např. Haute-

rive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991; Cortaillod-Est: Arnold 1990; Zürich-Alpenquai: 

Huber 2005; Eschenz-Insel Werd: Fankhauser 1989; Mörigen: Bernatzky-Goetze 1987). Nejsever-

nější lokality se přitom nacházejí v Porýní-Falci, Hesensku (srov. Behrens 1927; Hermann 1966) 

a ve středním Německu (srov. Brunn 1943, 140; Moos 2006, 149; Matzerath 2009, 66). 

Nejspíše vlivem jihoněmeckého prostředí se dostávají také do Čech. Nejstarší datované nálezy se 

na našem území objevují již v závěru mladší doby bronzové (Ha A2–B1) v západních Čechách (Tu-

padly, kat. č. 16: Jílková 1960; Šaldová 1965; Tajanov, kat. č. 15: Čujanová-Jílková 1968; Šaldová 

1965; Přeštice, kat. č. 8: Čedíková 2008), kde následně vyskytují až do konce pozdní doby bronzové. 
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Obr. 10. Rozšíření měsícovitých podstavců v pozdní době bronzové (Ha B).
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Ze sídlišť (výšinných i rovinných) západočeské pozdní doby bronzové je k dispozici 25 fragmentů 

z minimálně 11 exemplářů (srov. Šaldová 1965a; 1977; 1981a; 1983). Ojedinělý nález miniaturního 

exempláře (kat. č. 3) ze zásypu časně laténského hrobu v Nynicích lze interpretovat jako intruzi ze 

staršího období (Šaldová 1965b, 88; 1971, 52). Pro následující halštatské období připadá do úvahy 

pouze jeden nedatovaný fragment dvojcípého rohu z povrchového sběru v Komušíně (kat. č. 223; 

Beneš 1987). 

Již na samém počátku pozdní doby bronzové se objevují také v prostředí jižních, středních a se-

verozápadních Čech. Zde bylo na 27 lokalitách identifi kováno 117 fragmentů minimálně 65 exem-

plářů. Vedle běžných sídlištních situací, lze některé vyhodnotit v kultovním kontextu (např. Lážovi-

ce: Maličký 1959; Strakonice: Michálek 2002).

Oblastí s hojným výskytem měsícovitých podstavců na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové 

je kulturní okruh středodunajských popelnicových polí (SDPP) s koncentrací v maďarském Zadunají 

(Nagy 1979, 71). Nechybí ani v Dolním Rakousku (např. Oberleiserberg nebo Stillfried: Nischer-

Falkenhof 1935) nebo na jižní Moravě, kde jsou nejstarší nálezy řazeny do velatické fáze SDPP – 

Ha A2 (např. Lovčičky: Říhovský 1982; Ivanovice na Hané: Chvojka – Parma 2011). Početněji jsou 

zastoupeny až v mladší, podolské fázi SDPP (Brno-Obřany: Adámek 1961; Brno-Horní Heršpice, 

Chvojka – Parma 2011, 369; patrně i nejistě datované nálezy z Troubska u Brna a Brna-Líšně: Pod-

borský 1970a, 97; 1970b, 86).

V závěru doby bronzové (Ha B2–3) se v prostoru RSFO začal uplatňovat zvyk přidávání měsíco-

vitého podstavce na podložce do hrobu. Ještě v tomto období se šíří do východních oblastí, kde v roz-

vinuté podobě pokračuje jeho tradice téměř po celé následující halštatské období (blíže kap. 6.2).

S nastupující starší dobou železnou se projevuje nápadná absence měsícovitých podstavců v před-

pokládané oblasti jejich geneze (RSFO), kde již v průběhu 9. stol. př. Kr. postupně mizí (obr. 11). 

Z jihozápadního Německa máme zatím pouze několik ojedinělých dokladů sídlištního (např. Heune-

burg: Sievers 1984; Van den Boom – Fort-Linksfeiler 1989) nebo funerálního charakteru (např. Za-

iningen: Zürn 1957, 6–9, Taf. 33: 3; Rottenburg-Lindelle: Matzerath 2009). Těžiště výskytu se tak 

přesunulo do východních regionů. Výraznou koncentraci nálezů lze pozorovat ve středních a severo-

západních Čechách na území bylanské kultury, kde jsou známy především z výbavy bohatých komo-

rových hrobů. Nové poznatky dokládají jejich přítomnost také na sídlištích. Ještě početněji jsou pak 

měsícovité podstavce zastoupeny v žárových hrobech slezské skupiny lužických popelnicových polí. 

Zatímco z Moravy a českého Slezska máme doloženy pouze jednotlivé nálezy (Němčice nad Hanou: 

Podborský 1993, obr. 248: 17; Krnov-Opavské předměstí: Juchelka 2008, 113, obr. 8), jsou ve vý-

chodních Čechách a polské části Slezska dokumentovány poměrně hojněji (viz kap. 6.2). Analogické 
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předměty se vzácně objevují také v inventářích hrobů billendorfské kultury v Lužici a Sasku (Simon 

1999, 65; Gedl 1993, 472). Kromě podložek s excentricky umístěnými podstavci se zde vyskytují 

také talíře (Teller) s vytaženým okrajem po obvodě, který nese v jednom místě dva výčnělky (nebo 

i více) působící dojmem rudimentárního měsícovitého podstavce s růžky. Tyto předměty jsou dávány 

do souvislosti s velkými nepřenosnými okrouhlými ohništními deskami s vyvýšeným okrajem z vy-

pálené hlíny o průměru asi 1 m, známými např. z hradiště Heidenschanze v Drážďanech (Dresden-

Coschütz; srov. Simon 1999, 65).

Ve středním Německu pokračuje tradice užívání podstavců z pozdní doby bronzové. Objevují 

se na sídlištích dreitzescherské skupiny a středoněmeckých chýšovitých uren v Sasku-Anhaltsku 

až do pozdně halštatského období (srov. Simon 1999, 66–67; Müller – Nowak 1960; Brunn 1943, 

140–141). Jisté formální podobnosti k severoitalským alari, podpořené přítomností chýšovitých uren 

v obou regionech, vyvolávají úvahy o kulturním vlivu, který mohl být do oblasti Saska-Anhaltska 

zprostředkován třetím stupněm durynské kultury, kde rovněž na sídlištích registrujeme doklady mě-

sícovitých podstavců (srov. Simon 1999, 67, pozn. 30; např. Erfurt: Lehmann 1928, 74).

Významnou oblastí výskytu měsícovitých podstavců je východohalštatský kulturní okruh, který je 

tvořen několika svéráznými skupinami, resp. kulturami (Stegmann-Rajtár 2002, 193; 2005, 60; Ga-

brovec 1999, 150–151). Na území kalenderberské kultury se produkce měsícovitých podstavců roz-

vinula do originální formy a dekoru. Tyto výrobky se kromě sídlišť objevují v honosně vybavených 

hrobech urozených žen (Nebelsick 1996). J. Paulík (1962, 112) uvažuje, že se vyvinuly z plochých 
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Obr. 11. Rozšíření měsícovitých podstavců ve starší době železné (Ha C–Ha D).
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ohništních podstavců. Mimo území kalenderberské kultury jsou měsícovité podstavce doloženy také 

z lokalit halštatské kultury středního a severovýchodního Zadunají a rovněž v jižní části východo-

halštatského okruhu, v centrech skupiny štýrské (Poštela: Schmid 1915; Teržan 1990, 29–35; Rifnik: 

Teržan 1996, 507) a dolenjské (Stična: Foltiny 1970). Dosud však chybí bezpečné doklady jejich pří-

tomnosti v horákovské kultuře, ačkoliv je obklopena kulturami, kde podstavce tvoří součást nálezo-

vého fondu sídlišť i hrobů – kalenderberskou na jihu a východě, platěnickou na severu a vzdálenější 

bylanskou na západě (Podborský 1970, 97–98).

Od 8. stol. př. Kr. se měsícovité podstavce objevují i mimo centrální Evropu. Na Iberském po-

loostrově se prismatické formy nacházejí v období 8.–5. stol. př. Kr., mladší se zoomorfními konci 

pak mezi 6.–2. stol. př. Kr. Zatímco prismatické formy jsou analogické středoevropským vzorům, 

náleží mladší zoomorfní podstavce k nové tradici (Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, 88–98), 

podobně jako výrobky v severní Itálii (Zannoni 1892; Alfonsi 1901; Rizzetto – Aspes – Salzani 1976), 

Galii (Déchelette 1898; 1914; Larderet 1957, fi g. 20; Audibert 1959) a Belgii (Matzerath v přípravě). 

V severní Itálii se podstavce objevují minimálně od 6. století př. Kr. (Castelfranco 1978; Prosdo-

cimi 1887). Obdobně jako ve Španělsku jsou zde vedle prismatických symetrických i asymetric-

kých forem (např. Santorso: Lora – Serafi ni 1992) rozšířeny také zoomorfní asymetrické tvary, tj. 

s hlavou pouze na jedné straně (Bologna: Zannoni 1892; Este: Alfonsi 1901; San Rocco, Semalo: 

Rizzetto – Aspes – Salzani 1976). 

4.3 Rozšíření po sledovaném období

S koncem doby halštatské mizí měsícovité podstavce ze střední Evropy. Jejich vývoj pokračuje v po-

době tzv. „keltských“ keramických podstavců s naturalisticky ztvárněnými zoomorfními hlavami 

převážně beranů. Vyskytují se ve Španělsku, Galii, Belgii a severní Itálii, a to jak v symetrické, tak 

asymetrické formě (srov. Déchelette 1898; 1914). Patrně od 4. stol. př. Kr. lze sledovat analogické 

formy také v severním Bulharsku, kde se jako výrobní materiál uplatňuje také mastek (Makiewicz 

1987, 100–102; Steuer 1993, 392; Hänsel 1969).5 

V géto-dácké oblasti rumunského Valašska se kromě sídlišť objevují také v inventáři hrobů, 

jako např. na nekropoli Zimnicea, kde byl do hrobu C18M68 spolu s ornamentovanou keramickou 

deskou ohniště vložen pár asymetrických podstavců se zoomorfním zakončením (Alexandrescu 

1980, 21, fi g. 58: 1–2 a 70). Rovněž v Thrákii se kromě domů nacházejí i v zásypech mohyl 

(srov. Makiewicz 1987, 102). Příbuzné zoomorfní keramické podstavce, zakončené naturalis-

ticky zpodobněnými hlavami koně či berana, se patrně pod vlivem thráckého prostředí objevují 

5  B. Hänsel je podle výzdobného stylu datuje do 8.–6. stol př. Kr.
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také ve 4.–2. stol př. Kr. na pozdně skytských lokalitách jižní Ukrajiny (srov. Pogrebova 1958, 

229–233; Syrovatko 2003, 72). 

Originální podstavce náleží k typickému inventáři germánských sídlišť, ačkoliv některé situace 

lze také vyhodnotit jako pozůstatky pohřebních obřadů (Bäck 2003, 31). Objevují již od I., častěji až 

od II. periody severské doby železné (od r. 500 př. Kr.) a jsou rozšířeny od Skandinávie po severní 

Německo, tedy na území jastorfské kultury (Becker 1961, 287; Brøndsted 1963, obr. na str. 54 a 88; 

Bäck 2003; Steuer 1973; 1994; Wechler 2004; Moos 2006; Moser 2013). Kromě toho nechybí kera-

mické podstavce ani v náplni kultury przeworské, kde rovněž není vyloučeno jejich použití v rámci 

pohřebních obřadů (srov. Dąbrowska 1978, 63; Babeş 1993, 78; Mazurek 2001, 51, obr. 4: 31, 32; 

Michałowski – Teska 2012). Od 2. stol. př. Kr. se následně objevují také na území rumunské Moldávie 

v kultuře Poieneşti-Lukaševka (srov. Babeş – Mihăilescu-Bîrliba 1972; Babeş 1993, 76–79; 2003, 

232; Makiewicz 1987, 103–105; Steuer 1994, 392). Rozptýlení „germánských“ podstavců na území 

Polska a Moldávie může podle M. Babeşe (1993; 2003) korelovat s předpokládanou trasou migrace 

historických Bastarnů, kterým je kultura Poieneşti-Lukaševka připisována (obr. 12).

Dánské exempláře rozdělil C. J. Becker (1961, 287) do dvou typů; na jednoduché cihlovité formy 

a na podlouhlé tvary zakončené jedním či dvěma rohy, z nichž některé jsou analogické středoevrop-

Obr. 12. Typy a rozšíření „germánských“ keramických podstavců. Podle Babeş 2003.
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ským měsícovitým podstavcům. K. Bäck (2003, 27–28) pak ve Skåne (jižní Švédsko) rozeznává pět 

typů. Dosud obecně přijímanou klasifi kaci „germánských“ podstavců vytvořil M. Babeş, který je, po-

dobně jako Becker, rozdělil do dvou typů a několika variant (srov. Babeş – Mihăilescu-Bîrliba 1972, 

190–191; též Babeş 1993, 76–79; 2003, 232; Makiewicz 1987, 103–105; Steuer 1973; 1994). První 

typ představují krátké symetrické jehlancovité až kuželovité podstavce, plného těla či se středovým 

otvorem různého tvaru. Druhý, asymetrický typ s hranolovitým tělem a geometricky zdobenou čelní 

stěnou bývá zakončen „zavinutým“ rohem, který je považován za silně stylizovanou hlavu zvířete. 

Existuje však i ve variantě bez zdůrazněného zakončení (srov. Bäck 2003, fi g. 1). 

Krátké jednoduché symetrické formy zpravidla se středovým otvorem, které jsou podobné ger-

mánským podstavcům, zasahují od východní Ukrajiny až do moskevské oblasti Ruska, kde se ob-

jevují na hradištích juchnovské, gorodecké a djakovské kultury (od 7. stol. př. Kr. až do 3.–5. stol. 

po Kr.; srov. Syrovatko 2003; Kruglov – Podgajeckij 1941, 173). Jejich výskyt je zaznamenán dokon-

ce až ve střední Asii (srov. Syrovatko 2003, 72).
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5 VLASTNOSTI ARTEFAKTŮ

Ke studiu vlastností artefaktů jsem využil 163 exemplářů z minimálního počtu 205 evidovaných 

nálezů z Čech a prostřednictvím literatury také analogie ze zahraničí. Zaměřil jsem se na formální 

znaky a materiálové složení, věnuji se i stavu dochování. 

5.1 Formální vlastnosti 

5.1.1 Velikost (rozměry)

Velikost podstavců je značně proměnlivá. Miniaturní rozměry jsou charakteristické především pro 

funerální památky, zatímco exempláře větších rozměrů jsou typické pro komponenty nefunerálního 

charakteru, tj. sídliště6 a kultovní areály. Existují však výjimky. Zdobený miniaturní exemplář po-

chází např. z jezerní osady Unteruhldingen (Bádensko-Württembersko, Schöbel 1996, Taf. 51: 2) 

nebo sídliště v Bad Säckingen a u Wittnau (oboje Bádensko-Württembersko, Seewald 1958, 101, 

Taf. 43: 8). Také nález poloviny miniaturního podstavce v zásypu pozdněhalštatského hrobu č. 197 

v Nynicích (kat. č. 3) nelze jednoznačně interpretovat jako soudobý, pro pohřební účel vyrobený ar-

tefakt. Naopak podstavce v původní velikosti byly dokumentovány v komorových hrobech z Au am 

Leithaberge (Dolní Rakousko; Nebelsick 1996, 334, 340), nebo Sűttő (střední Zadunají, Vadász 1983, 

51, Abb. 9). 

Velké výrobky tohoto typu, dosahující značných rozměrů, se objevují na sídlištích východohal-

štatské oblasti, jako v případě dolnorakouského Großmuglu (srov. Lauermann 1997, 151, Abb. 57) 

či Kalenderbergu s odhadovanou délkou a výškou 840 × 520 mm (srov. Kyrle 1913, 238, Abb. 17), 

ze západozadunajského Vátu, dosahující délky až jeden metr (srov. Molnár – Farkas 2010, 115, Abb. 

6), někdy bývají zakončeny dvojcípými rohy (např. Szombathely-Reiszig-erdő: ibid., 120, Abb. 15 

nebo Bratislava-Vajnory: Studeníková 2003, Abb. 6: 1). 

Obecným problémem při zjišťování dimenzí je vysoká fragmentárnost nálezového fondu ze síd-

lišť. Z prostoru Čech jsou k dispozici pouze dva téměř kompletní kusy, u nichž jsme schopni stanovit 

délku a tím i celkovou velikost a tvar. Z analogií totiž víme, že délka podstavců může být v rámci 

jedné kultury či dokonce jedné komponenty značně proměnlivá. To názorně ilustrují nálezy měsíco-

vitých podstavců z Brna-Obřan, kde bylo kromě mnoha fragmentů nalezeno i několik kompletních či 

téměř kompletních kusů. Objevují se zde varianty poměrně štíhlé (délka 80–140 mm) s jedním stře-

dovým otvorem (Adámek 1961, 145, tab. 15: 4, 20: 4), ale i dlouhé (400 mm) se třemi otvory v řadě 

(Adámek 1961, 145, tab. 5: 7; Podborský 1970b, obr. 8: 23). Proto je při klasifi kaci sídlištních nálezů 

6  Pojmem sídliště rozumím rezidenční, výrobní, skladovací, odpadní a případně také nesamostatné kultovní komponenty.
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pozornost zaměřena na šířku základny, šířku hřbetu, výšku těla a výšku v rozích (tj. od základny 

po vrchol rohu).

Přehled velikostí mlado- a pozdněbronzových nálezů ze západních Čech ukazuje tab. 1. Průměrné 

hodnoty jsou zkresleny velice omezeným množstvím měřitelných partií. Tak například celková výška 

předmětu v rohu byla měřitelná pouze v jediném případě, proto pole s průměrnou hodnotou zůstalo 

prázdné. Údaj o maximální výšce 180 mm se vztahuje pouze k výšce fragmentu. Mimořádně velký 

exemplář reprezentuje kat. č. 9 z Radčic, resp. jeho dva fragmenty, které byly mylně považovány 

za pásové desky – pozůstatky plochého krbového oltáře (Šaldová 1981a, 135). Výška těla dosahuje 

135 mm, délka fragmentu činí 320 mm. Z rozmístění výzdobných prvků lze odvodit, že minimální 

odhadovaná délka se pohybovala kolem 650 mm.

Jak ukazuje tab. 3 mají podstavce štítarské kultury konzistentní velikost a tvar těla. Výjimky tvoří 

mimořádně velké kusy z Brozánek (kat. č. 18, ten se celkově svým vhledem vymyká běžnému „stan-

dardu“), Staré Kouřimi (kat. č. 31) a Vrbčan (kat. č. 79). Pouze v jediném případě exempláře (kat. č. 

54) ze Zdib-Přemyšlení lze rekonstruovat celkovou délku dosahující minimálně 600 mm.

Kat. č. Lokalita
š. základny

(v mm)

š. hřbetu

(v mm)

v. těla

(v mm)

v. rohu

(v mm)

1 Náklov

2 Náklov 65

4 Okrouhlé Hradiště 12

5 Olešná u Radnic (Radná) 70

8 Přeštice 19

9 Radčice 139

10 Radčice 72 72 79

15 Tajanov 101 101

16 Tupadly 61 39 74 83

minimální 61 12 74 83

průměr 78 54 97,3

maximální 101 101 139 180

Tab. 1. Rozměry měsícovitých podstavců z pozdní doby bronzové ze západních Čech.

Kat. č. Lokalita
délka

(v mm)

š. základny

(v mm)

š. hřbetu

(v mm)

v. těla

(v mm)

v. rohu

(v mm)

80 Bezděkov 130 84 184

81 Bezděkov 130 84

82 Březnice u Blatné 110 80 77

83 Cerhenice 240

84 Cerhenice 58

85-1 Cerhenice 106

86 Cerhenice 108

89 Jakub 67 67 61 73

91 Libčice 108 94 89

93-1 Praha-Černý Most 75

98 Praha-Černý Most 70

99 Praha-Pitkovice 119 74 57 37 100

100 Praha-Ruzyně 68 134

minimální 67 57 37 73

průměr 103,2 79,4 71,4 146

maximální 11 130 108 89 240

Tab. 2. Rozměry měsícovitých podstavců z nefunerálního kontextu halštatského období ze středních a severozápadních Čech.
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Kat. č. Lokalita
délka

(v mm)

š. základny

(v mm)

š. hřbetu

(v mm)

v. těla

(v mm)

v. rohu

(v mm)

18 Brozánky 142 120 76 90

19 Brozánky 76 45 109 149

20 Hostivice 40 82

21 Hostivice 58 68

22 Hostivice 83 63

23-2 Jinočany 36

24 Jinočany 73 32 87

25-2 Jinočany 94 28 101 141

26-1 Jinočany 92 45 84

27-2 Jinočany 69 37 77

28-1 Jinočany 39

30 Kněževes 53 53 59

31 Kouřim 133

32 Lážovice 95

33 Lážovice 48

35 Libočany u Žatce 74 18 103 142

36 Libočany u Žatce 58 38 88 124

37-3 Liptice 56 49 78

38-1 Liptice 97

38-2 Liptice 34

39 Malá Černoc 52

40 Pňov 58 36 70 95

41 Poříčany 43

42 Praha-Bohnice 44

43 Praha-Čakovice 30

44-1 Praha-Čakovice 33

45 Praha-Čakovice 24

46 Praha-Čakovice 35

48 Praha-Ruzyně 29

49 Praha-Řeporyje 70 46 95 135

50-1 Praha-Stodůlky 73,5 45 81 143

51 Praha-Stodůlky 72 62 90

52-1 Praha-Stodůlky 69

53 Praha-Stodůlky 62 34 75

54 Přemyšlení 600 101 42,5 94 160

55 Přemyšlení 98,5 42 96

56 Přemyšlení 59 35 86 121

57 Přemyšlení 107 40 100

58 Přemyšlení 44

59 Přemyšlení 90,5

60 Radonice 72 56 115 154

61 Roztoky 110 70 86

62 Roztoky 90

63-1 Roztoky 60

64-2 Roztoky 72

64-2 Roztoky 72

65 Roztoky 82 48 82,5

66 Roztoky 72 38 95 131

67-1 Roztoky 74,5 33 91

67-2 Roztoky 87

68-4 Roztoky 97

70 Roztoky 68 39 75

71 Roztoky 47

74 Roztoky 88 48 80

75-2 Únětice 78 42 76

76 Velim 119 42 105

77 Vikletice 69

78 Vikletice 95 33 101

79 Vrbčany 52

minimální 53 18 59 90

průměr 81 45,6 85,6 132

maximální 600 142 133 109 160

Tab. 3. Rozměry zachovaných partií měsícovitých podstavců z pozdní doby bronzové ze středních a severozápadních Čech.
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Kat. č. Lokalita
průměr podložky

v (mm)

délka

(v mm)

v. těla

(v mm)

v. rohu

(v mm)

102 Bylany, hr. 1/1 320

103 Bylany hr. 3/ 1897 270

104 Hradenín, hr. 12 240 230 60 100

105 Hradenín, hr. 18 242 220 62

106 Hradenín, hr. 24 335 222 40 90

107 Hradenín, hr. 28 330 220 65

110 Hradenín, hr. 46 300 140 40

113 Hradenín, hr. 57 210

114 Hradenín, hr. 58 230 30 58

116 Hradenín (?) 320 220 53 88

117 Kolín (?) 290 40

118 Kolín, hr. 137/96 280 220 20 50

119 Kolín, hr. 83/2000 220 170 20 40

121 Lovosice III 300 285 65 95

123 Lovosice 18/2002 220 230 20 60

126 Plaňany (?) 280 224 52 98

127 Praha-Nové Butovice 310 300 30 50

128 Praha-Vinoř 320 300 50 70

minimální 210 140 20 40

průměr 279 229 43 73

maximální 335 300 65 100

Tab. 4. Rozměry měsícovitých podstavců a podložek z hrobů bylanské kultury.

Kat. č. Lokalita
průměr podložky

v (mm)

délka

(v mm)

v. těla

(v mm)

v. rohu

(v mm)

132 Dobřenice, hr. 18 205 166 42

133 Dobřenice, hr. 19 185 85 13

134 Dobřenice, hr. 26 190 80 20

135 Dolní Ředice 174 109 31 41

137 Dolní Ředice 103 26 31

140 Dolní Ředice 147 127 39 45

141 Hrochův Týnec 220 160 35 40

142 Chudonice, hr. D 37

143 Chudonice, hr. H 60

144 Kunětice, hr. 1/1917 150 76 10 13

145 Kunětice, hr. 2/1917 168 90 23 27

146 Kunětice, hr. před r. 1934 182 90 20

147 Kunětice, hr. před r. 1934 146 73 13 20

148 Kunětice, hr. VII (1934) 137 45 17

149 Kunětice, hr. X (1934) 185 125 18 25

150 Kunětice, hr. 1/1941 165 112 24 29

151 Kunětice, hr. 3/1941 145 130 25

154 Opatovice nad Labem, hr. 13 183 84 14 20

155 Opatovice na d Labem, hr. 31 172 83 17

156 Pardubice-Hůrka, hr. 9/1956 159 66 21

157 Pardubice-Hůrka, hr. 20/1956 170 116 34 38

201 Předměřice nad Labem, hr. 26 190 76 6 11

202 Rosice nad Labem 153 112 30 43

205 Skalice XI/1935 130 130 23

217 Vitiněves, hr. 1 210 102 15 18

minimální 130 45 6 11

průměr 171,2 97,5 22 28,2

maximální 220 166 39 45

Tab. 5. Rozměry měsícovitých podstavců na podložce z hrobů III. stupně slezskoplatěnické kultury.
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V halštatském období lze u nefunerálních nálezů pozorovat tendenci mírného nárůstu šířky a po-

klesu výšky těla (tab. 2). Vzrostla rovněž velikost rohů. Za doklad nadprůměrně velkého podstavce 

lze považovat část rohu z Cerhenic (kat. č. 83) s výškou rohu 240 mm, s šířkou přesahující 155 mm. 

Délku lze prokazatelně zjistit pouze u jednoho asymetrického exempláře z Prahy-Pitkovic (č. kat. 99) 

dosahující pouhých 119 mm. 

U funerálních nálezů je situace zcela odlišná. Zpravidla se dochovávají v kompletním stavu, 

a proto není problém se zjištěním rozměrů. Předměty z hrobů jsou oproti nefunerálním nálezům 

zřetelně menší. Rozdíly velikostí panují také mezi podstavci na podložkách z bylanských (tab. 4) 

a slezskoplatěnických hrobů (tab. 5). Zatímco průměr podložek bylanských podstavců se pohybuje 

kolem 279 mm a délka podstavce 229 mm, dosahuje průměrně u slezskoplatěnických exemplářů 

velikost podložky pouze 171 mm a délka „břevna“ 97,5 mm. Podstavce z bylanských hrobů jsou 

tedy v průměru téměř dvojnásobně větší než slezskoplatěnické protějšky (obr. 13), kde panují 

Kat. č. Lokalita
délka

(v mm)

v. těla

(v mm)

v. rohu

(v mm)

131 Dobřenice, hr. 10/1907 130 38 49

136 Dolní Ředice 126 41 45

138 Dolní Ředice 56 61

139 Dolní Ředice 83 22 34

152 Kunětice, hr. 3/1941 130 22 30

159 Platěnice, hr. 10 (Daněk) 194 65 66

168 Platěnice, hr. 7 (Jirout) 184 50 50

175 Platěnice, hr. 5 (Ruml) 148 45 49

178 Platěnice, hr. 25 (Ruml) 137 42 46

180 Platěnice, hr. 13 (Vlasáková) 111 31 37

181 Platěnice, hr. 33 (Vlasáková) 175 51 54

183 Platěnice, hr. 36 (Vlasáková) 149 56 60

184 Platěnice, hr. 37 (Vlasáková) 134 34 37

185 Platěnice, hr. 39 (Vlasáková) 143 29 29

186 Platěnice, hr. 40 (Vlasáková) 122 42 42

191 Platěnice, hr. XV/1926 152 57 61

194 Platěnice, hr. 28/98 157 46 37

195 Platěnice, hr. ? 133 55 57

196 Platěnice, hr. ? 164 41 51

197 Platěnice, hr ? 141 49 54

198 Platěnice, hr. ? 154 42 44

199 Platěnice, hr. ? 152 39 44

200 (?) 249 61 73

203 Rosice u Chrasti, hr. 14 160 41 47

204 Rosice u Chrasti, hr. 15 50 62

206 Skalice 23/1954 160 35 50

207 Uhersko, hr. 18 (2002) 97 35 41

208 Uhersko, hr. 19 (2002) 152 40 43

210 Úhřetice, hr. 6 145 48 60

211 Úhřetice, hr. 37 168 70 74

213 Úhřetice, hr. (?) 134 50 54

214 Úhřetice, hr. (?) 152 22 30

215 Úhřetice, hr. (?) 95 20

216 Úhřetice, hr. (?) 96 32

minimální 83 20 29

průměr 144,7 42,7 48,9

maximální 249 70 74

Tab. 6. Rozměry měsícovitých podstavců bez podložky z hrobů III. stupně slezskoplatěnické kultury.
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zřetelné rozdíly mezi kusy bez pod-

ložky a s podložkou.7 Exempláře bez 

podložky jsou výrazně větší (tab. 6). 

Jejich průměrná délka se pohybuje oko-

lo 144 mm, dosahují téměř 1,5násobku 

délky podstavců s podložkou, výška 

a šířka pak dvojnásobku.

S poměrně velkými exempláři 

na podložce, odpovídajícími bylan-

ským kusům, se lze setkat v Champag-

ni (např. Barbuise-Courtavant; průměr 

podložek byl 320, 280, 330 a 215 mm: 

Matzerath 2009). Naopak rozměry ji-

honěmeckých a slezských nálezů ko-

respondují s východočeskými. Průměr 

terčovitých podložek v bavorském 

Kelheimu se pohybuje mezi 116 až 180 mm, v Zainingenu 198 mm a v Rottenburgu 210 mm (obo-

je Bádensko-Württembersko), ve slezských Jezierzycích Małých 200 mm, Księżích Wielkých 

156 mm, Malkowicích 200 a 185 mm, Polance 198 mm, Słupi 154 mm a ve Wrocławi-Wojszycích 

cca 200 mm.

5.1.2 Tvar

Měsícovité podstavce pozdní doby bronzové a starší doby železné tvoří co do tvaru velmi variabilní 

skupinu keramických, vzácně i kamenných artefaktů. Jejich hlavními charakteristickými znaky jsou 

tvar těla, popř. také podstavy, rohů, případně hřbetu, a výzdoba. Jde o více či méně protáhlé kera-

mické bloky, zpravidla podélně hranolovitého, na řezu lichoběžníkovitého, obdélníkovitého nebo 

oválného tvaru s konci ostře nasazenými či plynule vytaženými do podoby jakýchsi rohů. Základna 

těla zpravidla slouží zároveň jako podstava, v jiných případech jsou připojeny samostatné tektonické 

části – nožka či nožky, v případě funerálních nálezů kotoučovitá podložka. Důležitým, avšak nikoliv 

bezpodmínečně nezbytným prvkem je na obou koncích symetricky umístěný roh. O variabilitě tvaru 

viz blíže kap. 5.1.3.

7  Tyto rozdíly zřejmě souvisí s odlišnými ideami pohřebního ritu, tj. s celkovým pojetím hrobu a jeho výbavy. Zatímco v kostro-
vých komorových hrobech bylanské kultury tvoří výbavu předměty standardní velikosti, převládají v menších žárových hrobech slez-
skoplatěnické kultury miniaturizované artefakty.

Obr. 13. Srovnání měsícovitých podstavců na podložce z hrobů bylanské 

(2) a slezskoplatěnické kultury (1).

1
2

průměr podložky v mm

délka

podstavce

v mm
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Jak již bylo uvedeno, lze z hlediska nálezového prostředí rozlišit dvě hlavní skupiny podstavců: 

funerální a nefunerální, lišící se zejména velikostí, výskytem doplňků, jako v případě funerálních 

nálezů kruhových podložek či mis na noze, a stavem dochování. 

U sídlištních nálezů z Čech lze obvykle jen obtížně určit tvar v celku a do všech podrobností, 

protože se často nacházejí pouze ve fragmentárním a nekompletním stavu. Z našeho prostředí jsou 

k dispozici pouze dva téměř kompletní jedinci, u kterých bezpečně známe celkovou formu. Podle 

soudobých analogií se u měsícovitých podstavců předpokládá symetrická forma (S), kterou reprezen-

tuje exemplář kat. č. 54 z Přemyšlení. Jak dokumentují vzorky z Bezděkova u Žatce (kat. č. 80–81, 

obr. 21) a zejména pak z Prahy-Pitkovic (kat. č. 99, obr. 14), můžeme v Čechách již v době halštatské 

očekávat také existenci asymetrických forem (A), která je charakteristická až pro mladší období. Pa-

ralelní výskyt symetrických a asymetrických forem komplikuje stanovení celkové podoby fragmen-

tárně dochovaných podstavců. 

Oproti tomu bývají exempláře z výbavy hrobů na území Čech dochovány v kompletním stavu 

a mají vždy symetrickou podobu. Objevují se ve dvou formách: s podložkou a bez podložky. Za-

tímco pro prostředí bylanské kultury jsou signifi kantní kruhové podložky s excentricky umístěnými 

podstavci, není to v případě slezskoplatěnické kultury vždy pravidlem. Dominují zde samostatné 

miniaturní podstavce, které tvoří téměř dvě třetiny z celkového počtu nálezů. 

5.1.2.1 Podstava

Ztvárnění podstavy zásadně ovlivňuje celkovou podobu výrobku, a proto se stalo důležitým klasifi -

kačním znakem. Rozlišující se tak prismatické formy bez vydělené základny a jiné se zdůrazněnou 

podstavou či opatřené jednou nebo více nožkami (viz kap. 5.1.3).

Obr. 14. Praha-Pitkovice. Asymetrický měsícovitý podstavec s dvojcípým rohem. 
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U prismatických podstavců je základna implicitní součástí hranolovitého těla. Zatímco z čelního 

pohledu nebývá opticky zdůrazněna, z bočního pohledu může být oproti tělu výrazně rozšířena kvůli 

dosažení potřebné stability artefaktu. 

Poměrně často lze v českém prostředí pozorovat na podstavě měsícovitých podstavců z pozdní 

doby bronzové hrubý otisk rozštípnutého dřeva (obr. 15 a 16). Zatímco v západních Čechách tvo-

ří základny s otiskem 30 % (3 případy z 10), u středočeských exemplářů to je 66 % (27 případů ze 

41). V době halštatské se tento jev nevyskytuje a nebyl zaznamenán ani v jiných regionech. Sto-

py podélně rozštípnutého dřeva lze jednoznačně interpretovat jako otisk modelační podložky. Podle 

výrazných linií letokruhů s patrnými jarními a letními přírůstky se lze domnívat, že použité dřevo 

pocházelo ze stromů jehličnanu.8 Zajímavým, leč snadno vysvětlitelným jevem je směr otisků, který 

se ve všech případech shoduje s podélnou osou artefaktu. Je to patrně dáno rozměry podložky – „prk-

na“, které bylo rovnější a delší v podélném směru. Přirozeně se nabízí otázka, zda tato „podložka“ 

tvořila součást nějaké stavební konstrukce, na kterou byl předmět trvale postaven. Zjištěné stopy 

zahlazování nerovností a manipulace, včetně otisků papilárních linií prstů (např. Přemyšlení, kat. č. 

54 a 55; Praha-Stodůlky kat. č. 53; Roztoky u Prahy kat. č. 66, 67-1 a 69-1), které přerušily letokruhy 

(obr. 16), vypovídají o manipulaci s artefaktem ještě v ne zcela vysušeném („koženém“) stavu a ne-

lze tudíž otisk hodnotit jinak než jako negativ pracovní podložky, na které byl artefakt zároveň sušen. 

Neopracované dřevo zvětšuje plochu základny, a zároveň, pokud nepochází z čerstvě poraženého 

stromu, má i určité absorpční schopnosti, které napomáhají rovnoměrnějšímu vysychání artefaktu 

a tím redukují pnutí materiálu v této fázi výroby. 

8  Za konzultaci děkuji RNDr. Janu Novákovi, Ph. D. z Katedry botaniky JČU.

Obr. 16. Roztoky, kat. č. 67-1. Otisk dřeva na základně podstavce 

s evidentním přerušením letokruhů otisky prstů. 

Obr. 15. Přemyšlení, kat. č. 54. Otisk dřeva na základně 

podstavce a dodatečná reparace jejího povrchu.
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Na jihoněmeckých, švýcarských a severovýchodofrancouzských exemplářích se hojně vyskytuje 

prožlabení základny (např. Gammertingen: Kreutle 2007, Taf. 135; Buchheim: Kimmig 1934, Abb. 5; 

Bellenberg: Pressmar 1989, 45–46, Taf. 12, Bad Buchau: Kimmig 1992, Taf. 49–54, ad.). Lze se 

s ním shledat také na některých exemplářích z Maďarska (srov. Nagy 1979, Abb. 18; Taf. 2: 6, 7, 8, 

10, Taf. 16: 6). Podle E. Pressmar (1989, 45) nemá vyhloubení základny žádný praktický účel. Může 

být podle ní považováno za rudiment základny zaobleného či střechovitého „hřebenáče“, jaký známe 

např. z Burkheimu am Kaiserstuhl v Bádensku-Württembersku (Kimmig 1934, 52, Abb. 1) či Zörö-

ghegy v Zadunají (Nagy 1979, Abb. 31), který s  dvojitými rohy aplikovanými na vrcholové partii 

může být jakýmsi mezičlánkem mezi měsícovitými podstavci a tzv. hřebenáči. 

M. Billot (2008) považuje konkávní tvar základny za jedno z kritérií typologické klasifi kace. Do-

mnívám se však, že spíše než o projev stylu jde také v tomto případě o technologickou záležitost, 

která je jako typologický znak nevhodná. Prožlabení základny snižuje masu a zvětšuje plochu k od-

pařování vody, a tím – podobně jako dřevěná podložka – podporuje rovnoměrné vysoušení polotova-

ru. Dle mého mínění je na stejném principu založena výroba podstavců s dutým tělem, které se ob-

jevují v pozdějším období v severovýchodním Španělsku (srov. Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 

2011, 318, fi g. 38). 

Potřeba odlehčení spodní partie těla a zvětšení odpařovací plochy, spojená s estetickými podně-

ty, mohla vést k profi laci této části a ke vzniku užší, výrazně odsazené podstavy ve formě jedné či 

více nožek. Toto pojetí se objevuje v regionech ve sféře vlivu skupiny RSFO, tedy v oblasti jižního 

Německa, Švýcarska a severovýchodní Francie. Nožky, jedna až čtyři, bývají symetricky rozloženy 

blíže středu podstavce a zpravidla nevykazují výzdobu. Výjimku představuje exemplář z Bötzingen 

Obr. 17. Bötzingen (Bádensko-Württembersko). Měsícovitý podstavec se třemi dutými nožkami. Podle Steuer 1993.
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v Bádensku-Württembersku, který má duté kuželovité nožky dokola zdobené širšími horizontálními 

rýhami (obr. 17; Grimmer 1982; blíže k výzdobě viz 5.1.4.4). 

Druhou oblastí, kde jsou podstavce opatřeny jednou až šesti často antropomorfně modelovanými 

nožkami, je prostředí kalenderberské kultury (srov. Nebelsick 1997, 117; Kyrle 1913, 232–233). Kromě 

plastické modelace vykazují stejný dekor jako ostatní partie artefaktu, nezdobená zůstává pouze základ-

na a vnitřní, skryté části mezi nožkami. Rozestavení nožek je symetrické uprostřed a blíže koncům těla. 

Mimo to jsou ve východohalštatském kulturním okruhu ojediněle dokumentovány podstavce 

na nožkách i mimo kalenderberskou kulturu (např. Poštela: Schmid 1937, obr. 80, 83, 84, 89; Vát: 

Molnár – Farkaš 2010). Tyto podstavce se vyznačují zcela okrajovým postavením masivních nožek, 

jejichž vnější stěna plynule ve vertikálním směru přechází v roh. Střed těla je doplněn jednou či dvě-

ma nožkami.

Za zvláštní formu podstavy lze považovat kruhovou, zřídka i čtvercovou keramickou podložku, 

s níž je podstavec pevně spojen nebo na ní volně postaven. Tato kombinace je příznačná pro funerál-

ní nálezy z Čech, Slezska, jižního Německa a severovýchodní Francie. Umístění podstavce na pod-

ložce může být symetrické, častěji však asymetrické (podrobněji k podložkám kap. 5.1.2.6). Zcela 

ojedinělým případem je z velké části rekonstruovaný podstavec ze zadunajské Velemi, který je sy-

metricky připevněn na malém kotouči podoby talíře s mírně vytaženým okrajem (Nagy 1979, Abb. 

35, Taf. 17). Kromě formy je unikátní kulturním prostředím SDPP, v němž je kombinace s podložkou 

dosud neznámým jevem.

5.1.2.2 Tělo

Na těle rozeznáváme základnu, hřbet, dvě čelní a dvě boční stěny. Rozlišení čelních stěn na přední 

a zadní lze bezpečně provést pouze u jednostranně zdobených artefaktů, kdy právě přední stěna je 

nositelem dekoru. Existují kusy s výzdobou obou čelních stěn, hřbetu a někdy také stěn bočních. 

Oproti jednostranně zdobeným kusům jsou však výrazně méně zastoupeny. Rozlišení čelních stěn je 

u nezdobených exemplářů prozatím vyloučeno, ačkoliv se podle R. Baumeistera (1995, 395) mohou 

od sebe odlišovat zbarvením povrchu, někdy i jeho úpravou. Baumeister dále předpokládá, že povrch 

zadní stěny byl méně kvalitně zpracován a více tepelně exponován než strana čelní.

Tvar těla je zpravidla hranolovitý, v ojedinělých případech se objeví i jiné formy jako např. boch-

níkovitá (Brozánky, kat. č. 18). Příčný řez je obdélníkový, lichoběžníkový, oválný, kosodélníkový 

či plankonvexní. Úzce obdélníkový profi l tzv. plochých variant, s indexem poměru šířky základny 

k výšce těla (išv < 0,4), 9 se často objevuje u slezskoplatěnických exemplářů bez podložky, které 

9  išv = š. základny / v. těla
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pocházejí výlučně z hrobů. Ploché varianty těla, avšak s rozšířenou základnou, se vyskytují také 

v nefunerálních souvislostech HDPP, zejména skupiny RSFO. Dva případy ze stejného období jsou 

zachyceny také v západních Čechách (Okrouhlé Hradiště, kat. č. 4; Přeštice, kat. č. 8). V obou pří-

padech se však jedná o zlomky rohů, takže příslušnost k plochým variantám s rozšířenou základnou 

zůstává jen hypotetická. 

5.1.2.3 Hřbet

Hřbet tvoří horní plochu těla, která je zpravidla na obou koncích vytažena do jakýchsi rohů. V rámci 

hypotézy o profánním využití předmětu jako krbového podstavce se předpokládá, že se o tuto část 

opírala dřevěná polena nebo rožně. Proto se hřbetu věnuje vyšší pozornost. Hledají se zde potenciální 

stopy spojené s užíváním. Ačkoliv jeho hrany bývají otlučené, není míra poškození oproti ostatním 

partiím natolik markantní, aby vedla k jednoznačným úvahám o jeho příčinách. 

Rozlišujeme hřbet plochý, mírně zkosený a zaoblený. V ojedinělých případech nese i výzdobu. 

Z českého prostředí známe pouze tři takové případy, kat. č. 200 bez známé lokality (Ha C ?) s moti-

vem klikatky, dále fragmenty kat. č. 41 z Poříčan a kat. č. 9 Radčic (oba Ha B), jejichž hřbety zdobí 

tři souběžné podélné žlábky. Sdružené či jednotlivé podélné žlábky na horní základně evidujeme 

na několika případech z Maďarska, v některých byly dokonce zaznamenány stopy sazí (Griebl 2004, 

187; Nagy 1979, Abb. 36).

Vzácně se vyskytuje hřbet se středovým rohem, který je doložen na území SDPP (např. Sághe-

gy: Nagy 1979, Taf. 3: 4; Budapešť: obr. 28; Nagy 1979, Taf. 5: 1). Jak dokládá nález v bavorském 

Wittislingen (Seitz 1963, Abb. 2) lze s touto úpravou počítat také v oblasti HDPP. Jinou ve středoev-

ropském prostoru neobvyklou variantou je „ozubená“ hřbetní strana s řadou více či méně výrazných 

výběžků, které v několika málo exemplářích známe z prostředí HDPP i SDPP, především však jsou 

rozšířeny od 8. století př. Kr. na Iberském poloostrově (srov. Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 

2011; viz kap. 5.1.2.4). 

Celkem často se jako forma výzdoby objevuje promačkávání nebo přesekávání hran hřbetu 

(v prostředí SDPP např. Brno-Obřany: obr. 23; Adámek 1961, tab. 5: 7; Sághegy: Nagy 1979, Taf. 3: 

9; Taf. 1: 13; v prostředí HDPP např. Burhöhle u Dietfurtu: Dämmer – Reim – Taute 1976, Abb. 7). 

V Čechách nebyla tato úprava hran zatím zaznamenána. 

5.1.2.4 Rohy

Rohy jsou velice variabilní částí, kterou lze hodnotit podle několika kritérií, jako je celkový tvar, ro-

zevření, napojení a relativní velikost k tělu. Spektrum sahá od hranolovitého těla bez rohů přes rohy 
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slabě vyvinuté až po dominantní. Zvláštní formu představují podstavce se zoomorfními konci. Podle 

indexu poměru výšky rohu (tj. výška od hřbetu k vrcholu) k výšce těla (tj. od základny ke hřbetu) lze 

rohy rozdělit na malé (ir < 0,2), střední (0,21–0,75) a velké (ir > 0,75).10 

V českém prostředí pozorujeme malé rohy u většiny podstavců ze slezskoplatěnických hrobů, 

vzácněji také na sídlištích (např. Tupadly, kat. č. 16 či Brozánky, kat. č. 18). Nejčetnější výskyt vy-

kazují středně velké rohy (např. Roztoky, kat. č. 60; Nynice, kat. č. 3; Praha-Řeporyje, kat. č. 49; 

Brozánky, kat. č. 19; Hostivice, kat. č. 20; Jinočany-Mirešice, kat. č. 25-2; Libočany u Žatce, kat. 

č. 35; Přemyšlení, kat. č. 54 a 56 a exempláře z bylanských hrobů: Hradenín, kat. č. 104; Lovosice, 

kat. č. 121; Praha-Nové Butovice, kat. č. 127). S výraznými rohy se lze setkat na podstavcích jak ze 

sídlištního (např. Žatec-Bezděkov, kat. č. 80-1 a 80-2; Praha-Pitkovice, kat. č. 99), tak funerálního 

kontextu (Plaňany, kat. č. 126; Hradenín, kat. 106 a 114; Kolín, kat. č. 118 a 119;  Lovosice kat. č. 

123). Velikost odlomených rohů, ke kterým není k dispozici srovnatelná část těla, nelze tímto způso-

bem klasifi kovat. I tak lze hodnotit rohy z Kouřimi (kat. č. 31), Vrbčan (kat. č. 79), Komušína (kat. č. 

223) a Tajanova (kat. č. 15) jako velmi výrazné. 

Důležitými aspektem ovlivňujícím celkovou podobu artefaktu je napojení rohů a jejich rozevření. 

U prismatických podstavců se rohy na hřbet napojují ze shora, podle směru zakřivení je lze rozdělit 

na přímé, zatažené či rozevřené. Podstavce s dovnitř esovitě prohnutými boky nebo podstavou tvoře-

nou jednou či více nožkami mají zpravidla rohy vytažené z bočních stěn do stran, čímž opticky pro-

dlužují tělo artefaktu. Srpovité rohy typické pro skupinu RSFO vyvolávají představu měsíce, zatímco 

podobně formované rohy v oblasti kalenderberské kultury zakončené zvířecí hlavičkou evokují starší 

motiv sluneční bárky (Paulík 1962, 112–113).

Nejjednodušším klasifi kačním kritériem je dle mého názoru absence či přítomnost rohu a počet 

vrcholů, kdy lze rozlišit zakončení s jednoduchým, dvojcípým či trojcípým rohem, zoomorfní a jiné 

zvláštní formy.

a) Bez rohovitých vytažení

Tento způsob zakončení se vzácně objevuje u artefaktů z pozdní doby bronzové i doby halštatské. 

V Čechách je evidováno v deseti případech ze 144 dochovaných zakončení (6,9 %). 

Bezrohé zakončení bylo bezpečně zaznamenáno ve dvou případech při zpracování souboru z Roz-

tok u Prahy, kat. č. 61 a 69-2 (Ha B); dále bylo zjištěno v Žatci-Bezděkově, kat. č. 81 (Ha D); Pra-

ze-Černém Mostě, kat. č. 97 (Ha C); Praze-Stodůlkách, kat. č. 51 (Ha B) a v Březnici, kat. č. 82 

(nejistě datovaný nález). Otázkou je, zda bylo součástí symetrického bloku bez rohů či asymetric-

10  ir = v. rohu / v. těla
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kého podstavce pouze s jedním rohem na straně jako v případě objektu kat. č. 99 z Prahy-Pitkovic. 

O této druhé možnosti lze uvažovat v případě soupravy dvou podstavců, resp. jejich fragmentů ze 

Žatce-Bezděkova. 

Dokladem symetrické podoby jsou dva exempláře bez vytažených rohů z hrobů slezskoplatěnické 

kultury z Dobřenic (kat. č. 133) a Vitiněvsi (kat. č. 217). Také nevypálený, z části sádrou doplněný 

podstavec z bylanského hrobu 28 v Hradeníně (kat. č. 107) nevykazuje žádné rohy, jeho původní 

podoba je však díky restaurátorským zásahům sporná. 

Zakončení bez rohů lze pozorovat i mimo naše území, např. v Marly u Mét a Crévéchamps 

v Lotrinsku (Tikonoff 2011, obr. 10, obr. 11), v Poštele v Dolním Štýrsku (Schmid 1937, 289, Abb. 72 

a 74) či Velemi v Zadunají (Nagy 1979, tab. 1:15). 

b) Jednoduché rohy

Jednoduché rohy jsou bezesporu nejrozšířenějším způsobem zakončení. V Čechách se vyskytují 

u 126 případů (87,5 %). Objevují se v širokém spektru forem a velikostí. Mají zpravidla tvar jehlan-

ce, kužele nebo klínu s rovným či zaobleným vrcholem. Malé výběžky jsou typické pro funerální ná-

lezy slezskoplatěnické kultury. Nevýrazné rohy se objevují i na nálezech ze sídlišť, např. malý tupě 

zakončený dlátovitý roh na hranolovitém podstavci z Jakuba u Kutné Hory, kat. č. 89 (Ha C–D). Po-

měrně nevýrazně působí zakončení masivního exempláře bochníkovitého těla kat. č. 18 z Brozánek 

u Mělníka (Ha B). Malý roh vykazují předměty z Tupadel (kat. č. 16) a Náklova (kat. č. 1). Výrazný 

roh byl objeven v Tajanově u Klatov (kat. č. 15, obr. 20), další bez bližších údajů pochází z knovíz-

ské jámy z Vrbčan (kat. č 79). Masivní rohy měsícovitých podstavců byly nalezeny v Kouřimi (kat. 

č. 31) a Cerhenicích (kat. č. 83, obr. 21) na Kolínsku. 

Obr. 18. Roztoky, kat. č. 61. Bezrohé zakončení těla. Obr. 19. Praha-Stodůlky, kat. č. 51. Bezrohé zakončení těla.
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V prostředí skupiny RSFO často vykazují vrcholy rohů měsícovitých podstavců vhloubené důl-

ky či žlábky (např. Mörigen: Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 1, 3, 4; Hauterive-Champréveyres: 

Anastasiu – Bachmann 1991, Taf. 47 a 48), jejichž smysl nám kromě estetických důvodů zatím 

uniká. Pro tuto oblast jsou také charakteristické srpovitě zahnuté rohy představující výrazný mor-

fologický znak. V kulturním prostředí SDPP jsou jednoduché rohy poměrně vzácným jevem (srov. 

Nagy 1979).

c) Dvojcípé a rozdvojené rohy

Rozeznáváme dvojcípé a rozdvojené rohy. Zatímco dvojcípé rohy mají rozdělenou pouze horní partii 

do dvou vrcholů, jsou rozdvojené tvořeny párem paralelně umístěných rohů. Obě dvě varianty lze 

považovat za silně schematizované hlavy rohatých zvířat. 

Rohy s dvojcípými vrcholy jsou v našem prostředí pozorovány v osmi případech (5,6 %). Jedná se 

o výrazné jehlancovité či kuželovité útvary s vrcholem rozděleným do dvou více či méně výrazných 

cípů. Objevují se pouze na sídlištích doby halštatské (Ha C–D), kde tvoří 50 % dosud známých za-

končení.11 Jak naznačuje případ z Prahy-Pitkovic (kat. č. 99; obr. 14), mohou být součástí asymetric-

kých podstavců. Doklady dvojcípých rohů evidujeme z Cerhenic (kat. č. 86; obr. 22), Žatce-Bezdě-

kova (kat. č. 80-1 a 80-2, obr. 23), Prahy-Ruzyně (kat. č. 100), Prahy-Černého Mostu (kat. č. 93-1), 

Komušína (kat. č. 223) a z Dolní Rovně (kat. č. 129).

11  Do procentuálního vyjádření nebyl zahrnut roh z Komušína s nejistým datováním.

Obr. 20. Tajanov, kat. č. 15. Velky roh měsícovitého podstavce. Obr. 21. Cerhenice, kat. č. 83. Velky roh měsícovitého podstavce.
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Tyto rohy jsou charakteristické pro kulturní prostředí SDPP (srov. Lovčičky: Říhovský 1982, obr. 

16: 18; Brno-Obřany: Adámek 1961, tab. 20: 4; maďarské lokality: Nagy 1979). Rozdvojení se také 

objevuje na několika exemplářích východohalštatského kulturního prostředí (např. Vajnory: Stude-

níková 2003, Abb. 6: 1; Poštela, Slovinsko: Schmid 1937, Abb. 61; Teržan 1990, Taf. 13), zcela 

vzácně pak mezi kalenderberskými kusy (Šoproň-Várhely, něm. Ödenburg-Burgstall, mohyla 27: 

Eibner-Persy 1980, Taf. 27). Ojediněle lze pozorovat také v jiných regionech (např. Slezsko: Tschans 

u Wrocłavi: Seger 1913, Fig. 1; Domasław: Józefowska – Łaciak 2012, 469; Hesensko: Dornholzhau-

sen: Janke 1971, Abb. 4; severní Itálie: Golasecca: Castelfranco 1878, tav. 5: 1)

d) Trojcípé a roztrojené rohy

Také rohy se třemi vrcholy lze považovat za silně schematizované hlavy rohatých zvířat. Stejně jako 

dvojcípé či rozdvojené jsou tyto rohy vázány na oblast SDPP (např. Brno-Horní Heršpice: Chvoj-

ka – Parma 2011, obr. 1: 7; Brno-Obřany: obr. 24; Adámek 1961, tab. 15: 4; Sághegy, Budapešť, 

Kisközseg: Nagy 1979, Taf. 3: 2–4, 5: 1 a 10: 5). 

e) Zoomorfní rohy

Se zoomorfními rohy se lze setkat po celé oblasti výskytu měsícovitých podstavců od mladší doby 

bronzové dále. Často se objevuje zpodobnění rohatých zvířat, jako býka, berana, vzácně jelena, ale 

také koně, psa nebo ptáka (Hoernes 1888, 231; Mandera 1962; Nagy 1979; Diehl 1987, 251–257; 

Nebelsick 1997, 117). V antitetickém postavení zvířecích hlav, vycházejícím z tradice kultur popel-

Obr. 22. Cerhenice, kat. č. 86. Dvojcípý roh. Obr. 23. Bezděkov, kat. č. 80-1 a 81. Dvojcípý roh a bezrohé 

zakončení těla.
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nicových polí, se podle J. Paulíka (1962, 112–114) promítá motiv dvojitých vyobrazení ptáků či tzv. 

sluneční bárky. Hlavičky zvířat se tak podle něj mohly vyvinout z ptačích protom, které doplňují 

zvířecí rohy. 

Rozšířením podstavců se zoomorfními konci se zabýval W. Diehl (1987), který k roku 1985 evi-

doval z území Alsaska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Maďarska, Bulharska a severní Itálie 113 

kusů. Mimo tyto oblasti je lze ve sledovaném období pozorovat ve Španělsku (srov. Almagro-Gor-

bea – Lorrio Alvarado 2011), Slovinsku (Schmid 1937; Foltiny 1970), a na Moravě (Adámek 1961, 

tab. 5: 7; 90: 1–8; Říhovský 1982, obr. 17: 1). Z Čech můžeme do této kategorie zařadit pouze jediný 

exemplář z Platěnic (kat. č. 184) s malými výčnělky po stranách rohů evokujícími zvířecí uši nebo 

rohy. 

Zoomorfní rohy evidujeme ve větším počtu na sídlištích SDPP jako např. v Lovčičkách (Říhov-

ský 1982, obr. 17: 1), na hradišti v Brně-Obřanech (obr. 25; Adámek 1961, tab. 5: 7; 15: 3; 90: 1–8) 

a na dalších dolnorakouských a maďarských lokalitách (srov. Nagy 1979). V. Podborský (1970a, 97–

98) nevylučuje, že některé zlomky zvířecích hlaviček ze sídlišť horákovské kultury mohou náležet 

měsícovitým podstavcům. Zoomorfní zakončení nechybí ani v prostředí HDPP, kde jsou však méně 

početná (srov. Diehl 1987, 252; např. Wiesbaden-Erbenheim v Hesensku: Mandera 1962, Abb. 1). 

Zatímco pro pozdní dobu bronzovou jsou charakteristické silně schematizované nebo stylizované 

zoomorfní hlavy, mění se během doby halštatské do naturalistické podoby (schematizované rohy 

např. Velem v západním Zadunají: Nagy 1979, Abb. 33; Knittlingen, Bádensko-Württembersko: Bau-

meister 1995, 393, Abb. 10: 4, 7; Bad Buchau, Bádensko-Württembersko: Kimmig 1992, Taf. 53: 1; 

Wittislingen, Bavorsko: Seitz 1963, Abb. 1; Worms, Porýní-Falc: Behrens 1927, Abb. 43; Dauten-

Obr. 24. Brno-Obřany.  Měsícovitý podstavec s trojcípými 

rohy a středovým příčným otvorem.  Podle 

Adámek 1961.

Obr. 25. Brno-Obřany.  Měsícovitý podstavec se zoomorfním rohem, 

třemi příčnými otvory. Podle Adámek 1961. 
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heim, Porýní-Falc: ibid., Abb. 44; stylizované rohy např. Zöroghegy, západní Zadunají: Nagy 1979, 

Abb. 4–6; Tückelhausen, Bavorsko: Wamser 1984, Abb. 36). Ta je typická také pro podstavce kalen-

derberského stylu, které mají téměř realisticky ztvárněné hlavičky beranů, zatímco hlavy býků a ji-

ných zvířat jsou spíše jen schematizované (srov. Studeníková 1981, 40). Některé z těchto podstavců 

lze díky aplikovaným zoomorfním a antropomorfním prvkům chápat jako stylizované zpodobnění 

mytického zvířete. 

Běžně jsou hlavy orientovány pohledem ven, pouze v některých případech jsou u podstavců ka-

lenderberského typu hlavy natočeny směrem k sobě, např. exempláře z Au am Leithaberge, Šoproně, 

Donnerskirchenu, Bad Fischau, Großmuglu aj. (srov. Nebelsick 1997, 117). 

Zoomorfní podoba rohů se uplatňuje i v pozdějším období, převážně na asymetrických podstav-

cích v Galii (srov. Déchelette 1898; 1914, fi g. 625–627), severní Itálii (srov. Rizzetto – Aspes – Salzani 

1976), na Balkáně (srov. Hänsel 1969, Abb. 7–10) a v pozdně skytském prostředí severního Černo-

moří (srov. Pogrebova 1958, ris. 49: 1–2). 

f ) Zvláštní formy rohů

Mezi zvláštní formy řadíme ojediněle se vyskytující neobvyklá ztvárnění rohů, která ve střední Evro-

pě zaznamenáváme v mladší a pozdní době bronzové. 

Jedním z takových případů je část podstavce z Ivanovic na Hané, který vykazuje dvojici (?) rohů 

sériově řazených do podoby jakéhosi hřebínku (srov. Chvojka – Parma 2011, obr. 1: 1). Svým vzhle-

dem tak může být blízký ve středoevropském prostoru poměrně vzácnému pojetí hřbetu, jaký repre-

zentuje nález z Mohuče-Hechtsheimu (Porýní-Falc) s devíti stejně velkými, po celé délce hřbetu pra-

videlně rozmístěnými zuby (obr. 26; srov. Diehl 1986, 227; Probst 1993, 285). Analogický předmět 

avšak jen s lehce ozubeným hřbetem a na bocích s vytaženými rohy pochází z Lengyelu (Nagy 1979, 

Obr. 26. Mohuč-Hechtsheim (Porýní-Falc).  Měsícovitý podstavec 

s ozubeným hřbetem. Podle Diehl 1986. 

Obr. 27. Okarben (Hesensko).  Diskovitý roh. Podle 

Hermann 1966. 
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Taf. 4: 5). Tato úprava hřbetu se oproti střední Evropě vyskytuje častěji na Iberském poloostrově, kde 

je běžnější až od 8. stol. př. Kr. (Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, 88, fi g. 35–41). Podstavce 

s ozubeným hřbetem zaznamenáváme již ve středně heladském, resp. středně kykladském období 

v Akrotiri na Théře (Santorini), kde jsou z čelní strany jako kuchyňské náčiní doplněny uchy (srov. 

Romsauer 2003, tab. 50: 2; Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 46: A). 

Dalším netypickým tvarem jsou výrazně, téměř až diskovitě zaoblené rohy na fragmentech 

z Wiesbaden-Schiersteinu, Okarbenu (obr. 27) a Mosbachu v Hesensku (srov. Herrmann 1966, Taf. 

33: 11; 44: K; 51:B3), Königschaffhausen v Baden-Württembersku (Grimmer-Dehn 1991, Taf. 58: 

31), Schwabsburgu a Köngernheimu v Porýni-Falci: srov. Behrens 1927, Abb. 43. Některé z nich, 

jako např. z Bouxières-sous-Froidmont v Lotrinsku, vzdáleně připomínají hlavy zvířat (srov. Tikonoff 

2011, Fig. 6: 1). 

„Kalíškovité“ zakončení rohů vykazuje výrobek z maďarského Sághegy (Nagy 1979, Taf. 3:10). 

Stejný prvek se objevuje také na několika exemplářích severovýchodního Španělska (srov. Almagro-

Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 39–40). Z dolnoštýrské Poštely evidujeme několik atypických 

zakončení bez dalších analogií, jako obloukovitě klenutý roh (Teržan 1990, Pl. 26: 4), hranolovitý 

roh s miskovitě prohnutou horní částí (ibid., Pl. 26: 7) a hranolovitý roh se třemi „cibulkami“ na vr-

cholu (ibid., Pl. 7: 1). Zcela ojedinělý je také roh s otvorem v podélném směru podstavce z Lengyelu 

(Nagy 1979, Taf. 4: 4).

5.1.2.5 Příčné otvory

Příčné, kruhové či nepravidelné otvory se v počtu jednoho, dvou, tří, vzácně i ve vyšším objevují 

na čelních stěnách prismatických měsícovitých podstavců (viz kap. 5.1.3 Typ 1), kde bývají pravi-

delně rozmístěny v řadě po celé délce. Mají zpravidla kruhový tvar. Některé exempláře ze Švýcarska 

a jižního Německa mají menší perforace také na koncích rohů. To vedlo E. Desora (1874, 9) k závě-

ru, že sloužily k jejich zavěšení.

U českých exemplářů dosud nebyly příčné otvory pozorovány. Jsou charakteristické zejména pro 

oblast SDPP (např. Lovčičky: Říhovský 1982; Brno-Obřany: obr. 24–25; Adámek 1961; Podborský 

1970b, obr. 8; Troubsko u Brna, obr. 29; maďarské lokality: srov. Nagy 1979). Nejsou výjimkou ani 

v okruhu HDDP jižního Německa (např. Reisensburg: Loré 2004; Altdorf: Engelhardt et al. 1995, 

Abb. 24; Bellenberg: Pressmar 1979, Taf. 12; Straßkirchen: Hundt 1964, Taf. 106: 16–17; Mohuč-

-Hechsheim: obr. 24; Diehl 1986). Větší koncentraci exemplářů s otvory lze zaznamenat také v se-

verovýchodním Španělsku v 8.–5. stol. př. Kr. Zde se kromě těla objevuje perforace také v ozubení 

hřbetu (Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 34–40). Z doby halštatské jsou registrovány 
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rovněž ze slovinské Stičny a Poštely (Foltiny 1970, Taf. 1; Schmid 1937, Abb. 67 a 72). Zpravidla 

jedním centrálním otvorem jsou opatřeny pozdější podstavce djakovské kultury (Syrovatko 2003). 

Jak naznačuje několik fragmentů z prostředí SDPP, je třeba rovněž počítat s existencí větších ne-

pravidelných otvorů (např. Ivanovice na Hané: Chvojka – Parma 2011, obr. 1: 1; Budapest-Békás-

megyer, Velem: Nagy 1979, Taf. 5: 2; 1: 6). 

Shora do hřbetu zahloubené neprocházející otvory jsou pozorovány na italských exemplářích 

(srov. Castelfranco 1978). 

Kromě estetického hlediska, mohly mít příčné otvory podobně jako konkávně prohnutá základna 

i svůj technologický, případně i technický význam. Perforací zvětšená plocha povrchu umožňovala 

rovnoměrnější vysychání, resp. chladnutí, čímž se redukovalo riziko nadměrného pnutí materiálu. 

Praktické využití otvorů se nalézá při upotřebení měsícovitých podstavců jako krbového nářadí, kdy 

byl pomocí otvorů samovolně přiváděn vzduch pod topivo, jenž usnadňoval spalování. W. Schmid 

(1937, 303) se domníval, že perforace sloužily jako lůžka pro rožně. Jejich běžný výskyt bezpro-

středně nad základnou však tuto možnost spíše popírá. Podle E. Pressmar (1989, 47) se takto napo-

dobovaly otvory na skutečných velkých oltářích, které mohly sloužit k vložení příležitostné výzdoby, 

např. ve formě květin (srov. též Maringer 1960–61, 26). Podobný názor demonstruje L. Nagy (1979, 

Abb. 47) na příkladu z Budapešti, Fehérvári utca. Na zčernalé (očazené) čelní stěně měsícovitého 

podstavce jsou symetricky kolem obvodu a uvnitř příčných otvorů ostře ohraničené plochy beze 

stop zakouření povrchu. Jejich možný vznik vysvětluje uzavřením otvorů pomocí keramické „zátky“ 

v podobě „slunečního“ kola s trnem, která byla zasazena do otvoru (obr. 28). 

Obr. 29. Troubsko u Brna. Národní muzeum, inv. č. 87 812.  Obr. 28. Budapešť, Fehérvári utca (Maďarsko). Partie nezakouře-

ného povrchu kolem příčných otvorů (a, b). Jejich vznik 

vysvětluje L. Nagy uzavřením těchto otvorů pomocí ke-

ramické zátky (d). Podle Nagy 1979, Abb. 47.
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5.1.2.6 Podložky

Kombinace měsícovitého podstavce s kotoučovitou keramickou deskou – podložkou – je charakteri-

stická zejména pro funerální památky. Výskyt tohoto jevu lze pozorovat v souvislosti s pohřebními 

obřady již během pozdní doby bronzové v severovýchodní Francii a jižním Německu. Velkého roz-

šíření se pak zvyk ukládání měsícovitých podstavců na kruhové podložce dočkal v době halštatské 

zejména v prostředí kultury bylanské, a slezské skupiny kultury lužických popelnicových polí, kam 

náleží i východočeská slezskoplatěnická kultura (srov. Gedl 1975; Vokolek 1993a; 2008). Ojediněle 

jej lze pozorovat také v billendorfské kultuře (Simon 1999, Abb. 5). V hrobech slezské skupiny se 

objevují podložky pevně spojené s podstavci či volně s nimi sdružené. Takto samostatné keramické 

disky mohou být zaměněny za pokličky, od kterých se odlišují tím, že spočívají na dně hrobové jámy, 

zatímco pokličky kryjí ústí nádoby nebo jsou o ni opřeny.

V několika případech byla v hrobě identifi kována pouze podložka bez příslušného měsícovitého 

podstavce (např. Bylany, kat. č. 102; Hradenín, kat. č. 113; Lovosice, kat. č. 122; Nová Ves u Kolí-

na, kat. č. 124 a Nymburk, kat. č. 125). Její pozice v hrobové komoře odpovídala pravidlům uložení 

měsícovitého podstavce na podložce. Zda byla do hrobu uložena pouze podložka jako pars pro toto 

se stejným obsahovým významem jako kompletní souprava, či snad nebyl podstavec během odkryvu 

hrobu rozpoznán, nelze již revidovat.

V prostředí bylanské a třetího stupně slezskoplatěnické kultury se vyskytují především nezdobe-

né podložky. Pouze ve třech případech byl u slezskoplatěnických kusů zaznamenán rytý, případně 

žlábkovaný dekor (Dobřenice, kat. č. 132, 134 a Rosice nad Labem, kat. č. 202, obr. 30), tvořený 

jednoduchými či několikanásobnými koncentricky uspořádanými kruhy nebo půlkruhy, který vychá-

Obr. 30. Rosice nad Labem, kat. č. 202. Měsícovitý podstavec 

na podložce zdobené rytými půlkruhy. 

Obr. 31. Hradenín, kat. č. 106.  Měsícovitý podstavec na podložce. 
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zí od excentricky umístěného měsícovitého podstavce a respektuje obvod keramické desky. Stejný 

motiv je pozorován také u kusů pevně spojených s měsícovitými podstavci ze Slezska (srov. Seger 

1913), Kelheimu (srov. Pfauth 1998) i Barbuise-Courtavant (srov. Piette 1999). Stálost tohoto ele-

mentu, objevujícího se již v pozdní době bronzové, svědčí o tom, že zdůrazňoval speciální pozici 

měsícovitého podstavce v rámci desky (Makiewicz 1995, 143). 

Ojedinělý případ kvadratické podložky s okrajově umístěným podstavcem je dokumentován 

z dolnoslezské Szprotawy (Kropf 1938, Abb. 210).

Na podložkách nebyly makroskopickým pozorováním zjištěny žádné stopy používání. Barevně 

nesourodý povrch podložek měsícovitých podstavců ze slezskoplatěnických hrobů může vypovídat 

o rozdílných podmínkách při nerovnoměrné tepelné zátěži. 

V hrobech kalenderberské kultury jsou podložky pod měsícovitými podstavci nahrazeny mísami 

na nožce (srov. Nebelsick 1996; Matzerath 2011, 100). 

5.1.3 Třídění a vymezení typů

Měsícovité podstavce jsou, co do tvaru, velmi variabilní kategorií výrobků, což patrně způsobilo, že 

dosud nebyla vypracována klasifi kace platná pro celý nálezový fond.

M. Hoernes (1888, 230–231) poprvé sloučil různorodé nálezy z Itálie, Švýcarska a Maďarska 

do jedné kategorie, do které zahrnul předměty ze sídlišť i pohřebišť. Na tomto základě později rozdělil 

podstavce pocházející ze sídlišť, které měly tvar bloku a byly velké a těžké, a jejich „votivní“ napodo-

beniny z hrobů, které byly lehké a křehké (Hoernes 1909, 568). Toto základní rozdělení platí dodnes. 

O. Tschumi (1912, 44) rozdělil fond na základě velikosti a tvaru do tří typologicko-funkčních 

skupin: defi noval kultovní předměty s vysoce vytaženými srpovitými rohy – Mondidol či Mondbild; 

krbové podstavce – s krátkými rohy a širokou stabilní základnou – Feuerbock; a s úzkou základnou 

napodobeniny krbových podstavců – Votivfeuerbock.

W. Schmid rozlišuje mezi nálezy ze slovinské Poštely dvě základní skupiny: „barrenförmige und 

bankförmige Exemplare“, tedy podstavce prismatické a lavicovité (srov. Schmid 1937, 286–296). 

Toto elementární rozdělení se používá dodnes. 

V roce 1954 vypracoval D. Drost na základě předpokládaného unilineárního evolucionistického mo-

delu typologii železných krbových podstavců s poukazem na jejich keramické předchůdce. Vymezil 

tři základní skupiny: nejstarší (A) – prismatické tělo bez rohů a nožek; hlavní (B) – prismatické tělo 

s rohy, nožkami či obojím; a (C) s rohy a nožkami tvořící s tělem nedělitelný celek (Drost 1954, 141). 

Chronologicko-evoluční typologie L. Nagye (1979, 57, 71), vycházející z vývojového schématu 

J. Paulíka (1962, obr. 3) a G. Kyrleho (1913, 40–44), dobře ilustruje základní varianty keramických 
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podstavců středního Podunají od mladší doby bronzové až do doby halštatské. Z důvodu výrazné 

regionální specifi čnosti nelze tento model obecně aplikovat. Problematickým místem koncepce je až 

třetinový podíl podstavců bez známé lokality a tedy s velmi nejistým datováním. Jak ukazují některé 

nálezy, dožily se typy A, B a C i mladších období Ha C–D, např. Szombathely-Reiszig-erdő (Mol-

nár – Farkas 2010, 129–130, Abb. 15–16), Vajnory (Studeníková 2003, 17, Abb. 6).

Typologii nálezů z Iberského poloostrova zpracoval v roce 1985 G. Ruiz Zapatero, který je rozlišil 

na starší „prismatické“ (typy A–C, s několika variantami) a mladší se zakončeními v podobě zvíře-

cích hlav (typy D–E) (srov. Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, 88–98). 

Podrobnou klasifi kaci měsícovitých podstavců s 11 typy a 26 variantami vytvořila M. Billot 

(2008) při zpracování měsícovitých podstavců z Alsaska. Pro tuto oblast jsou přitom charakteristic-

ké pouze typy 7 a 8. Klasifi kace klade velký důraz na tvar, resp. zakřivení rohů, nezohledňuje však 

variantu bez rohů a nerefl ektuje široké spektrum forem středoevropských měsícovitých podstavců. 

Rovněž prožlabení základny nelze považovat za vhodný klasifi kační znak, protože nijak neovlivňuje 

celkovou podobu výrobku. Nepropracovanost navrhovaného systému ilustruje nízký počet alsaských 

nálezů přiřaditelných konkrétnímu typu či variantě. Z celkového počtu 188 kusů bylo možno zařadit 

pouze 21 exemplářů (srov. Billot 2008, 36–42). 

Na úplně prozkoumaném jezerním sídlišti Hauterive-Champréveyres (Ha B1–Ha B3), kde nelze 

za 200 let trvajícího osídlení pozorovat žádný chronologický vývoj, rozlišují autorky výzkumu dva 

typy prismatických podstavců: otevřené a uzavřené, přičemž oba se používaly současně (srov. Anas-

tasiu – Bachmann 1991, 41–48). V jezerní osadě Mörigen o dvou stavebních fázích z pozdní doby 

bronzové (Ha B3) bylo objeveno 19 exemplářů měsícovitých podstavců, které lze rozdělit do tří 

skupin: [1] s prismatickým tělem a neodsazenou podstavou, kdy linii hřbetu doprovází na čelní stěně 

dvojice souběžných žlábků; [2] srpkovitý tvar na čtyřech nožkách zdobený jemným rytím; [3] srp-

kovitý tvar na rovné podstavě se složitou výzdobou tvořenou svazky žlábků (srov. Bernatzky-Goetze 

1987, 102). Na další jezerní lokalitě Cortaillod-Est (Ha B2–3) se naproti tomu objevuje pouze jed-

na varianta podstavců s prismatickým tělem a převážně se slabě zdůrazněnými konci (srov. Arnold 

1990, fi g. 158–164). Také v souboru z Roztok u Prahy byly rozpoznány dvě varianty hranolovi-

tých podstavců, s rohy a bez nich, aniž by byl zřejmý jakýkoliv chronologický vývoj (srov. Ma-

zač – Kloužková 2012, 121).

Na základě shromážděného nálezového fondu navrhuji zde vlastní systém třídění. V rámci morfo-

logické analýzy bylo klasifi kováno 565 vzorků z období Ha A–Ha D (viz příl. 32), které poskytují 

dostatečné informace o tvaru. Důležité typologické kritérium představuje celková forma, která je 
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Obr. 32. Navrhovaná klasifikace. 
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determinována kombinací znaků: sledována byla podstava, boční stěna těla, rohy, případně příčné 

otvory, hřbet a výzdoba, přičemž za primární typologický znak považuji způsob formování podstavy. 

Výsledkem je rozdělení podstavců do tří, resp. čtyř typů a několika variant (obr. 32). 

5.1.3.1  Typ 1

Tento zcela nejpočetnější a obecně rozšířený typ označil E. Nischer-Falkenhof (1935) za „Oberleiser 

Typus“ a vymezil ho jako protipól k bohatě zdobeným kalenderberským podstavcům. 

Podstavce tohoto typu mají podobu ležícího, protáhlého hranolovitého nebo bochníkovitého blo-

ku s obdélným, lichoběžníkovitým až podkovovitým příčným profi lem. Ze hřbetu bývají na obou 

koncích vytaženy rohy, jejichž tvar je velice variabilní. Podobně proměnlivá je šířka základny, resp. 

těla. Rozlišujeme tak podstavce ploché s indexem poměru šířky základny k výšce těla (išv < 0,4), tedy 

s poměrně úzkou, nestabilní základnou i hřbetem, dále formy se širokou, stabilní základnou, která 

konkávně přechází v ploché tělo a nakonec i tvary se širokou základnou, stejně širokým, zpravidla 

však užším hřbetem, pravoúhlého či lichoběžníkového řezu. 

Ve sledovaném období jednoznačně převládá symetrická forma (S), tj. se shodně modelovanými 

konci. Jak naznačuje nález z Prahy-Pitkovic, případně i z Bezděkova, je nutné již v halštatském ob-

dobí počítat s výskytem asymetrických forem (A), tj. s rohem pouze na jedné straně (srov. Santorso, 

sev. Itálie: Lora – Serafi ni 1992, fi g. 10), které jsou charakteristické až pro pozdější období (srov. 

Babeş – Mihăilescu-Bîrliba 1972; Babeş 1993; 2003; Steuer 1994). 

Podle tvaru rohů, hřbetu, boční stěny a příčných otvorů lze vymezit další varianty, z nich některé 

jsou regionálně specifi cké. 

a) Varianta 1A

Podstavce s rovným hřbetem bez rohů. Bezrohá zakončení jsou v Čechách zaznamenána v sedmi 

případech a to jak z pozdní doby bronzové (Roztoky u Prahy, kat. č. 61 a 69-2; Praha-Stodůlky, kat. 

č. 51), tak starší doby železné (Bezděkov u Žatce, kat. č. 81; Březnice u Blatné, kat. č. 82; Praha-Čer-

ný Most, kat. č. 97). Mohou náležet symetrickým i asymetrickým formám. Indiciemi pro existenci 

symetrických forem jsou miniaturní podstavce na podložce bez zdůrazněných rohů z Hradenína, kat. 

č. 107 (bylanská kultura); Dobřenic, kat. č. 133 a Vitiněvsi, kat. č. 217 (třetí stupeň slezskoplatěnic-

ké kultury). Dokladem asymetrické formy je nález z Prahy-Pitkovic (Ha C–D; kat. č. 99), případně 

i Žatce-Bezděkova (Ha C–D; kat. č. 80–81). Z minimálního počtu 17 evidovaných bezrohých zakon-

čení náleží pouze jedno až dvě asymetrické formě. Další bezrohá zakončení evidujeme jak v pozdní 

době bronzové, např. v Lotrinsku (Marly, Crévéchamps: Tikonoff 2011, Fig. 10, 11), Švýcarsku (Hau-
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terive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 38: 2, 3) a Maďarsku (Nagy 1979, Taf. 1: 

15), tak v době halštatské, např. ve Slovinsku (Poštela: Schmid 1937, Abb. 72 a 74), v jednom přípa-

dě také ze severovýchodního Španělska (Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 35) a severní 

Itálie (Golasecca: Castelfranco 1978, tav. 5: 3).

b) Varianta 1B 

Podstavce s ozubeným hřbetem se objevují ve třech modifi kacích: bez zdůrazněných zakončení, se 

zdůrazněnými konci v podobě jednoduchých rohů a konečně s rohy s „kalíškovitě“ modelovaný-

mi vrcholy. Tělo bývá zpravidla opatřeno dvěma a více příčnými otvory. Tato varianta je typická 

pro španělské exempláře (Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 34–41), vzácně je dolo-

žena v Maďarsku (Lengyel: Nagy 1979, Taf. 4: 5). Unikátní je exemplář z Mohuče-Hechtsheimu 

v Porýní-Falci s devíti výraznými, pravidelně rozmístěnými zuby (Diehl 1986, 227) a fragment 

boku z Ivanovic na Hané, jehož hřbet je v podélném směru opatřen dvojicí šikmých růžků (Chvoj-

ka – Parma 2011, obr. 1: 1). Otázka, zda byl hřbet ozuben po celé délce, zůstává otevřená. Zatímco 

ve střední Evropě jsou datovány do pozdní doby bronzové, náleží španělské exempláře do star-

ší doby železné.

c) Varianta 1C

Nejrozšířenější formu představují podstavce bez příčných otvorů s jednoduchými rohy. Převažují pří-

mé či zahnuté jehlancovité rohy. Rozlišuji dvě subvarianty, které se odlišují provedením boční stěny. 

První má přímý (svislý, rozevřený nebo uzavřený) či v horní polovině jen mírně zakřivený bok. 

Běžně se vyskytuje v pozdní době bronzové i době halštatské v Čechách (viz katalog), ve Slezsku 

(pouze hroby Ha C), v okruhu HDPP v jihozápadním Německu, Švýcarsku a severovýchodní Francii 

(rozšíření nálezů v těchto regionech ve stupních Ha A–B viz Brun – Mordant 1988, typ 23b) a dále 

v Bavorsku (Ha B, např. Pfauth 1998; Diemer 1995, Taf. 64: 563 a 95: 931). Naopak méně je za-

stoupena v okruhu SDPP (srov. Nagy 1919, Taf. 1: 3, 7; Adámek 1961, tab. 51: 1). Ve starší době 

železné se objevuje ve středním Německu (Ha C; Müller – Nowak 1960), Španělsku (Almagro-Gor-

bea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 35) a severní Itálii (Castelfranco 1878, tav. 5:2; Prosdocimi 1887, 

Tav. 7: 15–17). 

Druhá subvarianta má výrazně obloukovitě zakřivené boční stěny. Má několik modifi kací s rov-

ným nebo konkávním hřbetem, s více či méně zdůrazněnými rohy. Je charakteristická pro skupinu 

RSFO (srov. Brun – Mordant 1988, typ 23a; Billot 2008; např. Hauterive-Champréveyres: Anasta-

siu – Bachmann 1991; Zürich-Alpenquai: Huber 2005; Ürschhausen-Horn: Nagy 1999).
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Kromě symetrické podoby se lze ojediněle setkat také s asymetrickou formou charakteristickou 

pro pozdější období (např. Santorso v severní Itálii: Lora – Serafi ni 1992). 

d) Varianta 1D

Následující variantu představují podstavce bez příčných otvorů s dvojcípými či rozdvojenými rohy. 

V Čechách je spolehlivě doložena v osmi případech až v halštatském období (Praha-Pitkovice, kat. č. 

99; Žatec-Bezděkov kat. č. 80; Cerhenice, kat. č. 86; Praha-Ruzyně, kat. č. 100; Praha-Černý Most, 

kat. č. 93-1; Komušín, kat. č. 223 a Dolní Roveň, kat. č. 129). Dále se objevuje v prostředí SDPP 

(Nagy 1979, Taf. 6–7). Jeden exemplář z halštatského období pochází ze slovinské Poštely (Schmid 

1937, obr. 61). Celkovou podobu bez pochybností zaznamenáváme pouze v případě asymetrického 

podstavce z Prahy-Pitkovic a tří symetrických miniaturních kusů z  okruhu LuPP starší doby želez-

né v Dolním Slezsku (Grabiszyn: Matzerath 2009b, 38; Wrocław-Grabiszyn: Sarnowska 1958, tab. 

77:4; Wrocław-Księże Wielkie: Seger 1913, fi g. 1).

e) Varianta 1E

Podstavce s příčnými otvory a jednoduchými rohy se vyskytují v SDPP (Nagy 1979, Taf. 1: 6, 18; 

Kűlsővat, Maďarsko: Nagy 1979, Taf. 3: 1; Brno-Horní Heršpice, Morava: Chvojka – Parma 2011, 

obr. 1: 3), doloženy jsou také případy v HDPP v Bavorsku (např. Altdorf: Engelhardt et al. 1995, 

Abb. 24: 1 a 3; Straßkirchen: Hundt 1964, Taf. 106:16–17). Zcela anomální jsou dva exempláře 

z lokality Basse-Ham v Lotrinsku, které kromě středového otvoru mají ve stejné úrovni na bočních 

stranách hluboké lalokovité vykrojení opticky rozdělující tělo na dvě části (Tikonoff 2011, fi g. 3:1; 

4:2). Tuto úpravu lze považovat za jakýsi mezičlánek k typu 2.

f ) Varianta 1F

Podstavce s příčnými otvory a dvojcípým, trojcípým nebo zoomorfním zakončením jsou charakteris-

tické zejména pro oblast SDPP (srov. Nagy 1979; dále např. Brno-Obřany: Adámek 1961, tab. 15: 4; 

20: 4; 90: 1, 3, 8; Lovčičky: Říhovský 1982, obr. 27: 6, 7). Jejich hřbet je často opatřen podélným 

žlábkem. Z Brna-Obřan pochází také asymetrická forma se zoomorfním rohem (Adámek 1961, tab. 

5: 7). Do halštatského období (Ha D) řadíme nález ze slovinské Stičny (Foltiny 1970, Abb. 1). 

g) Varianta 1G

Podstavce s příčnými otvory, rohy a středovým výběžkem jsou ve třech případech zaznamenány 

v SDPP (Maďarsko: Sághegy, Budapešť a jeden nález bez lokality: Nagy 1979, Taf. 3: 2, 4; 5: 1). 
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Fragment hřbetu se středovým výběžkem pochází také z bavorského Witislingen (Seitz 1963, Abb. 

2). V tomto případě však nejsme schopni určit celkový tvar podstavce. 

h) Varianta 1H

Zvláštní variantu tvoří kombinace prismatického měsícovitého podstavce s kruhovou keramickou 

podložkou, na kterou je (zpravidla excentricky) volně postaven či připevněn (srov. Seger 1913, 218). 

V miniaturní podobě se tyto předměty nacházejí téměř výhradně v kontextu hrobů. V několika přípa-

dech jsou na podložkách aplikovány kruhovité, podkovovité či půlkruhovité žlábky, popř. plastické 

pásky, vycházející od boků excentricky umístěných podstavců a opisující linii okraje disku. Časté 

jsou v okruhu LuPP (Čechy: Dobřenice, kat. č. 132 a 134; Rosice nad Labem, kat. č. 202; Slezsko: 

Makiewicz, 1995, 143, ryc. 5; Gedl 2000, 122; ryc. 6), objevují se však také v HDPP (Bavorsko: 

Kelheim: Müller-Karpe 1952, Taf. 4: A5; 7: B3; 15: D3; 16: D4; 20: D3; Champagne: Barbuise-Cou-

rtavant: Piette 1999, fi g. 23). Nápadná podobnost mezi kusy z bavorského Kelheimu a slezských, 

resp. slezskoplatěnických lokalit dovoluje uvažovat o jisté „genetické vazbě“ (Makiewicz 1995, 147). 

Bylanské podstavce na podložce se oproti nim odlišují nejen velikostí, ale i velmi hrubým ztvárně-

ním bez aplikace výzdoby.12 

Sdružení podstavce s podložkou lze ojediněle doložit i v areálech sídlištního charakteru pozd-

ní doby halštatské (Heuneburg: Sievers 1984, 54–55; Boom – Fort-Linksfeiler 1989, Taf. 84: 3). 

V úvahu připadá také nález pravoúhlé keramické desky ohraničené ze tří stran trojicí žlábků a ne-

výrazně dochovaným zbytkem vyvýšeného prvku obdélného půdorysu na nezdobené straně, na-

lezený v domě A1 na akropoli hradiště Závist (k. ú. Lhota u Dolních Břežan, srov. Drda – Rybová 

2008, obr. 14, 15).

i) Varinata 1I

Jako samostatnou variantu jsem vyčlenil prismatické exempláře s neobvyklou formou zakončení. 

V Porýní-Falci (Schwabsburg: Behrens 1927, Abb. 43) a v Hesensku (Wiesbaden, Okabern a Mos-

bach: Hermann 1966, Taf. 33: 11; 44: K; 51: B3) se lze setkat s kotoučovitě tvarovanými konci ná-

ležející stupni Ha B. Dva exempláře ze slovinské Poštely mají hranolovitá zakončení (Ha D; Teržan 

1990; Taf. 26: 7; Schmid 1937, Abb. 83). Kalíškovitě zakončené rohy, analogické španělským (srov. 

varianta 1B), pocházejí z Maďarska (Ha B; Sághegy: Nagy 1979, Abb. 38), Slovinska (Ha D; Stič-

na: Foltiny 1970, Taf. 2: 2) a sev. Itálie (Este: Alfonsi 1901, tav. 10: 8). Roh s otvorem v podélném 

směru evidujeme v Lengyelu (Ha B; Nagy 1979, Taf. 4: 4). Silně schematizovaná zoomorfní zakon-

12  Absence výzdoby může být dána špatným stavem dochování nevypálených či jen slabě tepelně namáhaných výrobků.
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čení z pozdní doby bronzové jsou zaznamenána v Lotrinsku (Bouxiéres-Sous-Froidmont: Tikonoff 

2011, fi g. 6: 1), Porýní-Falci (Ingelsheim: Dehn 1940, Abb. 1; Worms, Köngernheim a Dautenheim: 

Behrens 1927, Abb. 43 a 44), Hesensku (Wiesbaden: Hermann 1966, Taf. 33: 6–7, 9) a v Maďarsku 

(Velem: Nagy 1979, Abb. 33).

5.1.3.2 Typ 2 

Podstava je zdůrazněna pouze odsazením nebo nahrazena jednou a více nožkami. Signifi kantní 

jsou rozevřené, zpravidla srpovitě modelované rohy vystupující z bočních stěn do stran a přesahu-

jící tak půdorys podstavy. Tento výrazný tvar připomínající srpek měsíce vedl k označení celého 

fondu. K tomuto typu jsem přiřadil analogickou variantu bez zdůrazněné podstavy, s esovitě do-

vnitř prohnutými bočními stěnami a srpovitě rozevřenými rohy, která by formálně měla náležet 

k typu 1. 

Tento regionálně-chronologický typ je vázán především na oblast skupiny RSFO, kde panuje sty-

lová spřízněnost mezi výrobky z různých regionů jak v morfologii, tak ve výzdobě (Billot 2008, 

176). Kromě výrazně srpovitého tvaru se vyznačuje bohatým dekorem čelní stěny. Typický je motiv 

girlandovitě zavěšené plastické lišty kopírující oblouk hřbetu. Tento prvek může být proveden i jiný-

mi technikami jako např. rytou linií, žlábkem či vrypy.

a) Varianta 2A

Podstavce se srpovitě modelovanými rohy s esovitě dovnitř prohnutými bočními stěnami, s mírně 

odsazenou nebo neodsazenou podstavou. Tato početná varianta charakteristická pro RSFO a její pe-

riferie je úzce příbuzná s variantou 2C (např. Švýcarsko: Mörigen: Keller 1876, Taf. 20; Bádensko-

-Württembersko: Bad Buchau: Kimmig 1992, Taf. 49–55; Bad Urach-Runder Berg: Pauli 1994, Taf. 

70: 3; 71: 10–11; 75: 16; Bavorsko: Elchingen: Pressmar 1979, Taf. 19; Bellenberg: Pressmar 1989, 

Taf. 12 a 13: 3). 

b) Varianta 2B

Podstavce s rohy jiných tvarů, včetně zoomorfních s esovitě dovnitř prohnutými bočními stěnami, 

s mírně odsazenou nebo neodsazenou podstavou. Tuto nepočetnou variantu lze pokládat za modifi -

kaci varianty 2A. Objevuje se na periferii skupiny RSFO (Alsasko: Erstein: Croutsch et al. 2011, fi g. 

16: 12; Franche-Comté: Dampierre-sur-le-Doubs: Pétrequin 1969, fi g. 11: 10; Champagne: Gréve-

rats: Lepage 1988, fi g. 3: 4). 
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c) Varianta 2C

Podstavce se srpovitými rohy plynule vytaženými z bočních stěn těla a s nožkou či nožkami jsou 

charakteristické pro skupinu RSFO a její periferie (Alsasko: Erstein: Croutsch et al 2011, fi g. 16: 

8; Billot 2008, typ 9–11; Champagne: Barbuise-Courtavant: Chertier 1976, fi g. 5: 3; Švýcarsko: 

Ebersberg: Escher 1853, Taf. 1: 2; Mörigen: Keller 1876, Taf. 20: 10, 12, 18; Bernatzky-Goetze 1987, 

Taf. 171: 1 a 2, 172: 2; Zürich-Alpenquai a Zürich-Wollishofen-Humesser: Huber 2005, Taf. 7: 175; 

8: 176, 179; 12: 208/209; Eschenz Insel Werd: Fankhauser 1989, Taf. 57: 17, 59: 46, 90; Hauterive-

Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991, tab. 39: 1–2; Bádensko-Württembersko: Bötzingen, 

Grimmer 1982, Abb. 1–2; Bad Buchau: Kimmig 1992, Taf. 50: 1–2; Bad Urach-Runder Berg: Pauli 

1994, Taf. 70: 2; Porýní-Falc: Siefersheim: Behrens 1927, Abb. 40: 2; Hesensko: Reinheim: Her-

mann 1966, Taf. 60 a Bavorsko: Hesselberg: Müller-Karpe 1958, Abb. 15).

d) Varianta 2D

Podstavce s rohy jiných tvarů plynule vytaženými z bočních stěn, včetně zoomorfních, s nožkou 

či nožkami. Tato nepočetná varianta se objevuje v prostředí RSFO a jejích periférií (Hesensko: 

Wiesbaden-Erbenheim: Mandera 1962, Abb. 1; Bavorsko: Altdorf: Engelhardt et al. 1995, fi g. 24: 

2; Švýcarsko: Hauterive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991, Abb. 40), ale také v SDPP 

jako předchůdce kalenderberských podstavců (stupeň C3 podle Nagy 1979, Taf. 18: C3; Maďarsko: 

Budapešť: ibid., Taf. 8:6, 10:4; Velem: ibid., Taf. 8: 8; Chorvatsko – Batina, maď. Kisköszeg: ibid., 

Taf. 8: 5).

5.1.3.3 Typ 3

Podstavce se dvěma či více nožkami, na něž při krajích ve vertikálním směru navazují rohy. Tento typ 

je geografi cky vázán na východohalštatský okruh mimo prostor kalenderberské kultury, kterou je však 

výrazně ovlivněn (stupeň B3 podle Nagy 1979, tab. 18: B3; např. Maďarsko: Lengyel: Nagy 1979, 

Taf. 13: 3, Vát: Molnár – Farkas 2010, Abb. 6, Szombathely-Reisig-erdő: ibid., Abb. 16: 1; Slovinsko: 

Poštela: Schmid 1937, Abb. 83). Rohy můžou být, stejně jako v případě nálezu z lokality Vát, zakon-

čeny zoomorfními hlavami směřujícími pohledem od sebe (srov. Molnár – Farkas 2010, Abb. 6).

Jako příklad přechodné formy mezi tímto a typem 4, můžeme uvést exemplář z Chorvátského 

Grobu na jižním Slovensku, z prostředí kalenderberské kultury (srov. Paulík 1980, obr. 179; Stude-

níková 1981, tab. 2: 1). Zde objevený měsícovitý podstavec patří v zásadě k typu 3. Při celkovém 

hodnocení tvaru však nelze přehlédnout, že působí jako polotovar či silně schematizované provedení 
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kalenderberského podstavce (typ 4), postrádající charakteristické prvky, jako je plošný dekor a pro-

lamování (viz níže). 

5.1.3.4 Typ 4

Představuje natolik specifi ckou typologicko-geografi cky-chronologickou variantu typu 2, že jí vy-

děluji jako samostatný typ, charakteristický pro kalenderberskou kulturu halštatského období. Již 

G. Kyrle (1913) defi noval při zpracování nálezů z eponymní lokality specifi ckou skupinu Kalen-

derberg-Ödenburg, která tvoří typologicko-geografi cko-chronologicky konzistentní typ soustředěný 

na území Dolního Rakouska, Burgenlandu, severozápadního Zadunají v okolí Šoproně a přilehlé 

části jihozápadního Slovenska ve stupni Ha C s nepatrným přesahem do Ha D1, tedy do oblasti roz-

šíření kalenderberské kultury (srov. Stegmann-Rajtár 2000, 459; Studeníková 1993, 117). Originální 

výtvarný styl se však projevuje i mimo její hranice, v přilehlém středním (např. Zalanszentiván, 

Szombathely: Nagy 1979, 61), a jižním Zadunají (např. Szalacska a Lengyel: Nagy 1979, 61), a také 

ve Štýrsku (Riegersburg: Hebert 1997). Výrazně vzdálený je pak zlomek nalezený ve Velkopolsku 

(Oględów: Niemiec 2002). 

Podstavce se vyznačují jedinečnou konstrukcí s antropomorfními a zoomorfními prvky, a boha-

tou plastickou a vhloubenou výzdobou, téměř bez výjimky pokrývající celý povrch artefaktu. Z hra-

nolovitého těla zpravidla spočívajícího na dvou až šesti nožkách, někdy s antropomorfními rysy, 

jsou symetricky po obou stranách vytaženy lyrovité rohy zakončené více či méně stylizovanou zoo-

morfní hlavičkou. Převažuje zpodobnění rohatého dobytka, např. býka, berana, objevuje se i po-

doba ptáka a snad i koně (srov. Nebelsick 1997, 117; Diehl 1987, 55). Motiv zvířecích hlaviček se 

vzácně objevuje i na nožkách (srov. Paulík 1962, 112; Kyrle 1913, Abb. 9: 9). Hlavičky na koncích 

rohů jsou zpravidla orientovány pohledem směrem dovnitř (např. Šoproň-Várishegy, něm. Öden-

burg-Warichsberg, mohyla 2/W: Eibner-Persy 1980, Taf. 108; Nová Dedinka: Studeníková 1994, 

obr. 5 a 11: 1), vzácně i ven (např. Bad Fischau: Nebelsick 1997, Abb. 2; Šoproň-Várhely, něm. 

Ödenburg-Burgstall, mohyla 27: Eibner-Persy 1980, Taf. 25). Vrchol rohů v některých případech 

podepírá svislá či mírně šikmá tyčinka – vzpěra vycházející ze hřbetu těla. Prostor mezi ní a rohem 

je buď prázdný, nebo vyplněný plastickým paprskovým kolem či vodorovnými příčkami (prázdný 

prostor např. Šoproň-Várhely, mohyla 27: Eibner-Persy 1980, Taf. 25; paprsková kola z hrobů: Au 

am Leithaberge: Seracsin 1929, Abb. 5; Nová Dedinka: Studeníková 1994, obr. 11; 1996, 498–500; 

Deutschkreuz: Nagy 1979, Taf. 10: 9; na sídlištních kusech: Großmugl: Lauermann 1997, Abb. 57; 

Donnerskirchen a Kalenderberg: Nebelsick 1997, 117; Kyrle 1913, Abb. 7; Chorvátsky Grob: Stu-

deníková 1981, 40, tab. 1; 1993, obr. 75; Križovany nad Dudváhom: Paulík 1962; Dunajská Lužná: 
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Čambal – Gregor 2005, 36; vodorovné příčky: např. Šoproň-Várhely: Nagy 1979, Taf. 11:5; 12:3; 

Harka: Storno 1942, Taf. 14: 1). Měsícovité podstavce tohoto typu jsou charakteristickým artefaktem 

v materiální náplni jak sídlišť, tak hrobů kalenderberské kultury (srov. Čambal – Gregor 2007, 74). 

5.1.4 Výzdoba a motivy

Na území Čech oproti okolním regionům výrazně převažují nezdobené exempláře. Dekorované jsou 

zastoupeny pouze patnácti případy z minimálního počtu 205 exemplářů, tj. 7,3 %. Jednoduchá výzdo-

ba je vázána především na přední stěnu. V rámci jedné plochy nedochází ke kombinování technik ani 

motivů, jako je to běžné v jihoněmecko-švýcarské oblasti. Zdobení více stran, obou čelních, případně 

rovněž bočních stěn a hřbetu vykazují vzorky z Tupadel (kat. č. 16), Březnice u Blatné (kat. č. 82) 

a Poříčan (kat. č. 41), příp. Radčic (kat. č. 9). 

V poměru k celkovému počtu dosud známých podstavců v českém prostředí jsou zdobené exem-

pláře běžnější v západočeské oblasti v mladší a pozdní době bronzové, kde tvoří 43,8 %. Ve štítarské 

kultuře jsou bezpečně doposud známy pouze tři kusy, což představuje pouze 4,6 % ze 65 exemplářů. 

Z prostředí bylanské kultury doposud chybí jakékoliv doklady dekoru, což může být způsobeno špat-

ným stavem dochování podstavců na podložkách z komorových hrobů, které bývají vypreparovány 

pouze v hrubých rysech (viz kap. 5.2.1.3). Ve třetím stupni slezskoplatěnické kultury jsou zdobené 

exempláře zaznamenány v pěti případech, tj. 6,8 %, mimo to se dekor také objevuje na třech podlož-

kách. Stranou výčtu jsem ponechal předmět bez údajů o lokalitě a uložení opakovaně publikovaný J. 

Bouzkem (kat. č. 218; srov. 1966, fi g. 18: 5; 1985, fi g. 37: 5) a bezrohý exemplář bez bližších nálezo-

vých okolností z Březnice (kat. č. 82).

V ostatních regionech lze pozorovat podobný vývojový trend jako v Čechách. Zatímco v mladší 

a pozdní době bronzové je výzdoba měsícovitých podstavců zcela běžná, v době halštatské podíl 

dekorovaných kusů výrazně klesá. Tento stav může být mimo jiné způsoben celkovým úbytkem ná-

lezů měsícovitých podstavců z tohoto období. Výjimku představují kalenderberské podstavce (typ 4) 

s bohatým dekorem (viz kap. 5.1.4.3). 

V mladší a pozdní době bronzové odpovídá charakter výzdoby širokému spektru technik a motivů 

běžných u keramických nádob. Názorným příkladem je měsícovitý podstavec z Bötzingen, který 

vykazuje všechny signifi kantní výzdobné motivy keramiky období popelnicových polí jihozápad-

ního Německa – meandr, klikatku, šrafované trojúhelníky a plastickou lištu zdobenou vrypy (srov. 

Grimmer 1982, 3). Zatímco v západní části HDPP (skupiny RSFO a dolnomohansko-švábská) je 

poměrně časté užití komplikovaného dekoru kombinováním různých technik a motivů, je výzdoba 

ve východních regionech HDPP a v SDPP méně častá a nápadně jednodušší – kombinace technik 
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a vzorů se zde objevuje jen zřídka (např. Szeghalom: Nagy 1979, Taf. 7). V době halštatské se výz-

doba dále výrazně redukuje, s výjimkou již popsaných kalenderberských podstavců se objevuje jen 

ojediněle.

Pokud jde o složitější vzory, je dekor každého výrobku zcela unikátní, neexistují dva identické 

objekty, a to ani na téže lokalitě (srov. Fankhauser 1989, 128; Billot 2008, 173). To nasvědčuje tomu, 

že výroba těchto artefaktů nebyla sériovou záležitostí.

Převažuje jednostranná výzdoba čelní stěny, což umožňuje rozlišení na přední a zadní stranu 

(srov. Maringer 1960–61, 18; Baumeister 1995, 393; Loré 2004, 28; Huber 2005, 52). U přední stra-

ny se předpokládá, že byla natočena směrem k pozorovateli, přičemž někteří autoři uvažují o tom, 

že podstavec spočíval na nějakém exponovaném místě, např. na stole či výstupku ve stěně domu 

(srov. Grimmer 1982, 6; Schöbel 1996, 92). Tento předpoklad může podporovat nálezová situace 

ve Vátu (západní Zadunají), kde byl v zahloubené stavbě čtvercového půdorysu se středovým slou-

pem objeven velký podstavec, jehož převrácená poloha naznačovala pád z nějakého vyvýšeného mís-

ta (Molnár – Farkas 2010, 110). Méně často se vyskytuje oboustranný dekor, výzdoba bočních stěn 

nebo hřbetu. Oboustrannou výzdobu vykazuje např. exemplář z Altdorfu (Engelhardt et al. 1995, 55) 

Mörigenu (Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 169: 1), Hauterive-Champréveyres (Anastasiu – Bachmann 

1991, Taf. 31: 1; 32: 2; 36: 238: 1; 41: 3), Ürschhausen-Horn (Nagy 1999, 76) aj.

Výzdobu lze podle techniky provedení rozlišit na vhloubenou, plastickou (vypuklou) a plošnou 

(Sklenář 1998, 11). Vhloubený dekor se omezuje na rýhy, žlábky, důlky a vpichy. Plastické prvky 

představují lišty a výčnělky. Plošnou výzdobu reprezentují malba a tuhování. 

5.1.4.1 Vhloubená výzdoba 

5.1.4.1.1 Rýhy 

Rytá výzdoba není u měsícovitých podstavců příliš obvyklá. V Čechách je zaznamenána pouze 

ve dvou případech. Na hřbetu měsícovitého podstavce kat. č. 200 v archeologické sbírce Národního 

muzea (bez ev. č.) je po celé délce aplikována klikatka (obr. 33). Analogický motiv je rovněž možno 

spatřit na srovnatelných kusech z výbavy slezských hrobů, např. ve Wrocławi-Księżích Wielkých 

(něm. Groß Tschansch; Seger 1913, Fig. 1), hr. č. 6/1931 v Sobocisku (Czerska – Gediga 1975, 125, 

ryc. 123: i) a také na hřbetě a čelní stěně fragmentu podstavce z Krnova-Opavského předměstí, kde 

je pod rohem doplněn kruhem tvořeným širokým žlábkem se středovým bodem v podobě mělkého 

důlku (srov. Podborský 1970b, obr. 8: 14; Juchelka 2008, obr. 8). Kromě hřbetu se klikatka objevuje 

i na čelních stěnách jako např. na předmětu z Velemi (srov. Molnár – Farkas 2010, Abb. 13), na hřbe-

tu je dochována např. u exempláře z Vátu (srov. Molnár – Farkas 2010, 115) a dolnoštýrského Rifni-
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ku (srov. Teržan 1996, 510, Abb. 4: 4). Vzácně se objevujícím motivem je vlnovka (např. Bötzingen: 

Grimmer 1982, Abb. 1–2; Kleinbasel: Hager 2007, Abb. 19). 

Dekor svislých rytých linií budící dojem hřebenování evidujeme na boční stěně artefaktu z Tupa-

del kat. č. 16. Tento motiv užívaný na nádobách štítarské kultury, nemá u měsícovitých podstavců 

prozatím žádné analogie. 

V rámci ryté výzdoby je poměrně hojné užití svazků rytých linií tvořících různé obrazce, čas-

to v trojúhelníkové sestavě, jako šrafované trojúhelníky (např. Bötzingen: Grimer 1982, Abb. 1–2; 

Zürich-Alpenquai: Huber 2005, Taf. 7: 175; 8: 176; 12: 208/209; Hauterive Champréveyres: Anas-

tasiu – Bachmann 1991, Taf. 45: 2, 5, 6; Wiesbaden: Hermann 1966, Taf. 15: D; Ossenheim: ibid., 

Taf. 44: L), samostatné krokvice (Werschau: ibid., Taf. 8: B; Reinheim: ibid.: Taf. 60: 5), uspořádané 

do stromečku (Szeghalom: Nagy 1979, Taf. 7) nebo pás ležatých krokvic tvořený rýžkami či vrypy 

(např. Rottenburg: Kreutle 2007, Taf. 12:1; Cortaillod-Est: Arnold 1990, Fig. 158: 4; 159: 11). 

V oblasti HDPP je zcela vzácným prvkem rytý meandr objevující se na měsícovitém podstavci 

z Bötzingen (Grimmer 1982, Abb. 1–2). Tento motiv je však poměrně častý na keramických výrob-

cích východoalpské halštatské kultury a lze ho zde rovněž pozorovat na několika velkých exem-

plářích měsícovitých podstavců z mladšího období starší doby železné (Ha D1), tedy z období, kdy 

v této oblasti končí zvyk ukládání podstavců do hrobů. Na podstavci z lokality Vát je meandr tvořen 

sestavou vrypů (Molnár – Farkas 2011, Abb. 4 a 6), na dalších exemplářích jako např. z Velemi, Ka-

lenderbergu, Poštely či Este pak kompozicí širších žlábků (ibid. 2010, 135, Abb. 14; Schmid 1937, 

Abb. 83). Tento motiv je zajímavý tím, že se obecně objevuje na prestižních předmětech, zároveň 

spojovaných s kultovními nebo pohřebními obřady. Symbolika meandru je velmi komplikovaná. 

Koncentrický meandr – labyrint – vyjadřuje ve světě indoevropských představ smrt a podsvětí, za-

tímco svastika, jako jeho zvláštní varianta znamená slunce, průběžný meandr pak nesmrtelnost (srov. 

Fekete 1985, 63).13 Tento námět se objevuje na keramických krbových deskách jako v případě Vátu 

13  Podle astronomické teorie, navržené Carlem Saganem, lze původ tohoto symbolu hledat v zobrazení vzácného a efektního 
jevu na noční obloze – ramen ohonu rotujících komet (blíže Sagan–Druyan 1985).

Obr. 33. Bez lokality, kat. č. 200. Měsícovitý podstavec s motivem klikatky na hřbetě. 
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(Molnár – Farkas 2010, 122), častěji pak v laténském období (srov. Makiewicz 1976). V této době lze 

rovněž pozorovat rytou či plastickou svastiku na keramických podstavcích (např. Poštela, Slovinsko: 

Teržan 1990: pl. 26: 2–4; Nowa Wieś, Polsko: Michałowski – Teska 2012, ryc. 6: B; Ghelăiești, Ru-

munská Moldávie: Babeș – Bîrliba 1972, Abb. 3), nezřídka také na exemplářích djakovské a juchnov-

ské kultury (např. Kruglica a Nastasjino, Rusko: Syrovatko 2003, obr. 2 a 5: 1). 

Ryté linie lemující obvod keramické podložky v podobě dvoj- až trojnásobných koncentrických 

půlkruhových či podkovovitých motivů, vycházejících od konců excentricky umístěného měsícovité-

ho podstavce, se objevují na třech exemplářích z hrobů slezskoplatěnické kultury (Dobřenice, kat. č. 

132 a 134; Rosice nad Labem, kat. č. 202, obr. 30). V případě exempláře z Rosic jsou půlkruhové li-

nie aplikovány na obě strany od podstavce; větší oblouk je tvořen třemi a menší dvěma rýhami. Ana-

logická výzdoba ve formě rytých či žlábkových, jednoduchých nebo vícenásobných, koncentrických 

podkovitých či kruhovitých motivů se vyskytuje také v hrobech halštatské lužické kultury ve Slezsku 

(Małkowice: Seger 1913, 218, Fig. 9 a 13; Wrocław-Wojczyce: Seger 1913, Fig. 11; Wołow: Jad-

czykowa 1989, obr. 3; Szprotawa: Jadczykowa 1993, obr. 5: a), někdy dokonce v plastické podobě 

(Polanka, něm. Kunzendorf: Seger 1913, Fig. 10).

5.1.4.1.2 Žlábky

Velmi rozšířenou výzdobnou technikou je žlábkování. V Čechách se vyskytuje u devíti z patnácti 

případů zdobených exemplářů; sedm z období Ha B a dva z období Ha C. 

V oblasti HDPP lze často pozorovat plošné pokrytí čelní stěny horizontálně a vertikálně vedený-

mi žlábky, zpravidla pak jejich kombinací doplněnou o další prvky, jako např. důlky či jiné motivy 

(srov. Hauterive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991, Taf. 29: 4; 31: 2 a 3; 32: 4; 34: 5). 

Plošné pokrytí čelních stěn těla horizontálními, v části rohů svislými žlábky vykazují fragmenty z Li-

Obr. 34. Radčice, kat. č. 9-1 a 9-2. Části velkého měsícovitého podstavce s výraznými žlábky na čelní stěně a hřbetu. 
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bočan u Žatce (kat. č. 224) a Poříčan (kat. č. 41; obr. 35). U posledně jmenovaného zlomku je třemi 

podélnými žlábky zdoben i hřbet a boční stěna. Obdobné ztvárnění čelní stěny se opakovaně objevu-

je v oblasti skupiny RSFO (např. Cortaillod-Est: Arnold 1990, fi g. 158: 4; 161: 3, 14, 15; Mörigen: 

Keller 1976, Taf. 20: 21; Hauterive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 33: 1, 34: 2), 

vzácněji také v oblasti SDPP (např. Velem: Nagy 1979, Taf. 1:18 a v několika nálezech bez lokality: 

Nagy 1979, Taf. 1: 2–3, 5). Dekor vertikálních, poměrně širokých vícenásobných žlábků se objevuje 

na fragmentech z Radčic (kat. č. 9-1 a 9-2) a Radobyčic (kat. č. 14). Svislé a šikmé svazky tvořené 

čtyřmi výraznými žlábky zdobí čelní stěnu, resp. stěny, exempláře z Radčic, jakož i hřbet, na němž 

jsou žlábky vedeny v podélném směru (obr. 34). Svazky příčných žlábků lze pozorovat v oblastech 

ve sféře vlivu RSFO (např. Švýcarsko: Mörigen: Keller 1876, Taf. 20: 6, 17; Porýní-Falc: Siefers-

heim: Behrens 1927, Abb. 40: 3, 6, 11; Hesensko: Reinheim: Hermann 1966, Taf. 60: 5; Bavorsko: 

Elchingen: Pressmar 1979, Taf. 19: 2). 

Dalším poměrně frekventovaným prvkem je obvodová kompozice svazků žlábků opisujících hra-

nu hřbetu a bočních stěn. Takové uspořádání lze pozorovat i na exempláři z Přeštic (kat. č. 8; obr. 

36), které sestává ze dvou svislých a tří „horizontálních“ žlábků kopírujících hranu hřbetu. Analo-

gickou výzdobu vykazují exempláře z bavorského Reisensburgu (Loré 2004, Taf. 1:6), švýcarského 

Mörigenu (Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 3), Cortaillod-Est (Arnold 1990, fi g. 156: 4; 158: 3; 

159: 3, 14–15; 161: 3, 15) a několik exemplářů z Hauterive-Champréveyres (Anastasiu – Bachmann 

1991, pl. 29, 30, 33, 34). Podobně rozšířené je uspořádání žlábků kopírujících pouze hřbet, a to jak 

jednotlivých, tak uspořádaných do svazku. Tento motiv se objevuje pouze na výrobcích v oblastech 

ovlivněných skupinou RSFO (např. Zürich-Alpenquai: Huber 2005, Taf. 8: 178 a 179; Ürschhausen-

-Horn: Nagy 1999, Taf. 158: 1453; 164: 1458; Bad Buchau: Kimmig 1992, Taf. 52: 1–2, 4; 54: 1–2, 

4; Leingarten: Biel 1989, Abb. 57). V českém prostředí dosud nebyl zaznamenán. 

Obr. 35. Poříčany, kat. č. 41. Měsícovitý podstavec zdobený na čel-

ní stěně kombinací svislých a horizontálních žlábků. 

Obr. 36. Přeštice, kat. č. 8.  Měsícovitý podstavec zdobený na čel-

ní stěně kombinací svislých a „horizontálních“ žlábků. 



62

Méně frekventované jsou pak různé obrazce tvořené žlábky, jako např. motiv kola, girlandy, ob-

louků, vlnice, krokvice, meandru (viz kap. 5.1.4.1.1) či „vlčích zubů“.

Výzdobu čelní stěny podstavce ze Strakonic (kat. č. 17) představují svazky pěti až šesti širších 

žlábků, tvořící ramena stojaté trojúhelníkovité sestavy (krokvice). Stejně široký horizontální žlábek 

u paty předmětu vymezuje základnu motivu. Vrchol krokvice se s největší pravděpodobností na-

cházel ve středu výrobku. S téměř analogickým vzorem se lze setkat na exempláři z hrobu č. 32 

v Kelheimu, jehož čelní stěnu zdobí dvě trojité visuté krokvice vedle sebe (Müller-Karpe 1952, 

Taf. 6: D3). Obdobný, avšak převrácený dekor nesou předměty z Reisensburgu (Loré 2004, Taf. 1: 1) 

a Ersteinu (Croutsch et al. 2011, fi g. 15: 3). 

Na podstavcích z Čech dosud nebyly zjištěny girlandy. Objevují se však v oblasti skupiny RSFO 

(např. Hauterive-Champréveyres: Anastasiu-Bachmann 1991, pl. 32: 2; 35: 7; 44: 1–3, 7–10; 

Zürich-Alpenquai: Huber 2005, Taf. 12: 214; Erstein: Croutsch et al. 2011, fi g. 15: 2). R. Anastasiu 

a F. Bachmann (1991, 62) v nich spatřují imitaci srsti, která spolu s důlky umístěnými pod rohy evo-

kuje stylizovanou podobu hlavy zvířete. Kromě žlábků jsou girlandy tvořeny řadou důlků, vrypů či 

kombinací technik (Kreutle 2007, 99).

Zdá se, že některé motivy jsou vázány pouze na určitou lokalitu bez dalších analogií. Tak napří-

klad ležatý esovitý dekor se objevuje pouze na několika kusech z Lengyelu (Nagy 1979, Taf. 6: 5–7), 

v okolí Szeghalomu motiv stromečku (ibid., Taf. 7). 

Část podstavce z Tupadel (kat. č. 16; obr. 37) má přední stěnu zdobenou poměrně vzácnou troj-

násobnou vlnicí (trojnásobnou vlnici nese také exemplář ze Säckingen, Bádensko-Württembersko: 

Seewald 1958, Taf. 36: 12), zatímco dekor zadní stěny tvoří svislý žlábek vedený od vrcholu rohu 

k základně a tři rovnoběžné žlábky směřující šikmo od hřbetu ven k základně tak, že se krajní žlábek 

Obr. 37. Tupadly,  kat. č. 16. Čelní stěna měsí-

covitého podstavce zdobená trojná-

sobnou vlnicí. 

Obr. 38. Dolní Ředice,  kat. č. 138. Měsícovitý podstavec zdobný motivem kola.
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u základny sbíhá se svislým. Obdobný motiv se objevuje v případě čelní stěny exempláře ze soused-

ního Tajanova (kat. č. 15), kde na jednoduchý svislý žlábek směřující od vrcholu rohu k základně na-

sedá svazek tří šikmých žlábků vycházejících od hrany hřbetu. U spojnice vrchního šikmého žlábku 

je vtlačený důlek o průměru 5 mm. 

Mělkéhý kruh, resp. mezikruží lze spatřit na fragmentu rohu z Dolní Rovně (kat. č. 129). Analo-

gickou aplikaci pod vrcholem rohu se středovým důlkem vykazuje také podstavec z hrobu v Dol-

ních Ředicích (kat. č. 138; obr. 38), který má paralelu v podstavci z Úvalna (Juchelka 2008, obr. 8) 

a z hrobu 15/1930 ze Sobociska (Czerska – Gediga 1975, 120, ryc. 110: f). Motiv kola umístěný pod 

rohem, ať již tvořený jedním či soustřednými žlábky, do kruhu uspořádanými důlky nebo vpichy 

kolem centrálního bodu, ve zjednodušené formě pak pouze důlkem, je poměrně rozšířeným jevem 

(Müller – Nowak, 1960, 220; Kreutle 2007, 99; Diemer 1995, Taf. 64: 563). Kolo se středovým důl-

kem umístěné pod rohem lze tak spatřit na exemplářích jak z oblasti HDPP, např. v Hauterive-Cham-

préveyres (Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 32: 3, 4), tak v SDPP, např. v Lengyelu (Nagy 1979, Taf. 

6: 3, 5). Soustředné půlkruhy tvoří ústřední námět čelní stěny předmětu z Księżů Wielkých u Wrocła-

wi, zatímco bočních stěny vykazují koncentrické kruhy (Seger 1913, Fig. 1). Také u podstavců kalen-

derberského typu představuje kolo frekventovaný prvek, kde se kromě vhloubených a kolkovaných 

vzorů umístěných na těle objevují plasticky modelovaná paprsková kola vyplňující prostor mezi ro-

hem a vzpěrou (Studeníková 1981, 40; viz kap. 5.1.4.3). Výzdoba malými jednoduchými, do dvou 

řad uspořádanými mezikružími (průměr 12 mm), je aplikována na podstavci z Březnice (kat. č. 82; 

obr. 39). Podobné uspořádání je patrné na velkém exempláři ze Szombathely-Reiszig-erdő, v kom-

binaci s plastickou klikatkou se objevuje na objektech z Velemi a Rifniku (srov. Molnár – Farkas 

Obr. 39. Březnice,  kat. č. 82. Měsícovitý podstavec bez rohů zdobený na obou čelních stěnách řadami mezikruží.
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2010, Abb. 13 a 15; Teržan 1996, 510, Abb. 4: 

4). Kruhové obrazce pod rohy lze vnímat jako 

oči zvířete, jehož hlavu představuje měsíco-

vitý podstavec (Anastasiu – Bachmann 1991, 

62; Loré 2004, 36) nebo jako sluneční symbol 

(Griebl 2004, 188). Motiv slunečního disku se 

objevuje na djakovských „rohatých cihlách“ 

ve stylizované podobě dvou soustředných kruhů 

kolem centrálního otvoru. Zatímco vnitřní kruh 

(mezikruží) je celistvý, vnější bývá tvořen otis-

ky prstu či vpichy. Stejný význam má i svastika (srov. Schmid 1937, 303; Syrovatko 2003, 72–76). 

Symbolika slunečního kotouče a znovuzrození je připisována plasticky modelovanému paprskovému 

kolu umístěnému mezi roh a vzpěru některých kalenderberských podstavců (srov. Griebl 2004, 187) 

a motivu spirály zaznamenaného na dvou fragmentech z Leoben-Häuselbergu (Hebert 1996, 35).

5.1.4.1.3 Bodové prvky

Použití bodových prvků jako je důlek, vpich, otisk kolku a vryp je vůbec nejrozšířenější technikou 

výzdoby, užitou u měsícovitých podstavců. V českém prostředí je zaznamenáno pouze v jediném 

případě (Tajanov, kat. č. 15, obr. 20), zatímco v jiných regionech se jedná poměrně častý jev. Bodové 

prvky jsou užity jednotlivě, seskupené do řad nebo plošně. Poměrně běžná je výzdoba jednotlivými 

důlky umístěnými v rozích či pod nimi (k motivům důlků a kol pod rohy viz výše kap. 5.1.4.1.2). 

Lze se s ním setkat v prostředí HDPP i SDPP. V oblasti skupiny RSFO se důlky objevují přímo 

na zploštělých vrcholech rohů (např. Hauterive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 29: 

3–4; 34: 1–3; 46, 1–5, Zürich-Alpenquai: Huber 2005; Taf. 10: 189–193; Cortaillod-Est: Arnold 

1990, fi g. 158: 7–9; 161: 2, 7; Mörigen: Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 1; Bad Urach-Runder 

Berg: Pauli 1994, Taf. 73: 14, 18). Uspořádáním důlků do vodorovných či svislých řad se vyznačují 

podstavce z Altdorfu (obr. 40; Engelhardt et al. 1995, Abb. 24: 2, 3). Plošné pokrytí stěny vodorovně 

uspořádanými řadami důlků vzájemně oddělených žlábky vykazuje podstavec z Velemi (Nagy 1979, 

Abb. 33) a také Hauterive-Champréveyres (Anastasiu – Bachamnn 1991, pl. 35: 8), neoddělené řady 

pak fragment z Ingelheimu (Dehn 1940, Abb. 1) nebo Hauterive-Champréveyres (Anastasiu – Bach-

mann 1991, pl. 31: 1). Skupiny vpichů jsou patrné na červeně malovaném exempláři z hrobu 78 

v hornoslezském Kietrzi v oblasti LuPP (Ha C; Gedl 1973, 48). Neuspořádané nehtové vrypy po-

krývají čelní stěnu fragmentu z Lengyelu (Nagy 1979, Taf. 4: 8). Častým jevem v oblasti SDPP je 

Obr. 40. Altdorf (Bavorsko). Výzdoba důlky uspořádaných do vo-

dorovných a svislých řad. Podle Engelhardt et al. 1995.
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přesekávání či promačkávání hřbetní a bočních hran (Brno-Obřany: Adámek 1961, tab. 5: 7; 90: 1, 

10; 91: 2; Podborský 1970b, obr. 8: 23; Sághegy: Nagy 1979, Taf. 3: 9; Lengyel: ibid., Taf. 10: 6; 

Csákberény: ibid., Taf. 8: 11; další nálezy bez lokalit: ibid., Taf. 1: 10, 12, 13), které je zcela typické 

pro podstavce kalenderberské kultury (viz kap. 5.1.4.3). Nechybí ani v oblasti HDPP (např. Elchin-

gen: Pressmar 1979, Taf. 19: 3–4; Bad Urach-Runder Berg: Pauli 1994, Taf. 71: 2; Cortaillod-Est: 

Arnold 1990, Taf. 161: 9). 

V několika případech lze pozorovat na čelní stěně výrazně hluboké důlky – „díry“. Na některých 

exemplářích respektují hlavní motiv výzdoby jako např. z Unteruhldingen (Schöbel 1996, Taf. 51: 2), 

Zürich-Alpenquai (Huber 2005, Taf. 7: 175; 8: 176), na jiných však s dekorem nekorespondují např. 

Vát, Szombathely-Reiszig-erdő (Molnár – Farkas 2010, 134), Leoben-Häuselberg (Hebert 1996, 35), 

Vajnory (Studeníková 2003, Abb. 6: 1). K jejich interpretaci viz kap. 7.1.8.

5.1.4.2 Plastická výzdoba

5.1.4.2.1 Lišty

Girlandovitě zavěšená plastická lišta podél linie hřbetu, hladká, přesekávaná či důlkovaná, je výraz-

ným doplňkem čelní stěny podstavců typu 2 s odsazenou podstavou a srpovitě formovanými rohy 

v prostředí RSFO (např. Zürich-Alpenquai: Huber 2005, Taf. 7: 173–175; Bad Urach-Runder Berg: 

Pauli 1994, Taf. 70: 2–3; 71: 8–11; 75: 16; Knittlingen: Bumeister 1995, Abb. 11: 7–10). Zde se může 

objevit také na podstavcích ve formě bloku (např. Hauterive-Champréveyres: Anastasiu – Bachmann 

1991, Taf. 29: 2–3, 31: 1, 36: 1, 40: 4–7; Cortaillod-Est: Arnold 1990, fi g. 159: 4–5, 7–10; Ürsch-

hausen-Horn: Nagy 1999, Taf. 161: 1460–1461). Zatím zcela výjimečně byla také zachycena na pod-

stavci z hrobu v jihoněmeckém Buchheimu (srov. Kimmig 1934, Abb. 5: g). E. Pressmar (1989, 47) 

spatřuje v plastické liště napodobeninu girlandy, jíž byly zdobeny reálné oltáře.

Dvojitým klikatým plastickým páskem je doplněna čelní stěna podstavce z dolnoslezské Wrocła-

wi-Księżů Wielkých (srov. Seger 1913, 218, Fig. 2). Náznak plastické lišty vykazuje povrch hřbetu 

částečně dochovaného měsícovitého podstavce na podložce s nejistou lokalitou Kolín (č. kat. 117). 

Klikatku nacházíme také na exemplářích ze zadunajské Velemi (srov. Molnár – Farkas 2010, Abb. 

13) a dolnoštýrského Rifniku (srov. Teržan 1996, 510, obr. 4: 4). 

5.1.4.2.2 Výčnělky

Plastické výčnělky jsou poměrně vzácným jevem. Zpravidla se nacházejí po stranách vrcholu rohu, 

jako v případě exempláře z Platěnic (kat. č. 184) a Úhřetic (kat. č. 212). Jsou považovány za sche-

matické vyjádření hlavy rohatého zvířete – býka, viz zoomorfní rohy. Vzácně se objevují i mimo vr-
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cholovou partii rohu (např. Knittlingen: Baumeister 1995, Abb. 9 a 11; Dornholzhausen: Janke 1979, 

Abb. 4: 9; 7: 1 a 9: 7). Žlábkovaný výčnělek pod rohem registrujeme u fragmentu z dolnobavorského 

Aiterhofenu (srov. Hundt 1964, Taf. 70: 10).

5.1.4.3 Kalenderberský výzdobný styl

Zcela zvláštní kapitolu představuje originální styl kombinující prvky vhloubené a plastické výzdoby, 

který je charakteristický pro celý stupeň Ha C kalenderberské kultury v Dolním Rakousku, Burgen-

landu (Hradsku), přilehlé části Zadunají kolem Šoproně a jihozápadního cípu Slovenska. Ve stupni 

Ha D zcela mizí (srov. Griebl 2004, 188). Objevuje se především na typickém kalenderberském zbo-

ží, jako je jednoduchý či dvojitý džbánek (srostlík) a měsícovitý podstavec. Tento styl se vyznačuje 

bohatým reliéfním ornamentem, pokrývajícím téměř celý povrch předmětu (obr. 41–44). Výjimkou 

bývá spodní část těla a nožek. Výzdoba je tvořena vrubořezem, nehtovými vrypy, drobnými plastic-

kými výčnělky, kolkem a rádélkem, často pak kombinací těchto technik (srov. Studeníková 1981, 40; 

Čambal 2008, 36). Hrany podstavců bývají často zdůrazněny přesekáváním (srov. Griebl 2004, 188). 

Frekventovaným prvkem jsou drobné lišty se „zubatým“ či přesekávaným hřbetem, které při plošné 

aplikaci vytvářejí různé motivy, často v podobě „vlčích zubů“ či šrafovaných trojúhelníků (např. Balf, 

Harka, Lengyel: Nagy 1979, Taf. 11: 6; 12: 1, 3; 13: 5; Chorvátsky Grob: Paulík 1980; obr. 178). Ne-

zřídka se objevuje motiv kola v plastickém, rytém či vkolkovaném provedení (Studeníková 1981, 40; 

např. Deutschkreutz: Nagy 1979, Taf. 10: 9; Nová Dedinka: Studeníková 1994, obr. 11: 1; Chorvátsky 

Grob: Paulík 1980, obr. 178; Kalenderberg: Kyrle 1913, Abb. 12–18). Kalenderberským výtvarným 

stylem byly ovlivněny i některé výrobky z prostředí halštatské kultury středního a severovýchodního 

Zadunají (např. Szombathely-Reiszig-erdő či Vát: Molnár – Farkas 2010, Abb. 6 a 16: 1).

Obr. 41. Šoproň-Várhely (Maďarsko). Měsícovitý podstavec ka-

lenderberského typu. Podle Straub 1980. 

Obr. 42. Au am Leithaberge (Dolní Rakousko). Měsícovitý pod-

stavec kalenderberského typu. Podle Straub 1980. 
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5.1.4.4 Plošná výzdoba

K plošné výzdobě řadíme úpravu povrchu tuhováním a plošnou malbou, které kromě estetického 

významu mohly mít také praktický účel ochrany povrchu.

5.1.4.4.1 Tuhování

Tuhování, plošné nanášení tenké vrstvy přírodního grafi tu na povrch měsícovitého podstavce 

evidujeme u fragmentu rohu z Přeštic (kat. č. 8, obr. 35). Na podstavci z Přemyšlení (kat. č. 54) 

bylo v okrajových partiích, od vrcholů rohů až po základnu, včetně bočních a vnitřních stěn, zjiš-

těno tuhování přírodním grafi tem, zatímco na povrchu středové části byl zjištěn pouze amorfní 

uhlík (Zemenová – Kloužková 2011, 123). Zda se jedná o výsledek parciálního tuhování či sekun-

dárních procesů (např. tepelné expozice) zůstává předmětem dalšího výzkumu. Ostré ohraničení 

tuhované části na jedné z čelních stěn evidentně zapříčiněné odlomením rohu svědčí pro druhou 

možnost.

Nanášení grafi tu na povrch bylo zaznamenáno 

také na exemplářích (kat. č. 106 a 107) z bylan-

ských hrobů v Hradeníně (Dvořák 1938, 33, 38). 

„Černý lesklý nátěr“ byl pozorován na podstav-

ci z Lovosic (č. kat. 121; srov. Pleiner – Rybová 

1978, 478, pozn. 7). Tuhování bylo dále zjištěno 

u nálezu z jihoněmeckých Rottenburgu-Linde-

le (obr. 45; Matzerath 2010, 58–59) a Dormitzu 

(Kimmig 1934, 60). Větší množství podstavců 

Obr. 43. Bad Fischau (Dolní Rakousko). Měsícovitý podstavec 

kalenderberského typu. Expozice MAMUS Asparn 2009.  

Obr. 45. Rottenburg-Lindele (Bádensko-Württembersko). Měsí-

covitý podstavec na podložce. Foto. S. Matzerath.  

Obr. 44. Bad Fischau (Dolní Rakousko). Fragmenty měsícovitých 

podstavců kalenderberského typu. Expozice MAMUS 

Asparn 2009. 
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s touto úpravou bylo objeveno na dosud nepublikovaném pohřebišti v dolnoslezské Domasławi (srov. 

Józefowska – Łaciak 2012, 470). Tuhované kusy se vyskytují také v oblasti kalenderberské kultury 

(Pescheck 2002, 419).

5.1.4.4.2 Plošná malba – nátěr

Aplikace plošného nátěru se kromě estetických důvodů používala jak kvůli skrytí povrchových nedo-

statků předmětu, tak také k jeho zpevnění a ochraně. 

Stopy plošného bílého „vápenného“ nátěru byly pozorovány v 16 případech (tj. 15,5 %), na sedmi 

štítarských a devíti bylanských sídlištních exemplářích. Za účelem zjištění složení povrchových vrs-

tev a ověření intencionality nanášení nátěru byl vzorek kat. č. 27-2 z Jinočan s pozorovatelnými dvě-

ma vrstvami – vrchní světlou a spodní tmavou – podroben chemicko-mineralogickým analýzám (obr. 

46).14 Pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD) a optické mikroskopie výbrusů povrchu bylo 

zjištěno, že horní vrstva je tvořena bílým nátěrem s obsahem sádrovce jako hlavní barvící složkou, 

tmavě hnědá místa povrchu jsou pak zbarvena železitou pigmentací, hematitem (Zemenová–Klouž-

ková 2011, 123). 

„Vápenná“ plošná malba byla vícekrát identifi kována na fragmentech podstavců ze Schlossbergu 

u Reisensburgu (Loré 2004, 40). Rovněž zlomky těla a hlavičky podstavců z výplně studny ve Vajno-

rech vykazovaly několikanásobný nátěr povrchu (Studeníková 1981, 40). Opakované nanášení „vá-

penné“ vrstvy mohlo mít souvislost například s cyklickou údržbou a očistou interiéru domu na začát-

ku vegetačního roku apod. 

14  Analýzy byly prováděny v laboratořích Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze a v rámci diplomové práce Petry Zemenové fi -
nancovány z grantu MSM č. 6046137302.

Obr. 46. Jinočany-Mirešice, kat. č. 27-2. Fragment měsícovitého 

podstavce se dvěma vrstvami nátěru – tmavé a bílé.

Obr. 47. Hostivice, kat. č. 20. Část měsícovitého podstavce s bí-

lým nátěrem.  
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Červený plošný nátěr je dokumentován na povrchu měsícovitého podstavce z hrobu 78 v hor-

noslezském Kietrzi (Gedl 1973, 48).

5.1.4.4.3 Inkrustace

Bílá inkrustace rytých linií byla zjištěna na fragmentech měsícovitých podstavců z Knittlingen (Bau-

meister 1995, 393). Také u objektu z Bötzingen se přepokládá vyplnění rytého dekoru bílou inkrusta-

cí (obr. 17; Grimmer 1982, 3). Tento exemplář přináší ještě jedno zajímavé zjištění. Tři duté nožky 

tvořící podstavu byly zdobeny širšími horizontálními rýhami; krajní nožky po třech, prostřední pou-

ze jednou rýhou. Na zadní straně levé nožky vykazují rýhy ve stupňovitém sledu malé „vpichy“. 

Do nich byla pravděpodobně ukotvena cínová vlákna vložená do rýh. Aplikace cínového plechu jako 

dekoračního prvku je doložena na keramických nádobách doby popelnicových polí ze Švýcarska a ji-

hozápadního Německa (ibid., 3). V pozdějším období také východně a jižně od Alp, především pak 

na pohřebních nádobách severoitalských kultur Este a Golasecca (srov. Fekete 1985, 61). 

5.2  Materiálové vlastnosti

Při hodnocení materiálových vlastností budu především vycházet z výsledků analýz a makroskopic-

kých pozorování českých nálezů.

5.2.1  Technologie keramiky

Zcela běžně se kvalita a složení keramické hmoty měsícovitých podstavců posuzuje pouze na zákla-

dě vizuálního pozorování, empirie a subjektivního dojmu. I přes známé limity jsme se tomuto způ-

sobu hodnocení do značné míry nevyhnuli ani my (srov. Ernée – Hanykýř – Maryška 2004, 213–214). 

Analýzy keramického materiálu byly nicméně provedeny a publikovány pouze v ojedinělých přípa-

dech (Maggetti 1979; Anastasiu – Bachmann 1991; Nagy 1999). 

Za účelem chemicko-mineralogických analýz bylo odebráno celkem 22 vzorků z jedenácti exem-

plářů pocházejících z pěti lokalit. Čtyři byly sídlištního charakteru z pozdní doby bronzové (Jinočany, 

Praha-Stodůlky, Roztoky, Zdiby-Přemyšlení) a dvě funerálního z doby halštatské (Kolín, Plaňany).15 

U analyzovaných vzorků byla pozornost zaměřena na identifi kaci maximální hodnoty tepelné-

ho zatížení, strukturu keramické hmoty a povrchovou úpravu artefaktů (srov. Zemenová – Kloužko-

vá – Mazač 2010; 2011). K získání relevantních údajů byly použity kombinace analýz, rentgenové 

difrakce (XRD), rentgenové fl uorescence (XRF), infračervené spektroskopie (IR), Ramanovy spek-

15  Děkuji za povolení k odebrání vzorků k analýzám PhDr. Vladimíru Čtverákovi (ÚAPPSČ), PhDr. Ivanu Krutinovi (Oblastní mu-
zeum Praha-východ) a Mgr. Jiřímu Vávrovi (Labrys, o.p.s.).
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troskopie (RAMAN), termické analýzy (TA) a optické mikroskopie (OM).16 Přehled aplikovaných 

metod viz tab 7. 

5.2.1.1  Keramická hmota

Měsícovité podstavce jsou zpravidla keramickými výrobky. Vzácně se objevují i kusy vyrobené 

z kamene – jmenovitě z pískovce, jako např. v Ebersbergu (Escher 1853, 103), Andelfi ngenu-Auf 

Bollen (Hager 2007, 7), Nidau-Steinberg (Keller 1858, 147), Zürichu-Alpenquai (Huber 2005, 52), 

Mörigenu (Maringer 1960–61, 18; Hager 2007, 23) nebo Bellenbergu (Pressmar 1989, Taf. 31).17 

Fragment kamenné plastiky připomínající měsícovité podstavce pozdní doby bronzové pochází ze 

studny 1/1972 ve Vajnorech (Studeníková 1981, 41; 1993, 137). Existují také záznamy o dřevěných 

podstavcích v Mörigen, které se bohužel do současnosti nedochovaly, ani jejich dokumentace (Gross 

1874, 24). Dřevěné exempláře zmiňuje také P. Vouga (cit. Anastasiu – Bachmann 1991, 42, pozn. 16).

Kvalita keramické směsi je velice rozdílná, od téměř plavené hmoty až k materiálu s příměsí velmi 

hrubého minerálního ostřiva o velikosti nad 10 mm. Ke stanovení mineralogického složení krystalické 

16  Analýzy byly povedeny v laboratořích VŠCHT Praha v rámci grantových projektů P405/10/2289 GA ČR, MSM 6046137302 
a podpory specifi ckého vysokoškolského výzkumu MŠMT (Rozhodnutí č. 21/2011). Na tomto místě bych chtěl vyjádřit své poděko-
vání Ing. Alexandře Kloužkové, CSc. a Ing. Petře Zemenové z VŠCHT Praha, a vzpomenout památky doc. Ing. Vladimíra Hanykýře, 
DrSc.
17  Z doby laténské jsou známy doklady o výrobcích z mastku, srov. Hänsel 1969.

Tab. 7. Seznam vzorků a přehled aplikovaných metod.

Vzorek Analýzy

Lokalita Kat. č Inv. č. / jiné označení Detail XRF XRD OM TA IR IR/RAMAN
Jinočany-Mirešice 27-2 – povrch •  • • • •
Jinočany-Mirešice 27-2 – střed • • • • •

Kolín (?) 117 3644 podložka • • •
Plaňany (?) 126 5680 podstavec • • •
Plaňany (?) 126 5680 podložka • • •

Praha-Stodůlky 53 488464 střed • • • •
Přemyšlení 54 A (1526-4) střed • • • • • •
Přemyšlení 54 B (1687) roh • • • • •
Přemyšlení 54 C (1689-4) roh / povrch • • • •
Přemyšlení 54 D (1514) střed / povrch • • • •

Roztoky 64-1 1969-1 střed • • •
Roztoky 64-1 1969-1 povrch • • •
Roztoky 65 4191 střed • • • • •
Roztoky 65 4191 povrch • • •
Roztoky 72 4971-1 základna • • •
Roztoky 72 4971-1 povrch • • •
Roztoky 72 4971-1 zakouření • • •
Roztoky 67-1 4327 povrch • • •
Roztoky 67-1 4327 povrch • • •
Roztoky – 4847 amorf. zl • • •
Roztoky 69-2 4604 střed • • •
Roztoky – 4573 amorf. zl. • •
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fáze střepu byla využita rentgenová difrakční analýza (XRD). Z ní vyplývá, že k výrobě zkouma-

ných vzorků bylo použito tehdejší běžné výrobní směsi tvořené jílovými zeminami, jejíž plastickou 

složku tvoří jílové minerály, zejména illit, montmorillonit, kaolinit (srov. Zemenová 2010, 44–55; 

Mazač – Kloužková, 2012, 122). Neplastickou část představují ostřiva. Velmi často obsahují tyto směsi 

barvící oxidy, zejména oxidy železa – hematit (Fe2O3), který v oxidační atmosféře při teplotě vyšší než 

300 °C způsobuje oranžové zbarvení střepu (srov. Kměťová – Hladíková – Gregor 2010, 147). 

Obecně převládá velmi nesourodý a nekompaktní materiál, což zřetelně ilustrují makroskopicky 

pozorovatelné rozdíly složení u vzorků z Náklova (kat. č. 1), Vikletic (kat. č. 78, obr. 48) a Prahy-

-Černého Mostu (kat. č. 94, obr. 49). Také mikrostruktura výbrusů odebraných vzorků prokazuje, že 

k výrobě měsícovitých podstavců byly použity různě upravené keramické suroviny rozdílné kvality, 

přičemž převažuje velmi nehomogenní, nekvalitně zpracovaný, pórovitý materiál (Mazač – Klouž-

ková 2012, 122; srov. též Fankhauser 1989, 128). Z výsledků chemického složení střepu pomocí 

rentgenové fl uorescence (XRF) vyplývají rozdíly v obsahu jednotlivých oxidů, které jsou způsobeny 

právě heterogenitou keramické hmoty. Špatné propracování materiálu je dle našeho úsudku determi-

nováno výrobním postupem. Z důvodu eliminace nežádoucích procesů během sušení hraje důležitou 

roli při výrobě masivních keramických artefaktů nízký obsah vody ve výchozím materiálu. V prů-

běhu sušení, tedy přirozené redukci objemu fyzikálně vázané vody, může totiž při výrazné změně 

objemové hmotnosti dojít k narušení (mikro)struktury materiálu a popraskání polotovaru. Tak napří-

klad u exempláře ze zadunajské lokality Vát se zjistilo, že byl vyroben z několika velkých hliněných 

koulí navzájem propojených dřevěnými kolíčky (Molnár – Farkas 2010, 113). Podobně byl z hrud 

a válečků sestaven exemplář z Häuselbergu u Leobenu ve Štýrsku (Hebert 1996, 35). Ch. Fankhauser 

s poukazem na špatně prohnětené partie usuzuje, že „kvalita v ohledu na trvanlivost nebyla bezpod-

Obr. 49. Praha-Černý Most, kat. č. 94. Nesourodý, špatně propra-

covaný materiál měsícovitého podstavce.

Obr. 48. Vikletice, kat. č. 78. Nekompaktní materiál měsícovitého 

podstavce.  
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mínečnou prioritou, resp. že takové objekty byly zhotoveny v relativním spěchu nebo lhostejnosti, 

nebo také málo zkušeným výrobcem“ (cit. Fankhauser 1989, 128). 

O ručním tvarování výrobku zřetelně vypovídá mikrostruktura bez známek orientace zazname-

naná u podstavce z Hradenína. U podložky téhož kusu pak byla zjištěna povrchová úprava ve formě 

nástřepí (srov. Zemenová – Kloužková – Mazač 2011). 

5.2.1.2 Příměsi 

5.2.1.2.1 Ostřiva

Ostřiva tvoří neplastickou složku keramické směsi. Redukují plasticitu keramického materiálu, za-

braňují deformaci polotovaru, zmírňují smrštění během sušení i výpalu a snižují tak riziko vzni-

ku vad. Zároveň ovlivňují pórovitost, mechanické a fyzikální vlastnosti konečného výrobku (srov. 

Ernée – Hanykýř – Maryška 2004, 207–209; Zemenová 2010, 20). Obsah neplastické složky lze zvýšit 

přidáním ostřiva různé kvality, kvantity a velikosti. 

Ostřivo analyzovaných vzorků je tvořeno částicemi různé velikosti ve formě zrn písku nebo drti 

z křemene, živců, slíd a kalcitu. Nejběžněji používaným ostřivem je křemen, který v průběhu výpa-

lu, ve fázi ohřevu zvětšuje při cca 573 °C svůj objem cca o 4,7 %, při chladnutí se při stejné teplotě 

smršťuje na původní velikost. Tato reverzibilní modifi kační přeměna (β↔α)18 představuje nebezpečí 

tvorby prasklin a snížení mechanické pevnosti artefaktu při použití velkých zrn křemene cca 10 mm, 

kdy jejich velikost může kolísat až o 0,5 mm (srov. Ernée – Hanykýř – Maryška 2004, 209).

Vedle minerálního ostřiva byl hodnocením mikrostruktury střepu optickou mikroskopií ve vzor-

cích z Roztok (kat. č. 64-1 a 72) a Jinočan-Mirešic (kat. č. 27-2) zjištěn i vysoký podíl úlomků ze-

miny se zcela odlišnou texturou oproti okolní hmotě střepu (obr. 50; srov. Kloužková 2008, 33, obr. 

7–9). U vzorku z Jinočan (kat. č. 27-2) tvoří základní hmota, tzv. matrix cca 70 % hodnocené plochy 

výbrusu, 10 % zrna křemene o velikosti 5–200 μm a 20 % představují zřetelné úlomky zeminy o ve-

likosti cca 1,6 mm. Podobnou strukturu má i vzorek č. 59 z Roztok u Prahy s 10% podílem úlomků 

zeminy a 15% příměsí křemene o velikosti zrn 100–500 μm a vzorek kat. č. 64-1 z téže lokality 

s 15–20% zastoupením zrn zeminy. V případě exemplářů z Jakuba (kat. č. 89), Prahy-Černého Mos-

tu, kat. č. 97 a 98 bylo ve struktuře střepu mimo jiné zjištěno použití drcených keramických střepů. 

Použití keramického ostřiva lze za příznivých okolností identifi kovat pouhým vizuálním pozoro-

váním. Často totiž vykazuje určitý tvar, odlišnou barvu, strukturu, orientaci, složení a někdy bývá 

ohraničeno trhlinami (srov. Maggetti 1979, 150). Příměs drcených střepů – tzv. šamotu – byla zazna-

menána i v jiných případech (srov. ibid., 149; též Fankahauser 1989, 127; Huber 2005, 54). 

18  Tj. nízkoteplotní β křemen ↔ vysokoteplotní α křemen.
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Vizuální hodnocení struktury keramického střepu lze provádět pouze na lomu. Proto byly k tomu-

to účelu využity pouze sídlištní nálezy, které se oproti hrobovým nacházejí ve fragmentárním stavu. 

Makroskopickým pozorováním byly stanoveny čtyři kategorie velikosti použitého minerálního ostřiva: 

K1 s max. velikostí zrn do 1 mm, K2 o 1–5 mm, K3 o 5–10 mm a K 4 s kamínky o velikosti přesahující 

10 mm. Kategorii K1 odpovídá 29,8 %, K2 37,5 %, K3 26,9 a K4 5,8 %. Z toho vyplývá, že u českých 

exemplářů převažuje jemné až středně hrubé minerální ostřivo o velikosti zrn do 5 mm (67,3 %).

5.2.1.2.2 Lehčiva

Do keramických směsí se přidávaly také látky organického původu, např. plevy, sláma, seno a piliny, 

které plnily funkci lehčiva tím, že při výpalu vyhořely. Zvýšily pórovitost střepu a zároveň snížily 

objemovou hmotnost výrobku (Ernée – Hanykýř – Maryška 2004, 207). Pozůstatky travin byly identi-

fi kovány v nekatalogizovaném vzorku č. 4573 z Roztok u Prahy, v případě vzorku kat. č. 69-2 z téže 

lokality byly zaznamenány dřevěné hranolky (obr. 51; srov. Mazač – Kloužková 2012, 122). Vzhle-

dem k vysoké pórovitosti fragmentů z Náklova (kat. č. 1), Libčic nad Vltavou (kat. č. 34) a Prahy-

-Čakovic (kat. č. 45) lze i v jejich případě předpokládat příměsi organického původu. Použití lehčiv 

u měsícovitých podstavců dokumentujeme také mimo území Čech, např. Eschenz-Insel Werd (srov. 

Fankhauser 1989, 127). 

Dřevěné kolíčky, jejichž negativy byly zaznamenány na zlomcích velkého exempláře z lokality 

Vátu (Maďarsko), sloužily jako armatura ke spojení a vyztužení částí, z nichž byl artefakt sestaven 

(srov. Molnár – Farkas 2010, 134). Analogické otisky se nacházejí i na velkém podstavci kalender-

berského typu ze západozadunajské lokality Harka, u něhož měly dřevěné prvky tvořit jakýsi skelet 

výrobku (srov. Storno 1942, 148).

Obr. 51. Roztoky, kat. č. 69-2. Detail organického ostřiva – dře-

věného špalíčku a místa ve střepu ze kterého se uvolnil. 

Foto A. Kloužková.

Obr. 50. Roztoky, kat. č. 64-1. Detail výbrusu měsícovitého pod-

stavce se zřetelným úlomkem zeminy. Foto A. Kloužková.  
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5.2.1.3 Výpal

Hlavní složku jinak heterogenního střepu pravěké keramiky tvoří jílovité zeminy. Jílovité minerály 

během výpalu uvolňují fyzikálně i chemicky vázanou vodu, čímž se mění jejich krystalická fáze. 

Tyto změny jsou důležitými faktory při zjišťování maximálního termického zatížení. Jeho výše 

ovlivňuje pórovitost střepu. Pórovitá struktura má tendenci dlouhodobě vázat určité množství vody, 

což je doprovázeno zvětšením objemu střepu a je zároveň projevem jeho stárnutí. Tato hygroskopic-

ká schopnost negativně ovlivňuje především mechanickou pevnost a mrazuvzdornost střepu a vede 

k jeho degradaci (srov. Kloužková 2007).

Výpal měsícovitých podstavců bývá obvykle hodnocen jako velice špatný a nerovnoměrný s ne-

vypálenými částmi (srov. Fankhauser 1989, 128; Baumeister 1995, 394–395; Molnár – Farkas 2010, 

110; též Pogrebova 1958, 231; Syrovatko 2003, 72). Jeho způsob je neadekvátní rozměrům podstav-

ců a vede k obecně špatnému stavu dochování. Povrchová vrstva je vždy lépe vypálená než vnitřní 

partie střepu. Její narušení vede k erozi jádra (srov. Huber 2005, 53). Také masivní části těla vykazují 

horší výpal než subtilní konce rohů (srov. Maringer 1960–61, 25). Objevují se však i tvrdě vypálené 

fragmenty (např. Reinach: Fischer 2002, 30) a naopak zlomky beze stop tepelného zatížení (srov. 

Probst 1996, 285; Schöbel 1996, 92).

Kvalita výpalu je zpravidla posuzována na základě subjektivního pozorování s vyšším zřetelem 

na barevné tóny povrchu či materiálu artefaktu. Přes oprávněnou skepsi k interpretaci technologie 

výpalu na základě zbarvení historické keramiky (srov. Thér 2012, 119) se lze domnívat, že světlé 

tóny jsou výsledkem výpalu v oxidační atmosféře, kterých lze rovněž dosáhnout v otevřeném ohništi. 

Převažuje cihlově červená až cihlově hnědá barva střepu, v některých případech difuzně přecházejí-

cí v hnědé tóny nesoudržného materiálu, který má při styku s vodou tendenci k rozpouštění. Patrné 

rozdíly ve struktuře a barevnosti keramického střepu, jaké vykazují vzorky z Vikletic (kat. č. 78, obr. 

48), Prahy-Ruzyně (kat. č. 100),  Prahy-Černého Mostu (kat. č. 93-1 a 93-3)a Přemyšlení (kat. č. 54) 

indikují kvalitně vypálenou povrchovou vrstvu, zatímco jádro zůstalo bez výrazných projevů tepel-

Obr. 52. Vikletice, kat. č. 78. Roh měsícovitého podstavce s tma-

vým jádrem střepu.  

Obr. 53. Dolní Roveň, kat. č. 129. Dvojcípý roh měsícovitého pod-

stavce s tmavým jádrem střepu.  
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ného zatížení (obr. 54–55). Předmět lze označit jako nízko pálený, či jen sušený. Tzv. povrchový vý-

pal vykazuje většina zlomků z Hauterive-Champréveyres a dalších švýcarských lokalit (srov. Hager 

2007, 10–11). Rozdílná kvalita dochování povrchu čelních stěn podstavců ze slezskoplatěnických 

hrobů může rovněž ukazovat na jednostrannou krátkodobou termickou expozici (např. kat. č. 168; 

178; 181; 184 aj.)

Tmavé tóny jádra střepu vzorků z Vikletic (kat. č. 77; obr. 52) a Dolní Rovně (kat. č. 129; obr. 53) 

mohou být způsobeny nevyhořelou organickou složkou v důsledku nedostatečné doby žíhání v oxi-

dačních podmínkách (srov. Thér 2012, 120).

Způsob výpalu omezující se pouze na povrchovou vrstvu měsícovitých podstavců vede některé 

autory k závěru, že byly páleny stejným postupem jako tenkostěnná keramika (srov. Huber 2005, 

53). Za důkaz společného výpalu s keramickými nádobami nebo výroby technologicky blízkým pro-

cesem bývá považován nález fragmentů šestnácti exemplářů v jámě v blízkosti hrnčířské pece na lo-

kalitě Elchingen (Bavorsko), jejíž obsah je interpretován jako smetištní depozice špatného výpalu 

(srov. Pressmar 1979, 34–36, 43; Huber 2005, 53).19

Několik bočních stěn (např. Kněževes, kat. č. 29; Praha-Černý Most, kat. č. 93-1; Praha-Řeporyje, 

kat. č. 49) vykazuje poměrně ostrý barevný přechod, jehož vznik může být vysvětlen jednostran-

nou expozicí, případně rozdílnými podmínkami při (poslední) tepelné námaze (obr. 56 a–b). Jed-

19  Nutno upozornit, že jámy (celkem tři) se „skartovanou“ keramikou byly podle plánu od keramické pece vzdáleny více jak 100 m. 
Od ní byly ve vzdálenosti kolem 100 m opačným směrem zaznamenány projevy kultovních aktivit, které se týkaly také chlebové 
pece. 

Obr. 54. Praha-Černý Most, kat. č. 93-1. Detail střepu měsícovité-

ho podstavce s nevypáleným jádrem. 

Obr. 55. Přemyšlení, kat. č. 54. Detail střepu měsícovitého pod-

stavce s nevypáleným tmavším jádrem při levé straně. 
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nostranný efekt výpalu byl pozorován např. u třetiny fragmentů nalezených v Knittlingen. U jedinců, 

u nichž bylo možné podle přítomnosti výzdoby identifi kovat přední stranu, vykazuje právě zadní 

strana známky vyšší tepelné zátěže. Na základě toho uvažuje R. Baumeister (1995, 394–395) o jejich 

umístění u okraje ohniště.

Nízká kvalita výpalu a absence projevů „sekundárního výpalu“, byť zpravidla subjektivně po-

suzovaných, hrají rozhodující roli při argumentaci proti interpretaci měsícovitých podstavců jako 

krbových kozlíků (srov. Blesl – Kalser 2005, 87; Molnár – Farkas 2010, 121). Ověření správnosti 

subjektivního hodnocení bylo podnětem k provedení přírodovědných analýz několika vytipovaných 

vzorků (viz kap. 5.2.1). K docílení objektivních výsledků o rozsahu teplené zátěže artefaktu bylo 

třeba prozkoumat kompletní exemplář ze sídliště s možností odebrání vzorků jak ze středové části, 

tak obou okrajových partií. Toto kritérium splňuje pouze jediný, téměř kompletní exemplář kat. č. 54 

ze Zdib-Přemyšlení.20 Vyhodnocením XRD difraktogramů produktů kalcinace dvou okrajových (A, 

B) a středového (C) vzorku bylo zjištěno (obr. 57), že teplota maximálního zatížení středové části 

s obsahem illitu a kalcitu nepřesáhla interval 700–800 °C (srov. Zemenová 2010, 47). Při překročení 

spodní hranice dochází v oxidačním prostředí u illitu ke změně krystalické struktury a při překonání 

maximální hodnoty se prudce snižuje obsah kalcitu, který se začíná rozpadat. Přítomnost kaolinitu 

v obou okrajových partiích indikuje, že byly vystaveny teplotám blížících se max. 500 °C. Teplota 

jeho přeměny v metakaolinit se totiž pohybuje v rozmezí 450–600 °C a při kalcinační teplotě 500 °C 

20  Většina nálezů z Čech je zastoupena pouze jedním fragmentem či částí, které k sobě nemají srovnatelný protějšek. Kromě okra-
jových částí nelze vzhledem k proměnlivé délce stanovit pozici fragmentů v rámci původního objektu a tím dosáhnout objektivních 
výsledků. 

a cb

Obr. 56. Kněževes, kat. č. 29 (a); Praha-Řeporyje, kat. č. 49 (b). Boční stěny s ostrým barevným přechodem. Přemyšlení, kat. č. 54 (c).  Boční 

stěna s částečně narušenou vnější vrstvou v místech nevypáleného povrchu. 
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již nebyl kaolinit ve vzorku identifi kován (srov. ibid., 47; Zemenová – Kloužková – Mazač 2010; Ze-

menová – Kloužková – Kohoutková 2012, 63). Získané výsledky zřetelně prokazují, že se ohnisko 

termické expozice nacházelo přibližně ve středu podstavce, zatímco jeho okraje zůstaly tepelně ne-

zatíženy (srov. Kloužková et al. 2014). Lze tak dojít k závěru, že v případě tohoto výrobku nedošlo 

k intencionálnímu výpalu ve speciálním pyrotechnologickém zařízení – peci, naopak lze připustit 

možnost (krátkodobého) využití v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně, např. na způsob krbové-

ho kozlíku při blíže nespecifi kované události.

V dalších vzorcích fragmentárně zastoupených kusů z Jinočan-Mirešic (kat. č. 27-2) a Roztok 

(kat. č. 65) byla kombinovanými termickými analýzami – diferenční termickou analýzou (DTA) 

a vážkovou termickou analýzou (TG) – zjištěna přítomnost jílových materiálů, především illitu. 

Jílové minerály patří do skupiny vrstevnatých silikátů s chemicky vázanou vodou v podobě hyd-

roxylových skupin. Vlivem růstu teploty dochází k postupnému uvolňování chemicky vázané 

vody – dehydroxidaci – a tak ke změnám krystalické struktury těchto minerálů. Illit, který patří mezi 

nejčastější jílové minerály, představuje velmi dobrý indikátor stanovení teplot nižších než 600 °C 

nebo teplot pohybujících se v intervalu 600–950 °C (Kměťová – Hladíková – Gregor 2010, 145–147). 

Jeho výskyt v příslušných vzorcích dokazuje, že u nich nebyla teplota překročena nad 600–800 °C, 

spíše se pohybovala pod dolní hranicí cca 500 °C (srov. Kloužková 2008; Mazač – Kloužková 2012, 

122; Zemenová 2010, 78). Cihlové zabarvení povrchu a střepu těchto fragmentů, které v oxidační 

atmosféře při teplotách vyšších než 300 °C způsobuje hematit (Fe2O3) zároveň napovídá, že teplotní 

zatížení přesáhlo tuto hodnotu. U vzorku kat. č. 72 z Roztok byla v těsné blízkosti povrchu základny 

zaznamenána absence kalcitu, který na jiných místech téhož vzorku přítomen byl. Teplotní interval 

rozkladu kalcitu je v přítomnosti jílové složky cca 650–800 °C. Jeho nepřítomnost lze vysvětlit in-

Obr. 57. Přemyšlení, kat. č. 54. Téměř kompletní měsícovitý podstavec s vyznačenými místy odběru vzorků.  U rohů je patrné tuhování 

povrchu.

vzorek C

vzorek A

vzorek B

vzorek D
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tenzivní tepelnou expozicí povrchové vrstvy nebo značnou heterogenitou střepu. Vyšší termickou 

zátěží lze rovněž u tohoto vzorku vysvětlit vznik 2 mm silné povrchové zóny, která poměrně ostře 

přechází do vnitřní hmoty (matrix) s nižším dvojlomem (srov. Kloužková 2008, 14–20). 

Dva vzorky (podstavec a podložka kat. č. 126, podložka kat. č. 117) s nejistými údaji o loka-

litě (Plaňany, Kolín), lze klasifi kovat jako nízko pálené či nepálené výrobky. U obou byl identifi -

kován jílový minerál kaolinit, proto lze vyvozovat, že teplotní zatížení nepřesáhlo 450 °C (Zeme-

nová – Kloužková – Mazač 2011). Toto zjištění jen potvrzuje subjektivní hodnocení „kvality výpalu“ 

měsícovitých podstavců na podložkách z hrobů bylanské kultury, které je založeno na absenci cihlo-

vého (oranžového) zbarvení střepu způsobené hematitem během výpalu v oxidační atmosféře 

a na bahnité konzistenci povrchové vrstvy při zvlhčení artefaktu. Stejné znaky vykazují boční partie 

exempláře kat. č. 54 ze Zdib-Přemyšlení.

5.2.1.4 Problematika sekundárního výpalu

Zčernání (zakouření) a tzv. „puchýřovitý“ nebo rozpraskaný povrch se považuje za signifi kantní pro-

jev sekundárního výpalu, resp. opakované tepelné expozice, a tedy za důkaz potencionálního využití 

jako krbového příslušenství (srov. Baumeister 1995, 394–398; Seifert 1997, 75; Simon 1999, 67–68; 

Loré 2004, 40; Blesl – Kalser 2005, 87; Matzerath 2012, 222). Tyto stopy však nemusí nutně souviset 

s funkcí artefaktů. Mohly vzniknout za jiných okolností při příležitostném kontaktu s ohněm (srov. 

Maringer 1960–1961, 26; Grimmer 1982, 54). Zvlášť sledovaným kritériem je rozložení těchto stop 

(srov. Huber 2005, 54). Při požáru apod. lze očekávat jejich nerovnoměrné rozložení na obou čelních 

Obr. 58. Roztoky, kat. č. 65. Křivky termických analýz. DTA – červená křivka; TG – černá křivka; CO
2
 –zelená křivka (dokumentuje vyhořívání 

organické látky od 200 °C a rozklad kalcitu od 600°C); H
2
O – modrá křivka. Podle Mazač–Kloužková 2012.
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stěnách. Při bližším pozorování artefaktů s projevy „sekundárního výpalu“ se však rýsuje poněkud 

odlišný obraz. U exemplářů, kde lze rozeznat čelní stěnu od zadní, se stopy intenzivnějšího působení 

ohně příznačně častěji objevují na zadní partii, hřbetu a v místě napojení rohů, než na ostatních čás-

tech artefaktu (srov. Baumeister 1995, 395; Huber 2005, 54). 

Nutno upozornit, že neexistuje exaktní metoda, kterou by bylo spolehlivě možné odlišit jednotlivé 

termické události (opakovaný výpal) na střepu historické keramiky. Proto je nutno tzv. puchýřovitý 

povrch a priori chápat za projev nadměrného tepelného zatížení než jako důsledek opakované tepelné 

expozice. Rovněž tak stopy zakouření povrchu jsou také jen spíše výsledkem odlišných podmínek při 

tepelné expozici (srov. Mazač – Kloužková 2012, 123). 

V souvislosti s touto problematikou je třeba zmínit dva kamenné exempláře z Zürichu-Alpequai 

vykazující stopy žáru. V tomto případě můžeme s jistotou tvrdit, že se jedná o projevy sekundárního 

tepelného zatížení. Otázkou však je, zda vznikly během používání jako pracovní stopy, či až v průbě-

hu zánikové požárové události, která je u obou staveb, ze kterých pocházejí, doložena (srov. Huber 

2005, 52).

5.2.1.5 Povrchové úpravy

Úprava povrchu je značně variabilní. Lze jí rozdělit do tří kvalitativních kategorií: povrch může být 

zahlazovaný, hladký a hlazený až leštěný. U kusů z Čech převažuje hlazený až leštěný povrch (srov. 

Mazač – Kloužková 2012, 123). Na čelních stěnách lze pozorovat horizontálně vedené tahy hlazení, 

zatímco v oblasti rohů a na bočních stěnách rohů jsou vertikální. Toto zjištění koreluje se způsobem 

plošně žlábkované výzdoby (např. Poříčany, kat. č. 41, Libočany, kat. č. 224). Finální úprava povr-

chu byla provedena nástrojem, ojediněle i prsty (např. Roztoky, kat. č. 66). V některých případech 

se úprava povrchu jeví jako nedůsledná (srov. Molnár – Farkas 2010, 134). Převažuje nepravidelné 

zbarvení povrchu do světle oranžových, cihlově červených až hnědých odstínů.

Optickou mikroskopií byla na povrchu výbrusu vzorku z Plaňan (?) (kat. č. 126; obr. 60) identi-

fi kována vrstva povrchové úpravy – nástřepí – o nerovnoměrné síle cca 0,5–3,6 mm, která obsahuje 

především jemnozrnné ostřivo, slídu a kalcit (srov. Zemenová – Kloužková – Mazač 2011). Bíle za-

barvené nástřepí u exempláře z Prahy-Stodůlek (kat. č. 53) bylo tvořeno především směsí kaolinu 

a vápence. V „příškvarku“ na povrchu tohoto kusu byl pomocí infračervené spektrometrie identifi ko-

ván amid s obsahem dehtu. Přítomnost dehtu může být výsledkem nedokonalého spalování („mok-

rého“) dřeva (srov. Zemenová 2010, 74–77; Zemenová – Kloužková 2011, 123). Silná vrstva nástřepí 

(2–5 mm) byla makroskopicky pozorována i u dalších exemplářů, např. z Roztok (kat. č. 65, kat. č. 
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72). V případě kat. č. 69-1 se mohlo jednat o „reparační“ nátěr jemnou hlinkou (srov. Mazač – Klouž-

ková 2012, 123). 

Pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD) a optické mikroskopie (OM) výbrusů povrchové 

vrstvy exempláře z Jinočan (kat. č. 27-2) se zjistilo, že povrch je tvořen bílým nátěrem, kde hlavní 

barvící složku představuje sádrovec. Tmavě hnědá místa povrchu jsou zbarvena železitou pigmen-

tací – hematitem (srov. Zemenová – Kloužková 2011, 123). Kombinované analýzy (XRD, RAMAN) 

doložily dekorování povrchu několika způsoby – tuhováním za použití grafi tu (Zdiby-Přemýšlení, 

kat. č. 54), nástřepím se železitou pigmentací (Jinočany, kat. č. 27-2) a nátěrem směsí kaolinu a vá-

pence (Praha-Stodůlky, kat. č. 53; obr. 59; srov. Zemenová – Kloužková 2011, 123).

U nevypálených kusů z komorových hrobů bylanské kultury není objektivní hodnocení kvality 

zpracování povrchu a tvaru možné s ohledem na stav jejich dochování a kvůli omezeným možnostem 

preparace během odkryvu, kdy bývají od zásypu rozpoznány pouze podle odlišné struktury a barvy 

materiálu, nejeví se jako pevný střep. 

5.2.2 Experiment

Cílem experimentu bylo zjištění povrchové teploty modelu měsícovitého podstavce, resp. jeho jed-

notlivých partií, během použití coby krbového kozlíku při běžném způsobu udržování „kontrolova-

ného“ ohně, který je vhodný např. pro přípravu pokrmu či vytápění interiéru. Nešlo tedy o dosažení 

mezních tj. maximálních či minimálních teplot v otevřeném ohništi. Pro účely měření byly vyrobeny 

dva modely měsícovitých podstavců o rozměrech 270 × 80 mm, max. šířce 95 mm a výškou rohů 

120 mm. Použitá výchozí surovina pochází ze sprašového podloží cihelny z Kouřimi-Molitorova. 

Dodatečně byla obohacena štěrkovým ostřivem z místního potoka. K měření byl použit infračerve-

Obr. 59. Praha-Stodůlky, kat. č. 53. Hřbet měsícovitého podstavce 

s pozůstatky bílého nátěru směsí kaolinu a vápence. 

Obr. 60. Plaňany (?), kat. č. 126. Měsícovitý podstavec (pohled ze 

shora) s vyznačenými místy odběru vzorků.
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ný teploměr IR VOLCRAFT IR900-30S s odchylkou ±1,5 % z naměřené hodnoty. Emisivitu měl 

nastavenu automaticky, pomocí teplotního drátového čidla typu K, na hodnotu 0,96.21 Tato hodnota 

odpovídá emisivitě hlíny, keramiky či cihel.

Bylo stanoveno šest, resp. sedm bodů měření (obr. 61): 

Exponovaná strana A1 – horní partie centrální část těla (20 mm od hřbetu), A2 – dolní partie centrální 

část těla (20 mm od základny), B – levá strana (30 mm od levého okraje a 20 mm od hřbetu), C – pra-

vá strana (30 mm od pravého okraje a 20 mm od hřbetu). 

Neexponovaná strana: D centrální část těla (30 mm od hřbetu), E – levá strana (30 mm od levého 

okraje a 20 mm od hřbetu), F – pravá strana (30 mm od pravého okraje a 20 mm od hřbetu).

Výpal  č. 1 (na dvou modelech současně)

30. září 2014, exteriér 

začátek 10.30 hod. (první měření 12.30), jasno, teplota vzduchu +10 °C, mírný západní vítr

13.00, jasno, teplota vzduchu +14°C, vítr

konec 18.00 jasno, teplota vzduchu +12°C, vítr

Palivo smrkové dřevo – hranoly 6 × 4 cm o délce 20 cm, přikládáno bylo v půlhodinových až hodino-

vých intervalech jedním až třemi kusy. Průběh měření a přikládání viz tab. 8–9. 

Výpal č. 2 

13. října 2014, exteriér 

začátek 13.30 hod. (první měření 16.00), jasno, teplota vzduchu +12 °C, bezvětří

21  Emisivita je hodnota určující schopnost povrchu tělesa vyzařovat teplo.

Obr. 61. Schematický měsícovitý podstavec s vyznačenými body 

měření.

Obr. 62. Pohled na modely s jednostranně umístěním otopem bě-

hem výpalu č. 1.
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B
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Tab. 8. Průběh výpalu č. 1 (1. model) ze dne 30. září 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená teplota.

Tab. 9. Průběh výpalu č. 1 (2. model) ze dne 30. září 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená teplota.

Čas B A1/A2 C E D F

10.30 začátek

11.15 přikládání

12.00 přikládání

12.30 měření 129 396/– 125 52 99 52

13.15 přikládání

13.40 přikládání

13.50 měření 169 439/– 176 69 116 64

14.15 přikládání

15.00 měření 229 489/350 256 115 259 132

15.00 přikládání

15.25 přikládání

15.30 přikládání

16.00 přikládání

16.20 měření 200 592/489 281 120 204 99

16.30 přikládání

16.50 měření 174 469/326 271 167 196 79

16.53 přikládání

17.00 měření 278 557/451 398 259 372 195

17.01 měření chladnutí 182 414/– 327 201 270 160

17.30 přikládání

17.40 měření 319 607/601 474 255 373 196

17.41 měření chladnutí 217 459/464 382 247 306 177

17.43 přikládání

17.50 měření 306 607/599 300 234 363 196

17.53 měření chladnutí 225 301/307 189 189 228 187

Čas B A1/A2 C E D F

10.30 začátek

11.15 přikládání

12.00 přikládání

12.30 měření 125 365/– 139 96 155 73

13.15 přikládání

13.40 přikládání

13.50 měření 169 510/– 198 127 176 102

14.15 přikládání

15.00 měření 203 526/507 174 167 245 119

15.00 přikládání

15.25 přikládání

15.30 přikládání

16.00 přikládání

16.20 měření 189 470/463 192 140 221 94,5

16.30 přikládání

16.50 měření 358 571/491 211 156 274 132

16.53 přikládání

17.00 měření 444 602/586 316 251 308 177

17.01 měření chladnutí 318 440/488 207 240 280 177

17.30 přikládání

17.40 měření 381 603/584 262 248 322 185

17.41 měření chladnutí 316 425/434 193 239 316 182

17.43 přikládání

17.50 měření 340 557/507 289 219 297 155

17.53 měření chladnutí 243 298/298 150 180 252 147
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konec 19.30 jasno, teplota vzduchu +9,8 °C mírný vítr

Palivo dubové dřevo – polena o rozměrech cca 6 x 6 cm a délce 20 cm, přikládáno bylo v půlhodino-

vých až hodinových intervalech jedním až třemi kusy. Průběh měření viz tab. 10. 

Výpal č. 3

30. listopadu 2014, exteriér

začátek 6.30 hod. (první měření 8.15), mžení, +2 °C, bezvětří

konec 10. 30 občasný déšť, +2 °C, bezvětří

Palivo větve olší o průměru do 5 cm.

Měřen pouze bod A1 v půlhodinových intervalech. Průbeh měření viz tab. 11.

Vedle měřených výpalů byly provedeny čtyři neměřené zhruba čtyřhodinové výpaly za účelem sledo-

vání chování artefaktů při opakovaném tepelném zatížení. 

Zaznamenané výkyvy teplot byly způsobeny měřením během různých fází spalování otopného 

materiálu, jak dokládají zaznamenané časy přikládání a měření v případě měření č. 1.

5.2.2.1 Výsledky 

Maximální povrchová teplota byla naměřena v bodě A1, tedy v místech kontaktu otopu s modelem. 

Při užití smrkového dřeva činila 607 °C, u bukového dřeva to bylo o 30 °C více. Naměřené údaje 

Tab. 10. Průběh výpalu č. 2 ze dne 13. října 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená teplota.

Čas B A1/A2 C E D F

13.30 začátek

16.00 měření 143 456/– 130 67 96 61

16.30 měření 279 593/374 295 109 120 76

17.00 měření 108 460/– 298 101 116 71

17.30 měření 269 621/– 340 108 145 122

18.15 měření 253 612/– 390 163 180 118

19.10 měření 386 637/– 386 143 291 171

Tab. 11. Průběh výpalu č. 3 ze dne 30. listopadu 2014. Tučně 

zvýrazněna nejvyšší dosažená teplota.

Čas A1

6.15 začátek

8.00 měření 303

8.30 měření 450

9.00 měření 464

9.30 měření 591

10.00 měření 427

10.30 měření 508
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odpovídají závěrům M. Bareše, M. Ličky a M. Růžičkové (1982, 208) o teplotě průměrně dosaho-

vané v otevřeném ohništi. Nutno podotknout, že v otevřeném ohništi lze docílit rovněž značně vyso-

kých teplot. Cíleně, při vysoké spotřebě výhřevného dřeva, lze totiž krátkodobě dosáhnout až 940 °C 

(srov. Čambal – Gregor 2005, 55).

Vysoké hodnoty vykazoval také bod A2, zespoda ochlazovaný přicházejícím vzduchem. Tato část 

podstavce měla dobrou schopnost kumulace tepla, viz měření po 1 min. chladnutí. Jak ukazují na-

měřené hodnoty z ostatních partií mimo kontaktní zónu s ohněm, nepřesáhla zde povrchová teplota 

450 °C, což koresponduje s výsledky analýz provedených na vzorcích měsícovitých podstavců (viz 

kap. 5.2.1.3).

Na povrchu opakovaně pálených modelů nebyly pozorovány makroskopicky viditelné změny 

struktury v podobě prasklin, strupovitého ani puchýřovitého povrchu. V závislosti na podmínkách 

v průběhu tepelné expozice se měnilo také jeho zbarvení. V okrajových, méně zatížených partiích rohů 

a na nezatížené čelní stěně převažovaly tmavé tóny zakouřeného povrchu, zatímco středová expono-

vaná část byla cihlově červená. Jeden z modelů se během experimentů rozlomil, což však nebylo ná-

sledkem opakovaného výpalu, nýbrž časté manipulace (instalace a demontáže provizorního ohniště). 

Výsledky experimentu zřetelně ukazují, že teplota zatížení, zjištěná na jednotlivých fragmentech 

měsícovitých podstavců, nemusí vypovídat o reálném maximálním zatížení exempláře, resp. jeho 

exponovaných částí. Objektivních výsledků lze dosáhnout pouze v případě současné analýzy vzorků 

středové a okrajových částí kompletně dochovaného podstavce. 

Obr. 63. Model měsícovitého podstavce před výpalem č. 1.  A: přední stěna; B: hřbet; C: zadní stěna.

Obr. 64. Model měsícovitého podstavce po výpalu č. 1. Na nezatížených partiích, u rohů a na zadní straně převažují tmavé tóny zakou-

řeného povrchu.

A

A

B

B

C

C
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5.3 Stav dochování

5.3.1 Minimální individuální počet

Signifi kantním jevem sídlištních nálezů je vysoký stupeň fragmentarizace a vysoký podíl exemplářů 

reprezentovaných pouze jedním fragmentem (srov. Fankhauser 1989, 128). Zcela tak převažují ne-

rekonstruovatelné kusy. 

Minimální individuální počet lze stanovit klasifi kací výrazných formálních rozdílů objektů (tvaru, 

velikosti, zpracování základny a odlišné výzdoby). K ostatním faktorům, jako např. struktuře a za-

barvení střepu, je možné přihlédnout vzhledem k vysoce heterogenní keramické směsi jen u markant-

ních diferencí (srov. Mazač – Kloužková 2012, 120). 

V Čechách známe doklady minimálně 205 exemplářů. Z toho 107 kusů pochází z nefunerálního 

kontextu22 a 98 tvoří součást pohřebního inventáře. Zatímco nálezy z hrobů jsou reprezentovány 

převážně celými kusy, nefunerální materiál zpravidla zastupují jednotlivé fragmenty. Pouze jeden 

sídlištní exemplář je zcela kompletní (Praha-Pitkovice, kat. č. 99) a jeden téměř úplný, takže lze 

s minimální odchylkou rekonstruovat celkový vzhled, včetně délky (Zdiby-Přemyšlení, kat. č. 54). 

Stanovení minimálního individuálního počtu jedinců se tudíž týkalo pouze těch lokalit, kde bylo ob-

jeveno více fragmentů. 

Z počtu 54 nefunerálních komponent evidujeme v Čechách 202 fragmentů minimálně 107 jedin-

ců.23 Ve 28 případech (tj. 54 %) je lokalita zastoupena pouze jedním zlomkem, resp. jedním kusem 

měsícovitého podstavce, z toho jich sedm představují sbírkové předměty ze starých fondů bez bliž-

ších nálezových údajů. Lokalit s nálezy více fragmentů je 24 (tj. 46 %), z toho sedm jich poskytlo 

více jak deset zlomků minimálně dvou exemplářů.

Dosud nejpočetnější kolekce s minimálně 14 jedinci pochází z výzkumu sídliště štítarské kultury 

v Roztokách u Prahy (srov. Mazač – Kloužková 2012). Další lokality z pozdní doby bronzové s šesti 

exempláři jsou v Praze-Jinočanech a Zdibech-Přemyšlení. Obecně jsou měsícovité podstavce zastou-

peny převážně pouze jedním zlomkem. Tak například 73 % podstavců z Alsaska je reprezentováno 

jedním fragmentem (srov. Billot 2008, 31). Tento jev spojuje R. Baumeister (1995, 402) s vědomým 

tříděním a výběrem určitých částí – rohů s nejvyšší symbolickou hodnotou k oddělenému depono-

vání. Evidenci fragmentů podstavců v jednotlivých lokalitách může kromě zánikové a postdepoziční 

transformace výrazně determinovat také rozsah, kvalita a možnosti terénního výzkumu, neboť málo-

která lokalita byla prozkoumána v úplnosti. 

22  Do této kategorie byly zahrnuty i objekty s nejistými nálezovými okolnostmi – z povrchových sběrů. 
23  Fragmentem rozumím nespojitou tj. neslepitelnou část s jinou příslušnou částí artefaktu do tzv. slepku. Tzv. slepky považuji 
za jeden zlomek. 
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Na sídlištích na březích alpských jezer se nacházejí fragmenty měsícovitých podstavců v relativně 

hojném počtu. Je to zřejmě dáno stavem zachování původní situace. Minimální počty jedinců zde do-

sahují až několika desítek: Auvenier-Nord 10, Zug-Sumpf 11, Ürschhausen-Horn 17–50, Zürich-Al-

penquai 28–68, Eschenz-Insel Werd 36–70, Cortaillod-Est 95, Hauterive-Champréveyres 192–995 

(1080 fragmentů), Buchau-Wasserburg 36; Bad Urach-Runder Berg 39 (a dalších 200 fragmentů; 

srov. Fankhauser 1989, 128; Huber 2005, 52; Nagy 1999, 76; Kimmig 1992, 67; Pauli 1994; Hager 

2007). Korelace počtu jedinců s dalšími faktory, např. velikostí zkoumané plochy, délkou osídlení 

(počet fází) aj., přinesly jen neprůkazné výsledky (srov. Huber 2005, 52).

5.3.2 Četnost jednotlivých částí

Z množství 199 fragmentů z nefunerálního kontextu z Čech převažují amorfní fragmenty 32,5 %.24 

Ze zařaditelných fragmentů představují části těla a základny 28,5 %. Stejným podílem (28,5 %) jsou 

zastoupeny boční partie s rohy či bez nich. Zlomky hřbetů tvoří 8 % a boků s odlomenou horní partií 

pouze 3 %. 

U komponent, kde bylo nalezeno více jedinců, se projevuje výrazný nepoměr mezi minimálním 

počtem exemplářů a množstvím nalezených zakončení – rohů. Přitom bychom mohli očekávat poměr 

rohů k tělu (exempláři) 2 : 1. V Roztokách bylo z minimálního počtu 14 jedinců nalezeno pouze šest 

zakončení (21,4 %), čtyři rohy a dva bezrohé konce, z ideálního počtu 28 kusů. V Jinočanech-Mire-

šicích se z minimálního počtu šesti exemplářů dochovaly pouze tři rohy (tj. 25 %) a v Praze-Černém 

Mostě byl z přibližně šesti jedinců nalezen jeden roh a bezrohé zakončení. Pár rohů náležející stej-

nému exempláři se s vysokou pravděpodobností našel v obj. 28 v Praze-Čakovicích, obj. 8 v Jinoča-

nech-Mirešicích, obj. 2/83 v Lipticích a obj. 1/93 v Bezděkově u Žatce.

Na Schlossbergu u Reisensburgu (Bavorsko) byly nejpočetněji zastoupeny fragmenty těla 

(40 %), dále pak základny (32 %) a nejméně bylo rohů (23 %; srov. Loré 2004, 35–36). V opač-

ném světle stojí výsledky výzkumu z Knittlingen (Bádensko-Württembersko), kde fragmenty 

rohů tvořily 64 %, zatímco zlomky hřbetu 22 % a základny pouhých 14 % (srov. Baumeister 1995, 

393–394). Avšak i zde se projevuje výrazná diskrepance, protože z minimálního počtu 21 jedinců 

bylo nalezeno pouze 24 fragmentů rohů, což je pouhých 57 %. Ze zastoupení jednotlivých částí 

artefaktů na jezerních sídlištích Eschenz-Insel Werd a Zürich-Alpenquai, resp. z absence někte-

rých částí, lze dedukovat záměrnou selekci určitých partií, především rohů (Fankahuser 1989, 

128; Huber 2005, 56). Otázkou je, kdy a zda vůbec se selekce uskutečnila. Není tento stav pouze 

odrazem schopnosti terénních a laboratorních pracovníků správně identifi kovat fragmenty měsíco-

24  Do této statistiky nebyly zahrnuty tři kompletní exempláře z Prahy-Pitkovic, Zdib-Přemyšlení a Dolánek.
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vitých podstavců? 25 Rohy se totiž rozpoznávají mnohem snáze než amorfní zlomky základny, stěn 

či hřbetu (Huber 2005, 56–57).

Při cíleném výpalu v pyrotechnologickém zařízení bychom očekávali následující výsledek: subtil-

ní části výrobku, jako například rohy, budou lépe vypáleny než masivní partie těla, které by v tomto 

případě více podléhaly tendenci k erozi. Jak ukazují některé nálezy, např. kat. č. 54 a kat. č. 56 ze 

Zdib-Přemyšlení, a také roh kat. č. 93-1 z Prahy-Černého Mostu, nebylo tepelné zatížení rovnoměr-

né. Zejména boční partie artefaktů nacházející se na periferii tepelné expozice mohou být nízkopále-

né. To má za následek, že okrajové části více podléhají erozi než lépe vypálený střed těla. Podobný 

jev byl sledován i v Knittlingen (Baumeister 1995, 395–396).

Jak dokumentuje D. Hager (2007, Taf. 1), existuje patrný rozdíl v podílu nalezených rohů a těl 

mezi starými a novými výzkumy (tab. 12). U starších výzkumů převažují snadno identifi kovatelné 

části rohů, zatímco u nových to jsou jednoznačně fragmenty těl. Podobný stav lze pozorovat i v na-

šem prostředí, kde staré muzejní fondy obsahují větší části podstavců s rohy. 

  

5.4 Vlastnosti artefaktů – shrnutí

Vzhled předmětu je determinován morfologickými prvky, jako jsou základna, tělo, hřbet a rohy, 

úpravou povrchu a charakterem výzdoby. Zvláštní význam má povrch, který přichází do kontaktu 

s okolím skrze své funkční či estetické vlastnosti. Z výpovědi tvaru artefaktu, jeho povrchu a vlast-

ností materiálu by mělo být možné hypoteticky odvodit potenciální funkci, která však nemusí kore-

spondovat s historickou realitou, tj. individuální funkcí.

25  Tak například jsou některé fragmenty měsícovitých podstavců z Liptic na sáčcích popsány jako „cihly“ či „závaží“. Ještě častěji 
se ukrývají pod označením „mazanice“.

Tab. 12. Srovnání nalezených rohů a těl u starých a nových výzkumů. Podle Hager 2007.
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Zatímco nálezy měsícovitých podstavců ze sídlišť jsou odhadovány na několik tisíc, netvoří hro-

bové nálezy ani jednu desetinu tohoto počtu (Matzerath 2011, 98). F. Loré (2004, 28) v roce 2004 

odhadl celkový počet podstavců na území Německa, Francie, Slezska, Rakouska a Maďarska na cca 

2000 kusů, z toho z hrobů je známo kolem dvou stovek případů.26

Rozdíly v morfologii a výzdobě nám umožňují rozdělit podstavce do regionálních skupin. Obecně 

rozšířený je typ podstavců s prismatickým tělem bez zdůrazněné základny (typ 1). Zatímco v oblasti 

HDPP se vyskytují především kusy s jednoduchými rohy a tělem bez příčných otvorů (varianta 1C), 

jsou pro oblast SDPP typické podstavce s jedním a více příčnými otvory a dvoj- až trojcípými nebo 

zoomorfními rohy (varianty 1E, 1F, 1G, obr. 65). Pro kulturní prostředí skupiny RSFO je vedle hra-

nolovitých podstavců s konvexně zakřivenými bočními stěnami (varianta 1C) charakteristický typ 2 

s odsazenou podstavou a srpovitě formovanými rohy. V době halštatské nadále zůstává nejrozšířeněj-

ším typ 1 (varianta 1C), v hrobech kombinovaný s okrouhlou deskou (varianta 1H). Vedle toho lze 

v Čechách uvažovat o nástupu nové asymetrické formy s dvojcípým rohem (varianta 1D-A). V ob-

lasti kalenderberské kultury se vyvinula podoba měsícovitých podstavců do originálního stylu (typ 

4, obr. 66). V severovýchodním Španělsku se kromě varianty 1C objevuje varianta 1B s ozubeným 

hřbetem. 

Také v rámci Čech, kde převažuje varianta 1C, jsou patrné jisté kulturně geografi cké rozdíly. 

V pozdní době bronzové se západočeská oblast (tj. oblast nynické kultury) oproti středočeské a se-

verozápadočeské (tj. štítarské) vyznačuje vyšším zastoupením zdobených kusů. Promítá se zde vliv 

z Bavorska, který je příznačný pro nynickou kulturu obecně (Šaldová 1981b, 83). V době halštatské 

pak lze pozorovat mírný růst velikosti a rovněž se u nás objevuje nová forma dvojcípých rohů.

26  Nepočítáme-li nepublikované pohřebiště ve slezské Domasławi, které počet nálezů výrazně rozšíří.
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Obr. 65. Oblasti rozšíření měsícovitých podstavců v pozdní době 

bronzové s dominantními typy či variantami.

Obr. 66. Oblasti rozšíření měsícovitých podstavců v době halštat-

ské s dominantními typy či variantami.
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Podle navržené klasifi kace náleží všechny české měsícovité podstavce typu 1, z toho sedm vari-

antě 1A (bez rozlišení symetrické či asymetrické podoby), 99 variantě 1C, osm variantě s dvojcípými 

rohy (z toho jeden asymetrické formě, ostatní bez určení), 45 podstavců variantě 1H a 44 fragmentů 

zůstalo nezařazených. 

Miniaturní exempláře jsou zpravidla spojovány s hroby, zatímco velké se sídlišti. Existují však 

výjimky jako v případě hrobů z východohalštaské oblasti v Au am Leithaberge (srov. Nebelsick 1996, 

334), Sűttő (srov. Vadász 1983, 51) nebo jezerních sídlišť Eschenz-Insel Werd u Bodamského jezera 

(srov. Fankhauser 1989, 129) a Unteruhldingen (srov. Schöbel 1996, Taf. 51: 2). Charakteristickým 

rysem je, že v intaktním prostředí hrobů se často nacházejí v kombinaci s podložkou, což v případě 

sídlišť představuje zcela výjimečný jev. 

Zdobené podstavce vykazují převážně jednostranný dekor čelní stěny, což umožňuje rozlišení 

na přední a zadní stranu. Předpokládá se, že zdobená strana byla natočena k pozorovateli. Zpravidla 

hrubě provedená výzdoba, jejíž dojem plně vynikne až s jistým odstupem od objektu, dle A. Hubera 

(2005, 63) naznačuje, že tyto předměty nebyly určeny pro pohled z kteréhokoliv místa. Podle někte-

rých názorů měly spočívat na nějakém exponovaném místě např. na stole či výčnělku ve stěně domu 

(srov. Grimmer 1982, 6; Schöbel 1996, 92; Molnár – Farkas 2010, 110), což však nepotvrzují nálezy 

z hrobů. 

Z jedinečnosti zpracování materiálu, velikosti, tvaru a dekoru lze usuzovat, že se převážně jed-

nalo o solitérní artefakty, které nebyly vyráběny sériově, jako v případě keramických nádob, což lze 

vysvětlit jejich příležitostnou či podomáckou produkcí (srov. Billot 2008, 173). Na druhou stranu 

kvalitní zpracování povrchu vypovídá o vyšší řemeslné praxi výrobce, tudíž relevantní zůstává příle-

žitostná povaha výroby. 

Preferovaným materiálem k výrobě měsícovitých podstavců byla keramická směs, která se vy-

značuje snadnou dostupností. Keramické, resp. hliněné artefakty jsou relativně nenáročné na výrobu 

a žáruvzdorné. Negativní vlastností je křehkost. Vedle keramických výrobků existují také málo po-

četné doklady měsícovitých podstavců z kamene (pískovce), které mají lepší mechanickou odolnost, 

avšak jsou náročnější na výrobu. 

Zdá se, že kvalita zpracování materiálu s ohledem na trvanlivost (stabilitu keramického střepu) 

neměla při výrobě bezpodmínečnou prioritu (srov. Fankhauser 1989, 128). Z toho plyne názor, že 

měsícovité podstavce mohly být vyrobeny pro užití v konkrétní situaci s vědomím jejich krátkodobé 

životnosti, a že se nepočítalo s jejich vystavením povětrnostním vlivům, tj. šlo o předměty interiéro-

vé. Úroveň propracování keramické hmoty byla pravděpodobně determinována výrobním postupem 

a empirií výrobce o chování polotovaru během sušení, případně i tepelného zatížení. Vzhledem k ve-
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likosti a hmotnosti sídlištních podstavců a s přihlédnutím k nehomogennímu keramickému materiálu 

se lze domnívat, že primárně nešlo o objekty přenosné. Na jejich povrchu nebyly jednoznačně indi-

kovány žádné mechanické stopy způsobené užíváním, které by poukazovaly na jejich funkci (srov. 

Grimmer 1982, 5).

Jak naznačují výsledky analýz, nebyly měsícovité podstavce intencionálně vypalovány ve speci-

álním pyrotechnologickém zařízení ve smyslu hrnčířské pece. U exempláře z Přemyšlení je patrné 

ohnisko termické expozice uprostřed těla, které nepřesáhlo teplotu 700–800 °C, směrem k okrajům 

naměřená hodnota teplené zátěže klesá pod 500 °C. Nestejnoměrný výpal sídlištních kusů a výskyt 

jejich převážně nevypálených protějšků v hrobech bylanské kultury či slabě jednostranně pálených 

předmětů ze slezskoplatěnických hrobů může naznačovat, že se v případě měsícovitých podstavců 

nejednalo o cíleně vypalovaný sortiment výrobků, tedy že nebyly primárně keramické. K tepelnému 

zatížení zřejmě docházelo až během použití v otevřeném ohništi či jeho bezprostřední blízkosti. Ne-

rovnoměrný výpal, jeho nízká teplota a heterogenita materiálu představují hlavní faktory negativně 

ovlivňující vlastnosti keramiky, zejména mechanickou odolnost, pórovitost, mrazuvzdornost, vlh-

kostní roztažnost a korozi vlivem vnějšího prostředí, které mají rozhodující podíl na degradaci mě-

sícovitých podstavců (srov. Kloužková 2009, 19). Tyto předměty, resp. jejich fragmenty, v závislosti 

na podmínkách uložení (na povrchu či v zásypu) rozdílně reagují na proces stárnutí – archeologizaci. 

Výsledkem je pak velmi vysoký stupeň zlomkovitosti a nekompletnosti měsícovitých podstavců na-

cházených v sídlištním kontextu. 

Většina exemplářů je zastoupena pouze jedním zlomkem, což lze vedle výše uvedených příčin 

považovat za projev intencionálního rozbíjení a selekce určitých částí (srov. Fankhauser 1986, 77; 

Steuer 1973, 216; Lauerman 1997, 151; Pescheck 2002, 423). O cílené likvidaci lze uvažovat v pří-

padě sídliště Zürich-Alpenquai, kde jednoznačné poškození nalezených fragmentů měsícovitých 

podstavců erozí bylo zjištěnou pouze u osmi z 68 případů (srov. Huber 2005, 53). Naproti tomu 

na lokalitě Ürschhausen-Horn odpovídá fragmentarizace měsícovitých podstavců ostatnímu nálezo-

vému materiálu (srov. Nagy 1999, 76). 

Dalším aspektem výrazně ovlivňujícím stav dochování měsícovitých podstavců je zacházení s od-

padem. Kromě již uvedeného úmyslného (rituálního) rozbíjení, následné selekce a deponování lze 

také uvažovat o částečné recyklaci nepotřebných kusů ve formě ostřiva nebo použití do výsypky 

zpevňující povrch komunikačního prostoru uvnitř obytného areálu (srov. Hager 2007, 52). Nemůže-

me samozřejmě opomenout limity archeologického výzkumu, který je sám o sobě určitým druhem 

selekce.
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6 VLASTNOSTI NÁLEZOVÉ PROSTŘEDÍ

Měsícovité podstavce jsou součástí nálezového fondu sídlišť, výbavy hrobů, také se objevují v situa-

cích souvisejících s projevy možných kultovních aktivit, spojených mimo jiné s pohřebními obřady. 

Variabilita nálezového prostředí sice poskytuje široké spektrum informací, zároveň však komplikuje 

interpretační možnosti. Nepočítáme-li funerální památky, nelze až na ojedinělé výjimky doložit vý-

skyt měsícovitých podstavců zanechaných v situaci primárního odpadu nebo odpadu de facto, tedy 

ve funkčním kontextu (srov. Sievers 1984, 55; k odpadu Kuna 2012, 176–178). 

6.1 Sídliště

Kategorie sídliště zahrnuje zpravidla obytnou, výrobní, skladovací a odpadní komponentu sídelního 

areálu (srov. Neustupný 2007a, 34–36; 2007b, 12–13). Měsícovité podstavce se objevují na rovin-

ných i výšinných sídlištích včetně hradišť. Jejich výskyt nelze spojovat s určitým sociálním prostře-

dím. Zpravidla se nacházejí ve fragmentárním stavu náhodně rozptýleny v zahloubených objektech, 

které v závěrečném stadiu fungování měly odpadní charakter, o čemž svědčí skladba nálezů (srov. 

Loré 2004, 49; Matzerath 2011, 100). Ojediněle se objevují i ve větších zahloubených objektech 

s obytnou či výrobní funkcí (např. Roztoky, obj. 366, 810, 831 a 832: Kuna – Němcová 2012; Jinoča-

ny-Mirešice: Čtverák 1980; Cerhenice: Sedláček 1980; Praha-Černý Most, obj. 250: nepublikováno; 

srov. Billot 2008, 173). V případě těchto objektů je otázkou, zda měsícovité podstavce byly součástí 

jejich původního inventáře, nebo se do zásypových vrstev dostaly následně jako sekundární či terci-

ární odpad. Ve vztahu k půdorysu nadzemních staveb jsou zřetelně dokumentovány pouze v  osadách 

na březích alpských jezer (např. Hauterive-Champréveyres: Anastasiu –  Bachmann 1991; Cortaillod-

-Est: Arnold 1990; Auvernier-Nord: Arnold 1983; Ürschhausen-Horn: Nagy 1999).27 

Dalo by se očekávat, že přítomnost měsícovitých podstavců bude zaznamenána na každém lépe 

zpracovaném sídlišti pozdní doby bronzové či doby halštatské. Doposud však chybí dostatek tako-

vých publikovaných lokalit. V případě rozsáhlého, relativně dobře dokumentovaného a publikované-

ho novodobého výzkumu sídliště v Kněževsi z mladší a pozdní doby bronzové nebyl jejich výskyt 

prokázán, ačkoliv z k. ú. Kněževes pocházejí staré, nedokumentované nálezy fragmentů dvou exem-

plářů (kat. č. 29 a 30; srov. Smejtek 2011). 

Dosud největší kolekce měsícovitých podstavců v Čechách pochází z výzkumu části sídliště 

z pozdní doby bronzové v Roztokách u Prahy, kde bylo v devíti zahloubených objektech naleze-

no 38 fragmentů z nejméně 14 kusů (srov. Kuna – Němcová et al. 2012). Sídliště lze pomocí tzv. 

Thiessenových polygonů hypoteticky rozčlenit do pěti vzájemně se respektujících pravděpodob-

27  I zde je však otázkou, jakou měrou se podílely na konečné distribuci fragmentů zánikové události, např. povodeň.
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ně chronologicky nesoučasných celků – used-

lostí (A–E, obr. 67). Do nich se shlukuje více 

typů zahloubených objektů. V rámci všech pěti 

takto vymezených jednotek A až E se nachá-

zely fragmenty měsícovitých podstavců. Zají-

mavým zjištěním je, že ve čtyřech ústředních 

polozemnicích se vedle zlomků měsícovitých 

podstavců, objevují doklady textilní výroby. 

Nutno upozornit, že zatímco textilní závaží zde 

byla intencionálně deponována či opuštěna ještě 

v použitelném stavu před zánikem stavby, nelze 

funkční propojení podstavců se stavbami jedno-

značně prokázat.

Vazba měsícovitých podstavců na objekty 

s doklady textilní výroby je poměrně častým 

jevem (srov. Sievers 1984, 54–55). Obecnou 

přítomnost tkalcovských potřeb na sídlištích 

lze vysvětlit nespecializovanou, domácí („podomáckou“) textilní produkcí. Například na sídlišti 

Auvenier-Nord, kde bylo objeveno 10 podstavců, se našlo také velké množství hliněných kruhů růz-

né velikosti (Fankhauser 1986, 78). Jámy 15 a 31 a 46 v Dampierre-sur-le-Doubs (Franche-Com-

té) obsahovaly kromě fragmentů měsícovitých podstavců a keramiky také hliněné kruhy a závaží 

(Pétrequin – Urlacher – Vuaillat 1969, 14–24). Obdobně dvě jámy č. 59 a 76 na hradišti v maďar-

ském Lengyelu poskytly kromě fragmentů měsícovitých podstavců velké množství keramických 

jehlanců – závaží (Wosinsky 1890, 29, 41). Podobně tomu bylo i v zadunajském Vátu, kde se v ob-

jektu 863 nalezlo kromě zdobených závaží větší množství přeslenů (Molnár – Farkas 2010, 138). 

Zlomky měsícovitých podstavců byly na rozsáhlém sídlišti v Chorvátském Grobu na jihozápadním 

Slovensku zaznamenány téměř v každém obydlí a v některých také pozůstatky textilní produkce – 

především tkaní (Studeníková 1981, 38; 1993, 137). Tkalcovská závaží a přesleny byly společně 

s fragmentem měsícovitého podstavce dokumentovány i v halštatské zahloubené stavbě v Janíkách 

(jz. Slovensko; srov. Čambal – Gregor 2007). Stejně tomu bylo v případě tkalcovské dílny (obj. 1/02) 

v Dunajské Lužné, kde kromě fragmentů čtyř měsícovitých podstavců z výplně zásypu bylo obje-

veno 170 kusů jehlancovitých závaží z nejméně dvou stavů a několik desítek sušených hliněných 

válečků. R. Čambal připouští jistou souvislost této dílny s pohřebními obřady. Mohl zde být tkán po-

6

Obr. 67. Roztoky. Rozdělení objektů do shluků na základě Thies-

senových polygonů kolem objektů typu polozemnice. 1: 

polozemnice; 2: široké kruhové jámy – dílny; 3: zásobní 

jámy; 4: malé jámy; 5: části hliníků a jiné jámy; 6: nálezy 

fragmentů měsícovitých podstavců. Podle Kuna – Něm-

cová 2012, upraveno. 
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hřební šat pro některou osobu, pochovanou 

v nedalekých knížecích mohylách. Z obavy 

ze znesvěcení byla pak dílna podle něj in-

tencionálně zničena požárem, předtím však 

došlo k rozebrání tkalcovského stavu a ně-

které jeho součásti byly uloženy do hrobu, 

jak ilustruje mohyla VI s dvanácti jehlan-

covitými závažími (srov. Čambal – Gregor 

2005, 36–41). V případě studny ve Vajno-

rech, která kromě kostry psa, početných 

kostí prasete a koně, střepů keramických 

nádob obsahovala zlomky pěti měsícovitých 

podstavců a hliněná jehlancovitá závaží se 

značkami kříže na horní základně, může jít 

mimo jiné o pozůstatky kultovních praktik 

či přímo o uložení tzv. ceremoniálního od-

padu (srov. Studeníková 1981, 41; 2003, 

16–17). Stejné jehlancovité předměty se značkou kříže se objevily ve společnosti fragmentů několika 

podstavců v zahloubeném objektu na lokalitě Harka v západním Zadunají (Storno 1942, 148). Ně-

které z těchto situací jako např. Dampierre-sur-le Doubs, Lengyel, Vát, Vajnory či Harka se považují 

za nevšední s možným kultovním významem (srov. Matzerath 2009, 27; Molnár – Farkas 2010, 138; 

Studeníková 2003, 17; Storno 1942, 148). Významnou textilní produkci a kultovní aktivity spojené 

s tkaním se podařilo doložit na hradišti Molpír u Smolenic (jz. Slovensko), kde se mimo jiné v ně-

kolika domech a na kultovním místě ve velkém počtu nacházely fragmenty měsícovitých podstavců 

(srov. Stegmann-Rajtár 1998; 2000; 2005). Značné množství fragmentů keramických podstavců se 

objevuje i na dalších výšinných sídlištích kalenderberské kultury s výraznými doklady intenzivní 

textilní výroby (např. Eisenstadt, Donnerskirchen, Purbach v Burgenlandu-Hradsku, Kalenderberg-

-Mödling, Bad Fischau, Braunsberg v Dolním Rakousku a Šoproň v maďarském Zadunají: Nebelsick 

1997, 108–109; Kyrle 1913). Podobně tomu je i na jihovýchodoalpských výšinných centrech, jako 

jsou Rifnik nebo Poštela v Dolním Štýrsku, kde předení a tkaní patřilo k důležitým hospodářským 

činnostem (srov. Stegmann-Rajtár 2005, 61; Schmid 1937; Teržan 1996). 

Prostorová distribuce fragmentů či celých měsícovitých podstavců na sídlištích hovoří proti ex-

kluzivitě a centrálnímu uložení těchto artefaktů, která by se dala očekávat při jejich použití v rámci 

Obr. 68. Cortaillod-Est (Švýcarsko). Distribuce měsícovitých podstavců, 

resp. jejich fragmentů ve  vztahu k  rekonstruovaným  

půdorysům staveb. 1: velké fragmenty. 2: malé fragmenty.  

Červené linie spojují k sobě náležející fragmenty. Podle Hager 

2007.
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velkých náboženských slavností (srov. Huber 2005, 53). Toto decentralizované a na půdorysy po-

vrchových staveb – domů vázané rozvržení bylo pozorováno v Zürich-Alpenquai, kde byly měsí-

covité podstavce široce rozptýleny ve 13 půdorysech domů, v Auvenier-Nord pak v 10 půdorysech 

(srov. Arnold 1983; Fankhauser 1989, 129; Huber 2005, 53; Hager 2007, 19). Na jiných lokali-

tách lze sledovat podobnou dislokaci avšak bez výrazného napojení na půdorysy domů jako např. 

v Ürschhausen-Horn, Cortaillod-Est (obr. 68) a Hauterive-Champréveyres (srov. Huber 2005, 53; 

Arnold 1990; Anastasiu – Bachmann 1991; Hager 2007, 17–25, Nagy 1999, 76). Jak bylo zjištěno 

v případě Ürschhausen-Horn, vyskytovaly se měsícovité podstavce v domech jednotlivě, vzácně 

i v párech (srov. Huber 2005, 53). 

Na hradišti Runder Berg u Bad Urachu (Bádensko-Wurttembersko) se měsícovité podstavce vy-

skytovaly jednotlivě, v páru nebo ve více exemplářích v blízkosti ohnišť (srov. Pauli 1994). Na sídli-

šti Auvenier-Nord byla rovněž pozorována častá asociace s ohništi (Arnold 1983, 99). Také na „Was-

serburgu“ u Bad Buchau (Bádensko-Württembersko) podle H. Reinertha obsahovalo skoro každé 

ohniště mladší fáze osídlení (pozdní doby bronzové) téměř vždy pozůstatky měsícovitých podstavců 

(srov. Kimmig 1992, 67). Některé podstavce na lokalitě Eschenz-Insel Werd spočívaly v bezprostřed-

ní blízkosti ohniště, stejně jako na hradišti Wittnauer Horn (Fankhauser 1989, 129, 132). Relativně 

krátká vzdálenost (2,5 m) mezi velkým fragmentem těla podstavce a dobře zachovaným ohništěm 

byla zdůrazněna také na hradišti Bullenheimer Berg (Bavorsko; srov. Diemer 1995, 74). Pozůstatek 

podstavce centrálně umístěného na ohništní desku a pevně s ní spojeného byl odkryt v jižní věži 

Heuneburgu (srov. Sievers 1984, 54–55). Eventuální asociaci podstavce se zdobenou krbovou deskou 

naznačuje také plán a fotografi e nálezové situace domu A1 z Hradiště nad Závistí u Prahy (Drda – Ry-

bová 2008, obr. 14, 15). Rovněž na výšinném sídlišti štýrské skupiny jihovýchodoalpské halštatské 

oblasti Poštela byly části podstavců objeveny v blízkosti ohnišť, např. v domě L (srov. Schmid 1937, 

286–287). V Lovčičkách u Brna se dva zlomky keramických podstavců nacházely v jámě ve společ-

nosti plasticky zdobené mazanice a fragmentů roštovité součásti krbu či pece. S ohledem na sekun-

dární uložení v jámě může být však jejich společný výskyt čistě náhodný (srov. Říhovský 1982, 35). 

D. Hager (2007, 46) skepticky podotýká, že na sídlištích se většina artefaktů nachází vždy v relativní 

blízkosti nějakého ohniště.

Fragmenty téhož exempláře se jen vzácně vyskytnou ve více zahloubených objektech. Za obecný 

jev lze považovat přítomnost singulárních, tedy nepárových exemplářů, jak by se očekávalo v případě 

funkce ohništního kozlíku (srov. Goetze 1976, 137; Grimmer 1982, 5; Loré 2004, 49). V tomto směru 

je zcela unikátní situace dokumentovaná v Bezděkově u Žatce, kde byla bezpochyby objevena sou-

prava minimálně dvou keramických podstavců identických rozměrů a složení (srov. Holodňák 1996). 
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Naopak nezřídka se v jednom zahloubeném objektu nacházejí zlomky z více exemplářů, které 

mají charakter sekundárního odpadu (např. Zdiby-Přemyšlení – obj. 99, Praha-Čakovice – obj. 28, 

Cerhenice – obj. 2/73, Roztoky u Prahy – obj. 366 a 840, mimo území Čech např. Vát, Leoben-

-Häuselberg, Szombathely-Reiszig-erdő: Molnár – Farkas 2010, 134; Poštela: Schmid 1937; Vaj-

nory: Studeníková 2003 aj.). V případě Elchingen lze kumulaci měsícovitých podstavců vysvětlit 

„skartací“ špatně vypálené vsádky (Pressmar 1979). Velké množství fragmentů polotovarů i „ho-

tových“ kusů v objektu na lokalitě Harka (Maďarsko) je rovněž považováno za doklad výrobních 

aktivit, čemuž nasvědčuje hliněná hrouda s četnými otisky prstů, požívaná k drobným opravám 

polotovarů. Mimo jiné zde byla nalezena jehlancovitá závaží se značkou kříže na horní základně 

(Storno 1942, 148). Situace v Elchingen a Harce lze také spojovat s rituálními aktivitami.

Situace zachycená v případě jámy (obj. 99) v Přemyšlení, kde bylo identifi kováno šest exemplářů, 

z toho jeden téměř kompletní, vypovídá o cíleném deponování měsícovitých podstavců do předem 

určeného objektu. Stav zachování exempláře (kat. č. 54) s nevypálenými boky, přítomnost celé ná-

doby a částí dalších svědčí o bezprostředním zasypání jámy, které zabránilo degradaci nevypálených 

částí a další fragmentarizaci artefaktů. Inventář některých objektů z Reisensburgu vyniká zvláštním 

složením a kombinací nálezů jako v případě jámy 10, kde byl podstavec obklopen sedmi kompletní-

mi nádobami. Podobně tomu bylo v případě objektů č. 4, 27, 28, 29 a 51, které však neobsahovaly 

podstavce. Jednotlivé kompozice působí jako vybavení kuchyně či pozůstatek nějaké (rituální-obět-

ní) hostiny (srov. Loré 2004, 49).

6.2 Pohřebiště

Jak již bylo uvedeno, představují nálezy měsícovitých podstavců z hrobů necelou jednu desetinu 

z celkového množství evidovaných kusů na území střední Evropy.

Ve středních a severozápadních Čechách evidujeme z devíti pohřebišť celkem 22 komorových hrobů 

bylanské kultury (Ha C–D1) s obsahem měsícovitého podstavce umístěného na kruhové podložce nebo 

pouze samostatné keramické desky, ke kterým máme hodnověrné nálezové údaje. K dalším dvěma hro-

bům (č. 33 a 56) z Hradenína, kde snad měsícovitý podstavec také mohl být se nedochovala nálezová 

dokumentace ani kompletní inventář. Kromě toho se ve sbírce Regionálního muzea v Kolíně nachá-

zejí tři podstavce bez vazeb na konkrétní hroby: exemplář s uvedenou lokalitou Plaňany nelze ověřit, 

protože z devíti hrobů prozkoumaných tam Fr. Dvořákem byl uveřejněn pouze hrob č. 5 se jhem, kam 

uvedený předmět evidentně nepatří (srov. Dvořák 1933, 35–38; 1938, 48). K ostatní hrobům chybí do-

kumentace. Zbývající dva kusy by mohly hypoteticky náležet již zmíněným hradenínským hrobům 33 

a 56, přestože k jednomu exempláři kat. č. 117 existuje nespolehlivý údaj o původu z Kolína. 
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D. Koutecký (1968; 1993; 2001; Fridrichová – Koutecký – Slabina 1996) rozdělil bylanské hroby 

z hlediska rozměrů, konstrukce, pohřebního ritu a výbavy do tří kombinačních skupin se třemi, resp. 

čtyřmi podskupinami. Měsícovité podstavce jsou součástí inventáře bohatě vybavených komorových 

hrobek zpravidla dřevěné konstrukce a severojižní orientace. Z 28 dosud evidovaných hrobů kombi-

nační skupiny I-1, tedy nejnákladněji vypravených hrobů s vozem, koňskými postroji, případně také 

jhem a množstvím keramických nádob, je měsícovitý podstavec součástí výbavy ve 39,3 % případů. 

Například v osmi hrobech této kombinační skupiny zachycených na hradenínském pohřebišti se vy-

skytoval v 6–7 případech, tj. v 87 %! U kombinační skupiny I-2, bez vozu, ale s postroji, případně 

zbraněmi, je to pouze 14,8 % z celkového počtu 54 hrobů. Do nepříliš početné skupiny I-3 velkých 

komorových hrobů s chudou výbavou (pravděpodobně vyloupených), řadíme pouze tři hroby s měsí-

covitým podstavcem ze 14, což je 22,7 %. U hojně zastoupené skupiny II-1 bohatých hrobů menších 

rozměrů se vyskytuje podstavec pouze ve dvou ze 108 případů, tj. v 1,8 %.28 Úhrnem tedy z celkové-

ho počtu 22 hrobů vybavených měsícovitým podstavcem jich 17 (77 %) náleží prvním dvěma kombi-

načním skupinám s náročnou konstrukcí a bohatou výbavou, které byly bezesporu určeny pro členy 

místní společenské elity (tab. 13). 

Tyto hroby mají mnoho společných znaků, rozložení pohřební výbavy se řídí jistými pravidly. 

Severní polovina hrobu byla určena pro zesnulého a jeho osobní výbavu. V téměř  50 % případů spo-

čívalo tělo nebožtíka na čtyřkolovém voze či jeho symbolické substituci. Převládajícím pohřebním 

ritem byla inhumace. Ve dvou případech pozorujeme současný pohřeb dvou nespálených těl a dále tři 

birituální hroby, u nichž lze kremaci považovat za doprovodný pohřeb jedince pravděpodobně podří-

zeného postavení. Dle antropologických analýz či privátní výstroje hlavního pohřbeného se většinou 

jedná o osoby mužského pohlaví, ve dvou případech s nejvyšší pravděpodobností o ženy. U dalších 

tří hrobů, kde nebylo možné antropologické určení pohlaví, lze z výbavy kruhových šperků a absen-

ce zbraní také usuzovat na pohřby žen (srov. Metzner-Nebelsick 2009). 

Jižní polovina hrobu sloužila k uložení ostatní výbavy. V jihozápadním rohu stály velké keramické 

zásobnice, zatímco v jihovýchodním rohu či nedaleko něj měl své pevné místo měsícovitý podstavec. 

Prostor u jižní stěny, mezi podstavcem a zásobnicí byl určen pro jho a koňské postroje. Jeho součásti 

se můžou objevit i ve středu komory či v blízkosti pohřbeného. Umístění zvířecích kostí – části obět-

ního zvířete také podléhalo ustáleným pravidlům. Nacházejí se zpravidla poblíž zásobnic, výjimečně 

u východní strany jižní poloviny hrobu. V jejich blízkosti se nezřídka objevuje železný nůž. Rozmístě-

ní ostatní keramické výbavy, včetně picího servisu, již nebylo tak striktně regulováno. Keramické ná-

doby vyplňovaly volný prostor jak v jižní, tak v severní polovině hrobky. V případě nedostatku volné-

28  Do této statistiky nebyly zahrnuty nově zachycené hroby z Prahy-Letňan.
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ho místa se nádoby umístily i pod konstrukci, na níž 

spočíval nebožtík (např. Kolín, hrob 18/2000). 

Oproti popsané struktuře hrobu, která je typická 

pro východostředočeskou oblast bylanské kultury, 

se v Lovosicích vyskytuje uspořádání některých 

prvků výbavy hrobů se severojižní orientací komo-

ry v osově převrácené formě. Měsícovitý podstavec 

se tak nachází v jihozápadním rohu, zatímco velké 

zásobnice v rohu jihovýchodním. Takové uspořá-

dání lze považovat za lokální anomálii v prostředí 

severozápadočeské skupiny, která je charakteristic-

ká odlišnou orientací hrobů V–Z. V případě „kníže-

cích“ pohřbů z Lovosic tak lze uvažovat o úzkých 

kontaktech se středolabskou oblastí a přílohu měsí-

covitého podstavce můžeme pokládat za určitý do-

klad identifi kace či vztahu s touto oblastí. 

Tab. 13. Inventář bylanských komorových hrobů vybavených měsícovitým podstavcem.
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Bylany 1/1 I-2 S–J 380 235 1 1 1 1 1 2 15

Bylany 3/2 I-2 S–J 470 370 1 ? 1 ? 1 1 13

Hradenín 12 I-2 S–J 550 300 1 ? 1 1 1 1 1 45

Hradenín 18 I-2 S–J 500 285 1 1 1 ? 1 1 1 7

Hradenín 24 I-1 S–J 520 340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 70

Hradenín 28 I-1 S–J 510 292 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 10

Hradenín 30 I–1 S–J 450 300 1 1 1 1 ? 1 1 1 8

Hradenín 33 I-1 S–J ? ? 1 1 1 1 9

Hradenín 46 I-1 S–J 510 310 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

Hradenín 48 I-2 S–J 520 260 1 ? 1 1 1 1 51

Hradenín 56 I-3 S–J 420 290 1 ? 4

Hradenín 57 I-3 S–J 510 310 1 1 ? 4

Hradenín 58 I-1 S–J ? ? ? 1 ? 1 1 1 12

Hradenín 59 I-2 S–J 480 260 ? 1 1 1 1 45

Kolín 137/96 I-1 S–J 540 270 1 1 1 1 ? 1 1 1 2 1 30

Kolín 83/2000 I-3 S–J 280 250 1 1 1 1 1 1 34

Kutná Hora 10/89 II-1 S–J 285 190 1 1 1 1 1 25

Lovosice 17/2002 I-1 S–J 500 240 1 1 1 1 1 1 1 17

Lovosice 18/2002 I-1 S–J 495 215 1 ? 1 1 1 1 5 2 23

Lovosice III I-2 S–J 500 300 1 1 1 1 1 20

Nová Ves I I-2 SV–JZ 600 206 1 1 1 1 1 1 >13

Nymburk 283/89 I-2 S–J ? ? 1 ? ? 1 1 5 >13

Praha-Nové Butovice II-1 SV–JZ 276 232 1 1 1 20

Praha-Vinoř I-1 S–J 490 230 ? 1 ? 1 1 1 >10

Obr. 69. Poloha měsícovitého podstavce v rámci komorového 

hrobu bylanské kultury. Modře: severozápadočeská 

oblast; červeně: středočeská a východostředočeská 

oblast.
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Měsícovitý podstavec může být ve výbavě bylanského hrobu zastoupen dvěma způsoby; jako 

kompletní sada podstavce s kruhovou podložkou, na kterou je volně postaven či s ní pevně spojen, 

nebo pouze jako samostatná podložka coby pars pro toto (Bylany hr. 1/1, kat. č. 102; Hradenín, 

hr. 57, kat. č. 113; Nová Ves I, kat. č. 124; Nymburk, kat. č. 125). Vzhledem k absenci výpalu či jeho 

nízké teplotě lze rovněž připustit eventualitu částečné či úplné degradace těchto artefaktů, kvůli níž 

zcela uniknou pozornosti během terénních prací.

Zajímavá je absence měsícovitých podstavců v hrobech s kamenným závalem. Jak napovídá je-

diný případ hrobu č. 10/89 z Kutné Hory-Karlova (kat. č. 120) s touto úpravou obsahující relikt 

měsícovitého podstavce, mohla být destrukce způsobená zřícením stropu komory natolik ničivá, že 

identifi kace nevypáleného artefaktu mezi kamením byla během exkavace velmi obtížná až nemožná. 

Díky pozornosti terénních pracovníků byl alespoň zaznamenán popis „neznámé hmoty šedočerné 

barvy s hlinitou strukturou“, ve kterém lze rozpoznat keramický materiál charakteristický pro měsí-

covité podstavce (cit. Šumberová 1996, 462; srov. Mazač – Tvrdík 2000, 153–154). 

V hrobech nebyla pozorována žádná výrazná asociace měsícovitých podstavců s jinými artefakty, 

která by naznačovala jejich potenciální funkci. V komorovém hrobě č. 3 v Lovosicích (kat. č. 121) 

byl během výzkumu zachycen výskyt uhlíků na podložce měsícovitého podstavce a současně pozo-

rováno černé očazení přiléhající stěny hrobu. Tato situace byla vyhodnocena jako pozůstatky obřadu 

s ohněm (Pleiner 1959, 656). 

Hroby s měsícovitým podstavcem lze obecně datovat do období Ha C2–Ha C3 podle chronologic-

kého systému D. Kouteckého (srov. 2001; 2008), které lze synchronizovat se stupni Ha C1b–Ha C2 

podle Ch. Parea (srov. 1999, Taf. 8). Nejmladším nálezem je hrob 28 z Hradenína, náležející do stup-

ně Ha D1 (srov. Koutecký 2001, 767). 

Také ve východních Čechách v prostředí slezskoplatěnické kultury, resp. jejího třetího stupně po-

dle V. Vokolka (Ha C–D1; Vokolek 1999, 6) je ukládání měsícovitého podstavce do hrobu poměrně 

rozšířeným zvykem. Evidujeme zde minimálně 71 případů na 16 pohřebištích, z nichž pouze k 51 

hrobům máme hodnověrné informace o složení výbavy (tab. 14; srov. Novák 2010, 257). Není zde, 

na rozdíl od velkých hrobů bylanské kultury, pozorován princip, podle kterého by se řídil „nárok“ 

na uložení tohoto předmětu do hrobu. Nutno podotknout, že hrob, velikost a složení pohřební výbavy 

nemusí v tomto kulturním prostředí refl ektovat společenský status jedince; ten mohl být manifesto-

ván během pohřebních obřadů.

Průměrného počtu 6,7 keramické nádoby nedosahuje 61 % hrobů třetího stupně slezskoplatěnické 

kultury (Novák 2010, 257). Z 51 evidovaných hrobů s přílohou měsícovitého podstavce a dochova-

nými informacemi o výbavě přesahuje tuto hodnotu 59,3 % případů. Průměrný inventář těchto hro-
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bů tak tvoří 10,3 keramických nádob, včetně pokliček. Téměř 56 % takto nadprůměrně vybavených 

hrobů obsahuje kovový, železný či bronzový artefakt. Průměrná výbava kovových milodarů činí 

pouze 1 kus na hrob. Přesto lze výbavu hrobů s podstavci hodnotit jako nadprůměrnou. Nejbohatšími 

hroby, co se týče keramického inventáře, jsou hroby 13 a 31 z Opatovic nad Labem, hrob 40 Pravda 

Lokalita
počet keramických 

nádob

počet kovových 

artefaktů
ozdoba

součásti oděvu

(jehlice, spona)
nůž

Dobřenice, hr. 10/1907 6 1 1

Dobřenice, hr. 18/1907 8 4 3 1 1

Dobřenice, hr. 19/1907 9 1 1

Dobřenice, hr. 26/1907 8 1 1

Hrochův Týnec, hr. z r. 1968 27 3 2 1

Chudonice, hr. D 7 1

Chudonice, hr. H 27 0

Kunětice, hr. VII/1934 4 0

Kunětice, hr. X/1934 5 0

Kunětice, hr. 1/1941 9 2 1 1

Kunětice, hr. 3/1941 14 3 2 1

Opatovice nad Labem, hr. 13 44 3 1 1 1

Opatovice nad Labem, hr. 31 36 4 1 2

Pardubice-Hůrka, hr. 9/1956 6 1 1

Pardubice-Hůrka, hr. 20/1956 18 1 1

Platěnice, hr. 9 Daněk 17 1 1

Platěnice, hr. 10 Daněk 19 5 3 1

Platěnice, hr. 15 Daněk 6 0

Platěnice, hr. 24 Daněk 2 0

Platěnice, hr. 35 Daněk 18 0

Platěnice, hr. 40 Daněk 3 0

Platěnice, hr. 42 Daněk 7 1 1

Platěnice, hr. 45 Daněk 3 1 1

Platěnice, hr. 68 Daněk 9 1 1

Platěnice, hr. 79 Daněk 13 1 1

Platěnice, hr. 10 Pravda 3 0

Platěnice, hr. 26 Pravda 4 0

Platěnice, hr. 35 Pravda 8 0

Platěnice, hr. 40 Pravda 29 0

Platěnice, hr. 41 Pravda 4 0

Platěnice, hr. 46 Pravda 10 0

Platěnice, hr. 9 Vlasáková 10 1 pinzeta

Platěnice, hr. 13 Vlasáková 7 1 1

Platěnice, hr. 33 Vlasáková 7 0

Platěnice, hr. 34 Vlasáková 4 0

Platěnice, hr. 37 Vlasáková 5 2 1 1

Platěnice, hr. 40 Vlasáková 5 0

Platěnice, hr.  41 Vlasáková 6 0

Platěnice, hr. 44 Vlasáková 7 0

Platěnice, hr. 45 Vlasáková 6 2 2

Platěnice, hr. 46 Vlasáková 2 0

Platěnice, hr. 5 Ruml 14 0

Platěnice, hr. 15 Ruml 8 0

Platěnice, hr. 24 Ruml 4 3 2 1

Platěnice, hr. 25 Ruml 9 3 2 1

Platěnice, hr. 7 Jirout 11 0

Platěnice, hr. XV/1926 5 0

Platěnice, hr. XLIV/1926 10 0

Skalice, hr. XI/1935 8 0

Skalice, hr. 23/1954 17 0

Úhřetice, hr. 2 11 2 2

Úhřetice, hr. 6 7 5 1 1 3 hroty šípů

Úhřetice, hr. 37 7 1 1

Vitiněves, hr. 1 5 1 1

Tab. 14. Inventář hrobů III. stupně slezskoplatěnické kultury vybavených měsícovitým podstavcem. V soupisu jsou uvedeny pouze hroby 

s dostupnými informacemi o výbavě. U hrobu 10/1907 z Dobřenic je nejistý nálezový celek, hroby 18/1907 a 26/1907 podle 

dochovaných záznamů neměly obsahovat měsícovitý podstavec.
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z Platěnic a hroby z Hrochova Týnce a Chudonic. 

Všechny obsahovaly více než 25 kusů keramic-

kých nádob. Na dosud největším pohřebišti v Pla-

těnicích se koncentruje 46,5 % všech hrobů (33 ze 

71) vybavených měsícovitým podstavcem; mezi 

nimi jsou hroby jak bohatě vybavené (18,2 %), 

tak s průměrným (39,4 %) či chudým inventářem 

(42,4 %).

Rovněž v této kulturní oblasti lze pozorovat 

dvě varianty podstavců. První představuje samo-

statný měsícovitý podstavec, druhou kombinace 

s kruhovou podložkou, na kterou je symetricky, 

zpravidla však asymetricky volně postaven nebo 

s ní pevně spojen v jeden kompaktní celek. Exi-

stují pohřebiště, na nichž byla výlučně prefero-

vána forma samostatného podstavce, např. Pla-

těnice, Rosice u Chrasti nebo Úhřetice, na jiných 

zase kombinace s podložkou, např. Opatovice nad 

Labem, Pardubice-Hůrka, Chudonice. Obě vari-

anty se společně objevují na pohřebištích v Dob-

řenicích a Dolních Ředicích, a zcela mimořádně 

v kontextu jednoho hrobu 3/41 na nekropoli v Ku-

něticích, kde byla jinak preferována kombinace s podložkou. 

Ze statistické analýzy početnosti milodarů vyplývají rozdíly v bohatosti a složení inventáře mezi 

hroby vybavenými samostatným podstavcem a hroby s podložkou.29 Hroby s měsícovitými podstavci 

na podložce obsahují v průměru cca o tři nádoby více a také se u nich častěji objevuje kovový arte-

fakt (obr.70).30 

Jeden případ měsícovitého podstavce v hrobě evidujeme i v západních Čechách. Na pohřebišti 

v Nynicích u Plzně byla v zásypu pozdněhalštatského hrobu č. 197 (Ha D2–Lt A) nalezena spolu se 

střepy z pozdní doby bronzové část miniaturního měsícovitého podstavce. Keramika vykazuje užit-

kový, tedy sídlištní charakter, a je otázkou, zda se do zásypu hrobu dostala spolu s částí měsícovitého 

29  Do této analýzy nebyly zahrnuty dva mimořádně bohaté hroby z Opatovic nad Labem s výbavou nad 30 nádob, které by výrazně 
zkreslily její výsledek. 
30  Tento údaj může být zkreslen narušením či vykradením hrobu.
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Obr. 70.  Zastoupení keramických nádob a kovových artefaktů 

v  inventáři hrobů vybavených měsícovitým podstav-

cem. 1: hroby vybavené podstavcem bez podložky; 2: 

hroby vybavené podstavcem s podložkou.



101

podstavce náhodně či intencionálně. Musím zde poukázat na skutečnost, že v českém prostředí nebyl 

dosud zaznamenán výskyt miniaturního podstavce mimo kontext hrobu. Proto ani v tomto případě 

nemůžeme nalezený fragment bezpečně klasifi kovat jako sídlištní. 

Zvyk ukládání měsícovitého podstavce do hrobu není vázán pouze na Čechy. Můžeme se s ním 

setkat v průběhu pozdní doby bronzové a doby halštatské téměř na celém území střední Evropy. 

Hroby s výbavou měsícovitých podstavců se zabýval L. Nebelsick (1996), který svůj zájem sou-

středil především do prostoru kalenderberské kultury. S akcentem na německou oblast na něj kriticky 

navázal S. Matzerath vycházející z dílčích prací Ch. Fankhauser a Z. Mazače (srov. Matzerath 2009; 

2010; 2011; 2012). 

Nejstarší, zároveň však také diskutabilní doklad uložení měsícovitého podstavce, resp. jeho frag-

mentu do kontextu hrobu pochází z mohyly 3 v Murten-Löwenberg (Švýcarsko; srov. Boyer – Boi-

saubert 1992, 68). V sekundárním hrobě datovaném ještě do střední doby bronzové Br C2–D byly 

nalezeny pozůstatky inhumace, pravděpodobně mladého muže,31 který byl uložen do dlabané rakve. 

Roh měsícovitého podstavce byl objeven v horní partii severozápadní části kamenného obložení. 

Není jasné, zda se zlomek podstavce nedostal do kontextu hrobu dodatečně. V opačném případě by 

šlo nejen o nejstarší doklad měsícovitého podstavce v hrobě, ale o nejstarší exemplář ze střední Ev-

ropy vůbec (srov. Matzerath 2011, 117). 

Bezpečné doklady intencionálního uložení měsícovitého podstavce (někdy v kombinaci s podlož-

kou) do objektu funerálního charakteru lze pozorovat v severovýchodní Francii, především v oblasti 

Champagne, kde jsou v pozdní době bronzové (Bronze fi nal IIIb, Ha B2–3) rozšířeny pohřební areá-

ly typu enclos funéraire; příkopem ohraničený prostor okrouhlého, pravoúhlého či trapézovitého tva-

ru, často značné rozlohy, s vnitřní zónou, která může obsahovat vlastní hrob, bohatý keramický mate-

riál, někdy je však prázdná. Části měsícovitých podstavců a podložek se zde objevují „roztroušeny“ 

na různých místech dna příkopů společně s keramikou, někdy i s pohřbem, kam byly uloženy během 

pohřebního ceremoniálu. Na jednom ze čtyř pohřebišť Barbuise-Courtavant (BC 4) byly nalezeny 

celkem čtyři měsícovité podstavce v kombinaci s podložkou, resp. jejich části, v příkopech tří enclos 

funéraires (srov. Chertier 1976, 626; Piette 1999, 295; Matzerath 2011, 107). Podstavce nebyly spo-

jeny s podložkami, mají však obdobný dekor tvořený rytím či vrubořezem, na deskách uspořádaný 

do soustředných obvodových kruhů. Další tři exempláře pocházejí z Frignicourtu (Chertier 1974, 

521), Hallignicourtu (Chertier 1974, 535) a La Motte-Tilly (Matzerath 2011, 107). Převážně frag-

mentární stav podstavců lze v těchto případech vysvětlit intencionálním rozbíjením a selekcí určitých 

partií patrně během pohřebního ceremoniálu (srov. Matzerath 2009, 39–40). 

31  Pohlaví bylo antropologicky indiferentní. Podle výšky 180 cm se usuzuje na muže. 
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Na lokalitě Dampierre-sur-le-Doubs (Franche-Comté) interpretované jako sídliště obsahovalo šest 

poměrně mělkých jam nejasného účelu fragmenty měsícovitých podstavců (srov. Pétrequin – Urla-

cher – Vuaillat 1969). V pěti ze šesti případů bylo součástí objektu jedno nebo dvě ohniště, v jehož 

obvodu se zpravidla nalezl fragment podstavce. Za zmínku také stojí současný výskyt tkalcovských 

závaží a kruhů ve dvou objektech. Tyto jámy jsou interpretovány jako hroby. Z nálezových situací 

a průvodních nálezů se usuzuje, že zde byly měsícovité podstavce použity v rámci pohřebních ob-

řadů, na jejichž konci mohly být intencionálně poškozeny, např. odlomením rohů (srov. Fankhauser 

1986, 83–86).

V dalším enclos funéraire v alsaském Fergesheimu, datovaném do Bronze fi nal IIIa (Ha B1), 

byly nalezeny tři drobné, rytím zdobené fragmenty měsícovitého podstavce bez podložky (Fankhau-

ser 1986, 80). Nebyly zde však pozorovány jednoznačné indicie záměrného uložení do hrobu (srov. 

Billot 2008, 134; Matzerath 2011, 108). Soustřednými kruhy zdobená keramická podložka nalezená 

v objektu typu enclos bez doloženého pohřbu v alsaském Règuisheimu (Bronze fi nal IIIb), která 

datováním, velikostí a výzdobou odpovídá svým protějškům z Champagne, může jako pars pro toto 

odkazovat na tutéž ideu jako v případě kompletní sestavy měsícovitého podstavce s podložkou (srov. 

Matzerath 2011, 107, 130). Podobně tomu mohlo být v bavorském Herrnsaalu, kde byly v příkopu 

objektu podobného enclos funéraieres objeveny fragmenty kotoučovité podložky s výzdobou kon-

centrickými kruhy a patrně reziduem napojení měsícovitého podstavce (srov. Pfaut 1998, 194, Taf. 

54: 1; Matzerath 2011, 114).

Obr. 71.  Plán pohřebiště Barbuise-Courtavant (BC 4, Champagne) s vyznačenými nálezy měsícovitých podstavců (červeně). Podle Piette 

1999.
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Do pozdní doby bronzové jsou datovány hroby s nespornými nálezy měsícovitých podstavců na pod-

ložkách v Buchheimu (Ha B2–3; Bádensko-Württembersko) a v Kelheimu (Ha B3; Bavorsko). Mě-

sícovitý podstavec z mohyly 1 v Buchheimu s konkávně prohnutou základnou a čelní stěnou zdobe-

nou girlandovitě zavěšenou plastickou lištou byl volně postaven na nezdobenou okrouhlou podložku 

(Kimmig 1934, 58, Abb. 5: g). 

Na pohřebišti v Kelheimu bylo 14 z celkového počtu 261 hrobů vybaveno kompletní či neúplnou 

sadou měsícovitého podstavce s podložkou (srov. Müller-Karpe 1952; Pfauth 1998; Matzerath 2011, 

108–114). V sedmi hrobech se nacházely pouze keramické podložky (hrob č. 34, 122, 147, 148, 

163, 190, 215), ve čtyřech případech osamocené podstavce (hrob 24–30 (?), 32, 114–115, 122–124) 

a pouze ve třech případech kombinace podložky s připojeným podstavcem (hrob 18, 115, 185). Jak 

nasvědčuje exemplář z hrobu 32, nemusely být všechny podstavce pevně spojeny s podložkou, ale 

mohly na ní volně stát. Údaje o přesné poloze podstavců v rámci hrobu chybí. U poloviny exemplářů 

byly zaznamenány stopy (sekundárního?) působení ohně (též Hager 2007, 39). Všechny artefakty, 

kromě hrobu 32, se našly v poškozeném až silně fragmentární stavu. Poškození převážné většiny 

podstavců a podložek vyvolává otázku, zda nebyly před uložením do hrobu intencionálně rozbity 

jako v případě nálezů z Champagne a do hrobu vloženy jako pars pro toto, či je stav zachování 

způsoben nepříznivými podmínkami uložení nebo důsledkem preparačních prací. Převážná část arte-

faktů je zdobena rytím, žlábkováním či důlky. Podložky nesou dekor několikanásobných podkovovi-

tých či koncentrických žlábků. Všechny hroby vybavené měsícovitým podstavcem, s výjimkou dvou 

hrobů žen (hrob č. 34 a 215), byly určeny jako mužské s jedním jedincem (srov. Müller-Karpe 1952, 

Taf. 1; Matzerath 2011, 114).32 

Kromě výše uvedených existují také nejednoznačně interpretovatelné situace. Dvě jámy s obsa-

hem fragmentů měsícovitých podstavců z Reichachu-Langrüttigwegu (Švýcarsko) jsou na zákla-

dě keramického inventáře a kamenného překrytí také hypoteticky interpretovány jako hroby (srov. 

Fischer 2002, 29–30). Další hroby z jižního Německa, např. Albstadt (Bádensko-Württembersko; 

Kreutle 2007, 97, 445), Steingebronn (Bádensko-Württembersko; ibid., 97, 474), Holzelfi ngen (Bá-

densko-Württembersko; ibid., 97, 483), Dormitz (Bavorsko; Kimmig 1934, 60–61), Ihringen-Günd-

lingen (Bádensko-Württembersko; ibid., 59) a Gering (Porýní-Falc; Hörter 1912, 101, Taf. 17) s ná-

lezy měsícovitých podstavců mají nejistý, nepravděpodobný či dnes již nerevidovatelný kontext; 

v případě bavorského Künzingu není možné jednoznačně identifi kovat měsícovitý podstavec (srov. 

32  Z celkového počtu 261 žárových hrobů mohlo být pouze 90 ostatků antropologicky určeno. Na základě výbavy však byly defi no-
vány pohlavně specifi cké skupiny pohřebních uren. Urny s úzkým hrdlem (Enghalsurnen) jsou doprovázeny mužskými atributy: hro-
ty šípů a kopí, noži, hrotitými poháry, a tím se staly hlavním určujícím kritériem pro označení hrobů mužů. Urny se širokým hrdlem 
(Weithalsurnen) s výbavou přeslenů, pásových zápon, páru jehlic a kruhových šperků jsou naopak charakteristické pro hroby žen.
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Matzerath 2011, 127–129). Také exemplář z Geringu u Mayenu v Porýní-Falci pochází z úplně roz-

rušeného hrobu s nerekonstruovatelnými nálezovými souvislostmi (srov. Hörter 1912).

Dva hroby datované do pozdní doby bronzové (Ha B2–3) s obsahem měsícovitého podstavce 

pocházejí také z Dolního Rakouska a Burgenlandu, tedy z oblasti formování kalenderberské kultury. 

Ve špatně dokumentovaném hrobě č. 131 v Lorettu a v rozrušeném hrobě č. 19 ve Stillfriedu byly na-

lezeny zdobené fragmenty patrně miniaturních podstavců bez podložky (srov. Nebelsick 1996, 330, 

338; Kaus 1985, 41, 108, Taf. 17: 19c). S. Matzerath (2011, 104) je z důvodů nejasných nálezo-

vých okolností a sporné identifi kace považuje za problematické. Za závažnou považuje také absenci 

typologické návaznosti k ostatním soudobým funerálním nálezům i k pozdějším kalenderberským 

podstavcům.

Výrazněji se zvyk ukládání měsícovitého podstavce do hrobu ujal až v době halštatské (Ha C). 

Zatímco ze severovýchodní části Francie zcela mizí, v jižním Německu jsou spolehlivě dokumento-

vány pouze tři izolované hroby s výbavou měsícovitého podstavce (srov. Matzerath 2012, 229; 2014; 

598–601). Dva žárové hroby pod mohylami č. 4 a 32 v Zainingen33 (Bádensko-Württembersko) ob-

sahovaly spolu s typickou keramikou skupiny Alb-Hegau také měsícovitý podstavec na podložce, 

resp. jeho pozůstatky. Oba hroby jsou datovány do stupně Ha C (Föhr – Mayer 1892, Taf. 5: 4; Zürn 

1957, 6–9, Taf. 33: 3; Matzerath 2009, 43). V centrálním komorovém hrobě 1 mohyly č. 74 v Rot-

tenburg-Lindele (Bádensko-Württembersko) byl odkryt žárový, pravděpodobně mužský hrob s vý-

bavou keramických nádob typu Alb-Hegau (srov. Matzerath 2009, 51–66). Zde nalezený měsícovitý 

podstavec s výrazně vytaženými rohy tradice RSFO (typ 2, var. 2A) byl volně postaven na okraji 

kruhové podložky. Podložka i podstavec byly plošně tuhovány (obr. 45). Hrob je datován na přelom 

stupňů Ha C2/D1. Jak soudí S. Matzerath, mohla se u všech tří hrobů projevovat tendence záměrné-

ho odlišení pohřbených osob od místní společnosti a zdůraznění jejich sociální a náboženské identity 

s původním domovským regionem, který se patrně nacházel na území Čech nebo Slezska. Matzerath 

přitom poukazuje na možnost migrace konkrétních osob, např. v důsledku obchodu (srov. Matzerath 

2014, 593–603). 

Na naši slezskoplatěnickou, resp. platěnickou kulturu doby halštatské geografi cky navazuje slez-

ská skupina LuPP. Zatímco z  Českého Slezska evidujeme pouze jeden hrob s obsahem měsícovi-

tého podstavce z Krnova-Opavského předměstí (srov. Juchelka 2008, 113, obr. 8), z polské části 

Slezska známe 17 pohřebišť; 15 z Dolního Slezska (Dąbrowa Bolesławiecka: Nebelsick 1996, 356; 

Jezierzyce Wielkie: Matzerath 2009b, 38; Krościna Wielka: Glaser 1937, 124–125, Taf. 6; Malkowi-

33  Fotografi e měsícovitého podstavce na podložce ze Zainingenu je díky nejasné formulaci popisky A. Hedingera (1901, Abb. 19) 
mylně připisována pohřebišti v Scheithau (u Mergelstetten, Bádensko-Württembersko), srov. např. Schmid 1937; Filip 1936–37 nebo 
Dvořák 1938. 
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ce: Glaser 1937, 83–84, Taf. 7; Seger 1913, Fig. 5–9 a 13; Polanka: ibid., Fig. 10; Świniary: ibid., 

Fig. 3 a 4; Sobocisko: Glaser 1937, 109, Taf. 4; Zotz 1931, 231–234; Czerska–Gediga 1975; Gedl 

1988, 89; Stare Kolnie: Glaser 1937, 89; Szprotawa: Jadczykova 1993, 144, ryc. 5; Makiewicz 1995, 

ryc. 5; Wrocław-Grabiszyn: Sarnowska 1958, 354, tab. 77; Wrosław-Księże Wielkie: Glaser 1937, 

68–70; Seger 1913, Fig. 2; Wrocław-Stablowice: Glaser 1937, 79–80, Taf. 5; Wrocłav-Wojszyce: 

Seger 1913, Fig. 11; Wołow: Jadczykova 1989; 1993 a Domasław: Gediga 2010, 187–218; Jóse-

fowska – Łaciak 2012, 463–482) a dvě z Horního Slezska (Kietrz: Gedl 1968, 96; 1973, 4; Mikolin: 

Gedl 1960, 24–25 a 35–37 a 41; přehled viz Makiewicz 1995, 138, ryc. 2). Z velké části jde o staré, 

dříve publikované nálezy bez relevantních vypovídacích informací jak o nálezových situacích, tak 

i samotných artefaktech. Dosud jediný publikovaný nález ze sídlištního kontextu představuje v této 

oblasti fragment měsícovitého podstavce z velkopolského Gniewowa (srov. Makiewicz 1995).   

Nezřídka se měsícovité podstavce nacházejí v „knížecích“ komorových hrobech s relativně bo-

hatou výbavou, někdy i s více pohřbenými (např. Kietrz – hrob 20, 78, 107, 129, 506 a 25/1938: 

Gedl 1973, 48; Sobocisko – hroby 12 a 20: Zotz 1931). Jejich přítomnost se však nevyhýbá ani 

chudě vybaveným hrobům, které se od ostatních neliší velikostí ani mimořádnou výbavou (srov. 

Makiewicz 1995, 149; Nebelsick 1996, 345, 348). Zcela výjimečný fenomén představuje dosud jen 

předběžně publikované pohřebiště v dolnoslezské Domasławi u Wrocławi. Zde byl výzkumem za-

chycen překvapivě velký počet (294) bohatě vybavených komorových hrobů z halštatského období 

(srov. Józefowska – Łaciak 2012, 463).34 Z nich více než 50 obsahovalo měsícovitý podstavec, a to 

zpravidla v kombinaci s podložkou, s níž byl pevně spojen nebo na ní volně postaven (srov. Gediga 

2010, 201).35 Povrch většiny kusů byl tuhován nebo zdoben rytím (Józefowska – Łaciak 2012, 469). 

Podobná koncentrace hrobů stejné konstrukce a výbavy nemá v této oblasti obdoby a pohřebiště tak 

představuje bohatý zdroj pro výzkum struktury společnosti a jejích kontaktů s dalšími centry (Ge-

diga 2010, 217). Konstrukce hrobů, bohatství inventáře a přítomnost importů svědčí o silném vlivu 

halštatské kultury až do té míry, že se zde hovoří o „regionální kultuře halštatského okruhu“ (ibid., 

212). 

Ze sedmi publikovaných domasławských hrobů vybavených měsícovitým podstavcem vyplývá 

ustálená pozice těchto artefaktů při východní stěně komory (ibid.; Józefowska – Łaciak 2012). Napro-

ti tomu na pohřebišti v hornoslezském Kietrzi se podstavce nacházely vždy v severní polovině hro-

bové komory, zpravidla co možná nejvíce na sever (Gedl 1973). Na obou nekropolích jsou vázány 

na nákladně vybudované a vybavené hroby osob nejvyššího sociálního prostředí. 

34  Celkem zde bylo odkryto téměř 3000 hrobů náležejících lužické kultuře, z toho 1028 z halštatského období. 
35  Za informaci o přibližném počtu hrobů vybavených měsícovitým podstavcem vděčím S. Matzerathovi. Tento údaj uvádí také 
ve svojí diplomové práci (srov. Matzerath 2009).
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Podobně jako v případě slezskoplatěnických hrobů se také ve Slezsku objevují měsícovité pod-

stavce samostatně (např. Śviniary: Seger1913, Fig. 3 a 4; Wrocław-Grabiszyn: Sarnowska 1958, 354, 

tab. 77) nebo v kombinaci s podložkou, na kterou mohou být volně postaveny (např. Wrosław-Księże 

Wielkie: Glaser 1937, Taf. 8; Sobocisko: Czerska–Gediga 1975) nebo s ní pevně spojeny (např. 

Domasław: Jósefowska – Łaciak 2012, 469–470; Mikolin: Gedl 1960; Malkowice: Seger 1913, Fig. 

4–8). Na pohřebištích se zpravidla vyskytují obě varianty současně (např. Sobocisko: Czerska – Ge-

diga 1975; Kietrz: Gedl 1968, 96; 1973, 4; Małkowice: Glaser 1937, 83–84, Taf. 7; Seger 1913, 

Fig. 5–9 a 13 a Mikolin: Gedl 1960, 24–25 a 35–37 a 41). Převažuje excentrické umístění podstavce 

na podložce, někdy zdůrazněné podkovovitými obvodovými žlábky či rýhami (např. Malkowice: 

Seger 1913, Fig. 9 a 13; Szprotawa: Jadczykova 1993, 144, ryc. 5), sporadicky se objevuje i umístění 

ve středu (např. Domaslav, hrob 521 a 8905: Jósefowska – Łaciak 2012, ryc. 12 a 23). Ojedinělým 

jevem je čtvercová podložka ze Szprotawy, která je tří stran ohraničena dvojicí žlábků a podél čtvrté 

strany stojí podstavec bez rohů (srov. Kropf 1938, Abb. 210; Jadczykowa 1993, ryc. 5: b; Makiewicz 

1995, ryc. 5: 2). 

L. Nebelsick (1996) zahrnul do své analýzy četnosti výskytu otopného zařízení v hrobech lužické 

kultury rovněž okrouhlé desky s centrálním otvorem či výzdobou nehtových vrypů, které se však 

nikdy nevyskytují v kombinaci s měsícovitým podstavcem. Také jejich umístění v rámci hrobu je od-

lišné. Na rozdíl od měsícovitých podstavců spočívajících na dně hrobové jámy či komory bývají tyto 

desky položeny na nádobách či o ně opřeny. V tomto případě lze jednoznačně soudit, že reprezen-

tují poněkud jinou kategorii výrobků, a tím i odlišné ideje (tzv. kotoučovité pokličky; např. Vokolek 

1999, 13; Jiráň 2008, 198; Jadczykowa 1989, 52). 

Nesmíme opomenout nález fragmentu rohu měsícovitého podstavce kalenderberského typu v ma-

lopolském Oględowu, který představuje v tomto regionu naprostou raritu. Jedná se o první nález mě-

sícovitého podstavce v této oblasti vůbec a navíc jde o evidentní import z východoalpské kalender-

berské kultury. Jelikož se fragment nalezl v druhotném uložení, není zřejmé, zda pochází ze sídliště 

či ze zničeného hrobu (srov. Niemiec 2002).

Za zcela unikátní můžeme považovat nález z hrobu v dolnoslezském Wołowu. Jde o měsícovitý 

podstavec excentricky připevněný na podložku, kterou zdobí žlábky v podobě dvou větších a jedno-

ho malého koncentrického třičtvrtěkruhu, umístěných před podstavcem, a jedním malým půlkruhem 

za ním. Podložka je na spodní straně opatřena třemi nízkými válcovitými nožkami (srov. Jadczykowa 

1989; 1993). Analogicky uplatněné nožky lze pozorovat u dvou tzv. billendorfských talířů z hrobů fáze 

NK 3 na pohřebišti Niederkaina u Budyšína v Horní Lužici bez aplikace měsícovitého podstavce (srov. 

Puttkammer 2008, 109–110, Abb. 58). Billendorfské talíře několika typů a variant se objevují od pozdní 
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doby bronzové (Ha B2–3) jako součást pohřební výbavy zejména velkých komorových hrobů billen-

dorfské kultury. Již v této době jsou některé exempláře opatřeny na jedné straně vyvýšeným okrajem 

v podobě jakéhosi zakrnělého těla měsícovitého podstavce (srov. ibid., 108–109, Abb. 58). 

Ve stupni Ha C se stávají součástí bohatě vybavených komorových hrobů billendorfské kultury 

tzv. „hliněné pícky“ (Tonofen) či „modely pecí“ (Ofenmodelle) zpravidla v doprovodu keramické 

kruhové podložky – talíře (srov. Coblenz–Nebelsick 1997, 20; Simon 1999, 68). Tyto modely pecí se 

vyskytují samostatně (např. v Budyšíně: Simon–Gerlach 1993, Niederkaina, např. hrob H/10: Co-

blenz – Nebelsick 1997b, 27) nebo umístěné na keramickém kotouči-talíři, někdy po celém obvodu se 

zvýšeným okrajem či lemem (např. Niederkaina, hrob I/13a, I/15, I/28, I/45, F/20: Coblenz – Nebel-

sick 1997a; Coblenz – Nebelsick 1997b, 26). V některých případech bývá na zvýšeném okraji kotouče 

několik výběžků, dva až osm, považovaných za rudiment měsícovitého podstavce (Niederkaina, hrob 

I/19 a I/51: Coblenz – Nebelsick 1997a; Simon 1999, 68). Tyto talíře se objevují i samostatně (Nieder-

kaina, hrob I/25: Coblenz – Nebelsick 1997a). Vedle nich se můžeme ojediněle setkat se skutečnými 

měsícovitými podstavci bez vytažených rohů, excentricky posazenými na keramické desce (např. 

Dresden-Stetzsch: Simon 1999, 66, Abb. 5: 3, 7; Dresden-Blasewitz: Kropf 1938, Abb. 209; Simon 

1999, 66, Abb. 5: 2). 

Poměrně velká enkláva o 27 hrobech s měsícovitými podstavci se rozkládá v centrální oblasti 

kalenderberské kultury; v jižní části Vídeňské pánve a v okolí Litavských vrchů (Leithagebirge) 

v Dolním Rakousku a Burgenlandu, v okolí Šoproně v západním Zadunají a na jihozápadním Slo-

vensku (srov. Nebelsick 1996; 1997, 22; Studeníková 1994). Měsícovité podstavce jsou zde součástí 

výbavy hrobů zpravidla bohatých žen, uložených do čtvercových komor, ve kterých se rovněž ob-

jevuje další typické kalenderberské zboží, jednoduchý či dvojitý džbánek-srostlík a mísa na nož-

ce. Tyto tři komponenty spolu tvoří tzv. kalenderberskou triádu (srov. Teržan 1986, 228). Mezi 

významné nekropole, na kterých byl praktikován zvyk ukládání měsícovitého podstavce do hro-

bu, patří Šoproň-Várhely (Ödenburg-Burgstall), Šoproň-Várishegy/Károly Magaslat (Ödenburg-

Warischberg; Eibner-Persy 1980), Bad Fischau (Szombathy 1924), Au am Leithaberge (Seracsin 

1929), Jois (Seracsin 1931), Nová Dedinka (Studeníková 1994), Deutschkreutz, Loretto, Purbach 

a Fertőrákos (srov. Nebelsick 1996).

Na základě distribuce jednotlivých elementů kalenderberské triády v hrobech pohřebiště v Lo-

rettu pozoroval L. Nebelsick (1996, 332) určité principy. Podmínkou pro výskyt měsícovitého pod-

stavce v hrobě je přítomnost mísy na nožce, do které bývá podstavec vložen. Ta se může objevit 

pouze tehdy, obsahuje-li výbava nějakou kalenderberskou nádobu. Důležitým předpokladem pro 

nalezení kompletní kalenderberské triády je čtvercový půdorys hrobové komory, obsahující součás-
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ti ženského kroje, případně atributy textilní 

výroby – přesleny nebo tkalcovská závaží. 

Prvky kalenderberské triády zaujímají v hro-

bě centrální polohu. Zajímavé zjištění přináší 

hrob 131 ze Šoproně-Várhely, kde byla mísa 

na nožce s vloženým podstavcem a dvojitým 

džbánkem naplněna dřevěným uhlím (Patek 

1972, 213). Uložení podstavců v popelu bylo 

pozorováno také v případě hrobů č. 27 a 95 

z téže lokality (srov. Nebesick 1997, 45; Eib-

ner 1986, 44). 

Hroby vybavené měsícovitým podstav-

cem se ve východohalštatském prostoru 

eventuálně objevují vzácně i mimo vlastní 

kalenderberskou kulturu. Přibližně upro-

střed bohatě vybaveného komorového hrobu 

se vstupní chodbou (dromos) v severozadunajském Sűttő byl odkryt velký, z hlíny vymodelovaný 

blok, nápadně připomínající velký měsícovitý podstavec (Vadász 1983, 51, Abb. 9 a 10). Jeho 

centrální umístění v hrobě koresponduje s hroby kalenderberské kultury, v tomto případě však šlo 

o pohřeb muže. Na lokalitě Burg v jižním Burgenlandu byl v zásypu mohyly nalezen fragment mě-

sícovitého podstavce bez patrné příslušnosti ke konkrétnímu pohřbu (srov. Nebelsick 1996, 336). 

Jasné není ani zařazení zlomku rohu ze zásypu mohyly Kürbischhansl u Kleinkleinu ve Štýrsku 

(srov. ibid., 336), který byl patrně součástí plastiky býčí hlavy aplikované na nádobě (srov. Dobiat 

1980, 246, Taf. 95: 10). 

Nutno také upozornit na dosavadní absenci dokladů ukládání měsícovitých podstavců do hrobů 

v horákovské kultuře, která se nachází uprostřed kultur praktikujících tento zvyk. 

Zajímavé informace přináší prostorová struktura nekropolí v Kelheimu (obr. 72; Müller-Karpe 1952; 

Pfauth 1998) a Kietrzi (obr. 73; Gedl 1968; 1973). Na obou lokalitách vytvářejí hroby vybavené 

měsícovitým podstavcem zřetelné koncentrace, kde lze předpokládat členy určité skupiny, jejichž 

příslušnost je determinována příbuzenskými či jinými sociálními vztahy. V Kelheimu lze zazname-

nat tři takové skupiny tvořené převážně mužskými hroby (srov. Matzerath 2009, 47–48, Abb. 23; 

2011, 213, Abb. 9; 2012, 224). Obdobně také v Lorettu se celkem sedm hrobů s výbavou kalender-

Obr. 72. Kelheim (Bavorsko). Plán pohřebiště (výřez) s  vyznačenými 

hroby vybavenými měsícovitým podstavcem nebo 

podložkou koncentrující se do  tří skupiny A–C. Podle 

Matzerath 2012.
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berské triády koncentruje do míst zřejmě 

předem vyhrazených (obr. 74; srov. Ne-

belsick 1996, 334). Naproti tomu na vel-

kém mohylovém pohřebišti v Šoproni-

-Várhely, kde bylo objeveno minimálně 

sedm hrobů s výbavou jednoho či dvou 

měsícovitých podstavců, nelze syste-

matické uspořádání či seskupení takto 

vybavených mohyl pozorovat (srov. Eib-

ner-Persy 1980). Stojí za připomenutí, 

že v Barbuise-Courtavant bylo ukládání 

podstavců evidováno pouze na jedné ze 

čtyř soudobých nekropolí (srov. Piette 

1999).
Obr. 73. Kietrz (Horní Slezsko). Plán pohřebiště (výřez) s vyznačenými hroby 

vybavenými měsícovitým podstavcem. Podle Gedl 1973, upraveno.

Obr. 74. Loretto (Burgenland). Plán pohřebiště s vyznačenými hroby vybavenými kompletní sestavou tzv. kalenderberské triády. Podle 

Matzerath 2012 a Nebelsick 1996.



110

Na pohřebištích bylanské kultury nelze podobné uspořádání hrobů dokumentovat. Z nekropole 

s největším počtem hrobů s měsícovitým podstavcem v Hradeníně (13) se nedochoval plán (srov. 

Dvořák 1936, 74), na dalších lokalitách s nejvyšším počtem dvou dosud zachycených hrobů s přídav-

kem podstavce, již nelze hovořit o koncentraci (např. Kolín, Lovosice).36 Také na dochovaném plánu 

největšího pohřebiště třetího stupně slezskoplatěnické kultury v Platěnicích není patrné seskupování 

hrobů s měsícovitými podstavci do určitých zón, naopak se tyto hroby volně rozptylují po celé ploše 

prozkoumaného pohřebiště (obr. 75; srov. Píč 1902–1903, tab. 67). Lze očekávat, že mnoho informa-

cí o prostorové a sociální struktuře pohřebiště přinesou výsledky výzkumu nekropole v dolnoslezské 

Domasławi. Již nyní je zřejmé, že původní obraz přísně sociálně nivelizovaného pohřebního ritu 

lužické kultury halštatského období je zcela narušen nálezy bohatých „knížecích“ hrobů komorové 

konstrukce, které jsou kromě Domasłavi dokumentovány např. v Kietrzi (Gedl 1973), Gorszewici 

(Malinowski 1985, 297–300), Łazech u Wołowa (Madera 1999).

Zvyk ukládání podstavců do kontextu hrobu se začal uplatňovat v pozdní době bronzové v pro-

storu v Champagni, Alsasku a Bádensku-Württembersku, odkud se patrně v jejím závěru šířil vý-

36  V případě Kolína se oba hroby vybavené měsícovitým podstavcem nacházely na jednom ze tří zachycených pohřebišť, ve vzdá-
lenosti cca 50 m od sebe.

Obr. 75. Platěnice. Plán pohřebiště s vyznačenými hroby (červeně) vybavenými měsícovitým podstavcem. Podle Píč 1902–1903, 

upraveno.
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chodním směrem přes Bavorsko do Čech a dále do Slezska, Podunajím do Dolního Rakouska a při-

lehlých regionů, kde se plně etabloval až v nastupující době halštatské. Pro pozdní dobu bronzovou 

je charakteristické ukládání nekompletních kusů do kontextu hrobu; v Champagni do příkopů enclos 

funéraires či jejich zásypů, v jižních oblastech Německa již přímo do hrobů. V době halštatské se 

stávají plnohodnotnou součástí pohřební výbavy nepoškozené podstavce. V tomto období existovaly 

dvě hlavní oblasti, kde byl tento zvyk udržován. První se rozkládala ve středních, severozápadních 

a severovýchodních Čechách a ve Slezsku, druhá se kryje s jádrem kalenderberské kultury v Dolním 

Rakousku a Burgenlandu s přesahem na jihozápadní Slovensko a severozápadní Zadunají. Z první 

oblasti (česko-slezské) vycházely impulsy, které se projevují ojedinělými nálezy hrobů s měsícovi-

tým podstavcem v okolí Drážďan a v jižním Německu (Zainingen, Rottenburg am Neckar). V pří-

padě pohřbených v Zainingenu a Rottenburgu se uvažuje o konkrétních osobách, jejichž výbava 

zřetelně vypovídá o východozápadních kontaktech. Otázkou je, zda šlo o import idejí či přímou mig-

raci. Srpovitá forma podstavce z Rottenburgu odpovídá domácí pozdně bronzové tradici, která nemá 

v tomto období žádné paralely. V případě importu idejí by se dalo očekávat větší uplatnění tohoto 

zvyku, jelikož však nedošlo k jeho adaptaci, lze spíše předpokládat migraci cizinců z východních 

oblastí (srov. Matzerath 2014, 598–603). 

Tradice přidávání měsícovitých podstavců do hrobu mizí ve střední Evropě v průběhu stupně Ha 

D1 (srov. Nebelsick 1996, 334, Koutecký 2001, 767; Molnár – Farkas 2010, 120), ačkoliv jeho remi-

niscenci lze ojediněle pozorovat v pozdějším období v severní Itálii (srov. Castelfranco 1878), sever-

ní Evropě (srov. Dąbrowska 1978, 63; Babeş 1993, 78) a na Balkáně (srov. Alexandrescu 1980, 21). 

Velmi zajímavý nález představuje hrob z 1. stol. po Kr. z Haulchin u Estinnes (Belgie), kde byl ulo-

žen miniaturní keramický podstavec se dvěma zoomorfními zakončeními, spočívající na čtvercové 

keramické podložce nápadně upomínající na podstavce z doby halštatské (srov. Matzerath 2009, 29). 

Z výše uvedeného vyplývá, že se měsícovité podstavce vyskytují zpravidla v nákladně vybave-

ných hrobech výjimečně postavených osob, kde se jejich prostorové umístění řídí závaznými pravi-

dly. Na rozdíl od svých sídlištních protějšků se často objevují ve společnosti okrouhlých či pravoúh-

lých podložek, na které jsou buď volně postaveny, nebo s nimi pevně spojeny. Zatímco v bylanské 

a kalenderberské kultuře se jejich výskyt evidentně váže výlučně na bohatě vybavené komorové 

hroby, v lužickém kulturním prostředí je sociální postavení pohřbených jedinců na základě výbavy 

stěží určitelné; nacházejí se jak v chudě, tak i bohatě vybavených hrobech ovlivněných halštatským 

prostředím. Vzhledem ke špatnému stavu dochování nálezů a dokumentace převážné většiny starých 

výzkumů je v tomto kulturním okruhu také komplikované antropologické určení. Získání žádoucích 

informací o pohlaví, věku, případně počtu pohřbených osob je znesnadněno vysokým stupněm frag-
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mentárnosti žárových pohřbů a indiferentním složením hrobového inventáře, nerefl ektujícím pohlaví 

zemřelého. Výskyt měsícovitých podstavců je v západoevropském prostoru tradičně spojován s muž-

skými hroby (srov. Hägg 1995, 211; Nebelsick 1996, 348). V případě bylanské kultury jsou vedle 

mužských pozorovány také v hrobech ženských. V oblasti kalenderberské kultury se pak objevují té-

měř výlučně v bohatých ženských hrobech, kde jsou často vloženy do velkých mís na nožce s boha-

tou vnitřní výzdobou, v některých případech se stopami sazí uvnitř těchto nádob (srov. Blesl – Kalser 

2005, 87; Griebl 2004, 187). V bohatě vypravených mužských hrobech se v tomto prostředí vzácně 

objevují kovové rožně (srov. např. Tomedi 2002, 133–137). 

6.3 Kultovní areály

Některé z nálezových situací, v nichž fi gurují fragmenty měsícovitých podstavců, jsou spojovány 

s projevy kultovních aktivit. Musíme však zdůraznit, že mnohdy jediným důvodem k takovým zá-

věrům bývá právě výskyt měsícovitých podstavců. Na velkých žárových obětištích severně od Alp 

dosud proti očekávání nebyla proti očekávání, jejich přítomnost zaznamenána (srov. Krämer 1966).

V souvislosti s kultovním jednáním je interpretována situace v Lážovicích (okr. Beroun), kde byla 

zachycena soustava sedmi menších sloupových jam, reliktů snad nějakého lehčího přístřešku (obr. 76). 

Ten byl otevřen západním směrem a ve vzdálenosti téměř dvou metrů bylo okrouhlé ohniště s četnými 

keramickými zlomky a zbytky nedohořelého dřeva. Mezi stavbou a ohništěm stála větší amforovitá 

nádoba a fragmenty menších nádobek. Další shluk keramických nádob či jejich zlomků se nacházel 

u severozápadního okraje předpokládané stavby. Přibližně 15 metrů východním směrem byla zazna-

menána půlkruhovitá, přes dva metry dlouhá koncentrace velkých kamenů, která překrývala velké žá-

roviště (2,6 × 1,3 m) s mocnou vrstvou popela a zuhelnatělých trámů. Zhruba 3 metry východně byla 

Obr. 76. Lážovice.  Situační plán výzkumu z roku 1957. 1: západní ohniště; 2: shluk knovízské keramiky s amforou; 3: shluk knovízské 

obřadní keramiky; 4: sloupové jámy; 5–8, 11–12 únětické nebo neurčitelné objekty; 9: velké žároviště; jáma s knovízskou 

keramikou. Podle Maličký 1959.
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mělce zahloubena větší jáma obsahující fragmenty hrubší užitkové keramiky, u povrchu objektu ležel 

dvouuchý květináč. Na ploše mezi popsanými objekty se prostírala vrstva s množstvím keramických 

střepů a zlomky kostí, z nichž se největší část nacházela u objektu s lehkou sloupovou konstrukcí. 

Zde, mezi stavbou a ohništěm, byly nalezeny tři fragmenty měsícovitých podstavců a mírně kónická 

keramická poklička (miska) s dvěma protilehlými páry otvorů u obvodu. Jižně od stavby se pak našlo 

několik dalších zlomků měsícovitých podstavců a spodek větší nádoby s otvorem ve dně.37 Zachycený 

areál datoval J. Maličký rámcově do pozdní doby bronzové (Ha B) a interpretoval jako obětiště nebo 

místo pohřebních obřadů k dosud nezachycenému pohřebišti (srov. Maličký 1959).

V poněkud odlišném kontextu se našla část měsícovitého podstavce ve Strakonicích (obr. 77). Byl 

objeven ve shluku nádob, téměř uprostřed vnitřní části areálu vymezeného kruhovým příkopem o od-

hadovaném průměru 17 metrů. Ve vnitřním prostoru bylo zachyceno 15 jam různé velikosti a dále 

pět sloupových jam. Vedle nepříliš početného keramického souboru, datovaného do stupně Ha B2–3, 

a části měsícovitého podstavce byly na vnitřní ploše nalezeny tři kamenné otloukače a kamenná pali-

ce. Podle autora výzkumu šlo o areál určený s největší pravděpodobností ke kultovním účelům (srov. 

Michálek 2002; k interpretaci kruhových areálů mladší doby bronzové podrobněji Hrala – Fridrich 

1972; též Kostka 2008; Bouzek 2009).

37  J. Maličký uvádí minimálně tři nalezené exempláře, sbírka Muzea Českého krasu v Berouně – sbírkový fond Hořovice obsahuje 
aktuálně pouze čtyři fragmenty dvou exemplářů. 

Obr. 77. Strakonice, sonda 4.  Podle Michálek 2002.
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S jistou dávkou tolerance můžeme k projevům rituálního jednání zařadit situaci zachycenou v ob-

jektu 1/96 v Žatci-Bezděkově (okr. Louny). Výkopem pro inženýrské sítě byla zachycena část kot-

lovité jámy, poměrně chudé na keramické nálezy, s obsahem několika větších kamenů a jedním vel-

kým balvanem o váze 50–60 kg.38 Pod tímto kamenným závalem byly zjištěny fragmenty minimálně 

dvou keramických podstavců shodných proporcí (srov. Holodňák 1996). Celou situaci lze považovat 

za jednorázové deponování soupravy dvou měsícovitých podstavců a jejich intencionální likvidaci 

kamenným závalem, která měla zabránit jejich dalšímu použití či zneužití. 

Také stav dochování kompletního měsícovitého podstavce, částí dalších pěti exemplářů a nádob 

v jámě č. 99 ve Zdibech-Přemyšlení svědčí o jednorázovém uložení a následném zasypání těchto 

artefaktů. Zda se v tomto případě jedná o projev kultovně podmíněného chování či o následek zá-

měrné selekce odpadu zůstává, zatím nevyřešenou otázkou, kterou může osvětlit celkové zpracová-

ní výzkumu.

Významný nález kultovního místa byl učiněn v hradní jeskyni u Dietfurtu v Bádensku-Württem-

bersku (Dämmer – Reim – Taute 1974; Baumeister 1995, 402; Hägg 1995, 211). Zde v neporušeném 

kontextu byly nalezeny fragmenty tří měsícovitých podstavců a jedna kamennou deskou rozdrcená 

velká nádoba. Zajímavé je, že na rozdíl od nádoby byly měsícovité podstavce neúplně, což může po-

ukazovat na intencionální třídění a výběr určitých partií uložených na jiné místo (Baumeister 1995, 

402). Kulturní vrstva obsahující mimo tyto artefakty také dřevěné uhlíky a popel náleží do obdo-

bí popelnicových polí. Pod ní, asi o půl metru hlouběji, se nalézal starší, kamennou deskou krytý 

kostrový hrob s amforou a dalšími kostmi (srov. Dämmer – Reim – Taute 1974, 5). Z tohoto důvodu 

bývá tento nález spojován s pohřebním aktem (Huber 2005, 63).

Jinou situaci spojovanou s rituálním jednáním v rámci pohřebních ceremoniálů lze zaznamenat 

u Dornholzhausenu (Bádensko-Württembersko; srov. Janke 1971; Baumeister 1995, 403–404; Hägg 

1995, 211). V obvodu pravděpodobně zastřešené sloupové stavby o velikosti 4,5 × 6,5 m se na pod-

laze nacházelo zahloubené ohniště, dále zlomky šesti měsícovitých podstavců, střepy přibližně 110 

nádob, zbytky kostí a zubů. Zajímavostí je, že většina nálezů byla nekompletní a požárem poškozena 

ještě před zánikem sloupové stavby. V několika případech se objevily zlomky jedné nádoby v růz-

ných jamách. Asi jeden metr od stavby byl situován žárový hrob ze stejné doby, tedy stupně Ha B1. 

Popis těchto dvou situací souhlasí s charakterem jiných kultovních míst středoevropského prosto-

ru, kde sice nebyly měsícovité podstavce nalezeny, ale spojují se s rituálem zápalných obětí (srov. 

Krämer 1966). V obou výše uvedených případech je možné na základě četných zvířecích kostí a po-

zůstatků po pálení ohně konstatovat, že ústřední bod kultovního jednání zaujímala obětní hostina. Je-

38  Objekt byl rýhou přeťat na dvě poloviny, tudíž byla velká část jeho zničena bez dokumentace.
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likož území severně od Alp patřilo v pozdní době bronzové a starší době železné do stejného okruhu 

příbuzných náboženských představ jako egejská oblast, lze mezi nimi sledovat zajímavé styčné body 

na nekropoli v Asine (srov. Hägg 1995, 212–213). Zde, po skončení obětních hostin, při nichž bylo 

středem rituálního jednání ohniště, docházelo na stejném místě k intencionálnímu rozbíjení nádob, 

určených ke konzumaci jídla a pití, speciálně k tomu určeným kamenným nástrojem (ibid., 226). 

V obdobných intencích může být posuzován nález kamenné palice a otloukačů v ohrazeném areálu 

ve Strakonicích, viz výše. 

Na lokalitě Wiesloch (Bádensko-Württembersko) byla uprostřed pohřebiště z pozdní doby bron-

zové (Ha B3) zachycena soustava sloupových jam, rekonstruovaná jako komplex budov (srov. Bau-

meister 1995, 404–407). Na jednolodní halovou stavbu obdélného půdorysu 6 × 4 m, orientovanou 

ve směru S–J, navazoval na východní straně asi 3,5 × 2 m velký obloukový závěr. Ve vstupním, 

pravděpodobně krytém prostoru na západní straně stavby byl objeven keramický depot. Ze silně 

fragmentárního materiálu se podařilo rekonstruovat tři mísovité nádoby. Dále tu byly objeveny tři 

zlomky měsícovitého podstavce a malá symetricky modelovaná ptačí fi gurka, opatřená na spodní 

straně drážkou k nasazení. Díky zjištění, že okraj jedné mísy byl provrtaný, se nabízí úvaha, že pta-

čí fi gurka mohla být součástí speciální, k pohřebním účelům vyrobené nádoby – mísy, analogické 

k míse s ptačími protomami a nasazenými mističkami z hrobu 27 v Šoproni-Várhely. Stopy očazení 

a žáru na vnitřní straně mísy i na měsícovitém podstavci mohou naznačovat použití k pálení pohřeb-

ního či obětního ohně, např. jako soupravy lampy či vykuřovací pánve (ibid., 410). Účel stavby zbu-

dované uprostřed pohřebiště lze interpretovat v intencích kultovního, konkrétně pohřebního jednání. 

Podobně lze chápat rovněž celý obsah souboru, který byl jako ceremoniální náčiní, určené pro účely 

pohřebních slavností, na konci rituálu úmyslně odstraněn jako „ceremoniální odpad“ (k ceremoniál-

nímu odpadu např. Walker 1995). 

U obce Knittlingen (Bádensko-Württembersko) byla asi 200 metrů od osídleného pásu podél po-

toka zachycena velká jáma nepravidelně čtyřúhelníkového půdorysu o rozměrech 7 × 6 m, u dna 

3,2 × 2,4 m, mírně šikmo zapuštěná proti sklonu svahu (srov. Baumeister 1995). Výplň jámy sestá-

vala ze vzájemně se překrývajících požárových či popelovitých a humózních vrstev, směřujících 

proti sklonu svahu tak, že materiál musel padat z umělé, dnes již neexistující vyvýšené plošiny. 

Ve vrstvách byly v různém poměru zastoupeny fragmenty minimálně 140 nádob, přesleny, tkalcov-

ská závaží, několik kostěných, bronzových a železných artefaktů a 38 fragmentů z minimálně 21 mě-

sícovitých podstavců.39 Objekt je interpretován jako záměrně vykopaná jáma, do které byly snášeny 

obětiny při sezónních slavnostech ve formě libace či potravinových obětí, včetně keramického náčiní 

39  Z celkového počtu 38 fragmentů bylo 22 nalezeno ve vrstvách, 16 bylo objeveno spolupracovníky zřejmě ještě před výzkumem. 



116

(rituálně) rozbíjeného po použití na konci ceremoniálu. Předměty upotřebené v kultovně-religiózním 

kontextu, při němž splnily svůj účel a tím jejich existence ztratila svůj smysl, nemohly být desa-

kralizovány a vydány běžnému odstranění (další důvody likvidace srov. Gennep 1997, 62). Zpravi-

dla byly deponovány na zvláštním, speciálně k tomuto účelu vybudovaném místě (srov. Baumeister 

1995, 417). „Sekundární“ stopy výpalu téměř na všech zlomcích podstavců podle R. Baumeistera 

naznačují možnost doprovodného využití při kouřových či zápalných obětech nebo při pálení po-

svátného ohně. Rozbíjení a cílená selekce rohů může rovněž souviset se symbolickou transformací 

zvířecí oběti (ibid., 414). 

S. Matzerath (2009, 27) uvádí další příklady objektů s měsícovitými podstavci v případném kul-

tovním kontextu, např. z Frankenbachu, Siefersheimu40 (srov. Behrens 1927, 1–6, Abb. 40), Steinhau-

senu (srov. Hager 2007, 30–31) a Lengyelu41 (srov. Wosinsky 1890, 29–31, 40–41). Kultovní objekty 

jsou identifi kovány na základě kumulace nevšedních artefaktů, jako tomu bylo např. v Siefersheimu, 

kde spolu s velkým množstvím fragmentů měsícovitých podstavců byla nalezena chřestítka, obličejo-

vá maska a mnoho zvířecích kostí koně, skotu a prasete (srov. Behrens 1927, 6). Rovněž v pozdějším 

období se vyskytují objekty s keramickými podstavci, kterým je přisuzován kultovní charakter (srov. 

Moos 2006, 148; Babeş – Mihăilescu-Bîrliba 1972, 179, 186–187; Steuer 1973, 216).

Ve východohalštatském prostředí nebyla dosud prokazatelně zkoumána žádná svatyně s nálezy 

měsícovitého podstavce, ačkoliv některé situace na lokalitě Vát naznačují, že zde zachycené relikty 

pravoúhlých zahloubených staveb se středovým sloupem můžou být pozůstatkem objektů kultov-

ní funkce (srov. Molnár – Farkas 2010, 134). Indiciemi pro tyto úvahy jsou pravoúhlá zahloubení 

uprostřed jižní stěny objektu č. 865 a č. 33, tam bylo navíc opatřeno nízkou hliněnou obrubou. Roz-

měry těchto útvarů (126 × 90 a 115 × 78 cm) korespondují s délkou podstavců. Proto se A. Molnár 

a Cs. Farkas (2010, 123) domnívají, že zde byly původně umístěny podstavce-oltáře. Také v tomto 

případě musíme upozornit na fakt, že hypotéza o kultovní stavbě se opírá pouze o nálezy fragmentů 

podstavců a pravoúhlých zahloubení při jižní stěně. 

Složení výplně studny z Vajnor obsahující množství zvířecích kostí, mimo jiné lebky tura, ovce/

kozy, koně, prasete a větší část psa, hliněných závaží, fragmentů keramických nádob a pěti měsíco-

vitých podstavců svědčí podle E. Studeníkové (2003, 16–17) také o sekundárním využití této stavby 

ke kultovním praktikám nebo k uložení ceremoniálního odpadu. 

40  Ve velké oválné jámě („chatě“) datované do pozdní doby bronzové o průměru 4–4,5 m vybavené ohništěm bylo kromě velkého 
množství zlomků měsícovitých podstavců ve formě srpu a četných fragmentů keramických nádob a zvířecích kostí nalezeno několik 
„hřebenáčů“, přeslenů, dvě chrastítka a keramická obličejová maska.
41  Na dně velké jámy č. 59 o průměru 244 cm a hloubce 221 cm bylo pod popelovitou výplní nalezeno 80 do půlkruhu naskládaných 
keramických jehlanců – závaží, některá na horní straně zdobená. Mimo ně se na dně našla jedna nádoba a jeden kompletní zdobený 
měsícovitý podstavec ve formě bloku s dvojcípými rohy. V okrouhlé „obytné“ jámě č. 76 bylo kromě zlomků keramických nádob 
nalezeno na dně 21 jehlancovitých artefaktů – závaží a čtyři exempláře zdobených měsícovitých podstavců ve formě bloku s dvojcí-
pými rohy. 
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Kultovní areál byl rovněž zachycen na hradišti Molpír u Smolenice. Toto významné mocensko-

-politické, náboženské a hospodářské centrum leží na rozhraní východohalštatského a lužického 

kulturního okruhu. Důležitou složku jeho hospodářství tvořila textilní produkce, kterou dokládají 

četné nálezy přeslenů a tkalcovských závaží v interiérech domů v centrální části hradiště. Kromě 

běžných závaží byla v některých domech a v kultovním areálu objevená jednotlivá zdobená závaží, 

která nepatřila k součástem tkalcovského stavu. Jejich umístění bylo spíše symbolické a poukazovalo 

na kultovní význam tkaní (srov. Stegmann-Rajtár 1998, 270–275; 2005, 62). Důležitým faktem je, 

že z několika domů v centrální části hradiště a kultovního areálu pocházejí také zlomky keramických 

měsícovitých podstavců (srov. Stegmann-Rajtár 2000, 458).

Nakonec musíme znovu připomenout neobvyklou koncentraci 16 měsícovitých podstavců v jámě 

č. 2 na lokalitě Elchingen, z nichž byly pouze čtyři kompletní (srov. Pressmar 1979). Tato situace 

je interpretována jako zkažená vsádka, ačkoliv nejbližší zjištěná hrnčířská pec byla ve vzdálenosti 

100 m. 

6.4 Vlastnosti nálezového prostředí – shrnutí

Nálezové prostředí měsícovitých podstavců je velmi různorodé. Jejich výskyt lze pozorovat téměř 

na každém dobře dokumentovaném sídlišti pozdní doby bronzové a nelze ho spojovat s určitým 

sociálním prostředím. Z doby halštatské je zaznamenáno výrazně méně sídlištních nálezů, což 

lze v případě českého prostředí vysvětlit absencí zpracovaní a publikací výzkumů. Do budoucna 

lze tak očekávat nárůst pramenné základny. Měsícovité podstavce se zpravidla objevují ve výplni 

zahloubených objektů se standardní skladbou nálezů, která vykazuje charakter běžného odpadu. 

Nacházejí se obvykle ve fragmentárním stavu, což budí dojem záměrného aktu rozbíjení. O cíle-

né likvidaci například uvažuje A. Huber (2005, 53) v případě jezerního sídliště Zürich-Alpenquai, 

kde jednoznačné poškození nalezených zlomků erozí bylo zjištěno pouze u osmi ze 68 kusů. 

Na možnost následného intencionálního deponování do jam upozorňuje na základě dobré doku-

mentace více autorů (srov. Fankhauser 1986, 68; Huber 2005, 53). Na druhou stranu existuje mi-

nimum dokumentovaných nálezů měsícovitých podstavců v původním kontextu, jako v případě 

interiéru zahloubené stavby ve Vátu (srov. Molnár – Farkas 2010). Ačkoliv se někdy zdůrazňuje 

jejich asociace s ohništi, v žádném z případů není plně prokazatelná (srov. Hager 2007, 46), 

stejně jako opakovaně pozorované sdružení s jehlancovitými závažími (srov. Mazač – Kloužková 

2012, 124). 

Některé situace bývají hodnoceny jako neobvyklé a do úvah tak vstupuje používání měsícovitých 

podstavců v rámci kultu. V případě Wieslochu, Dornoholzhausenu a Dampierre-sur-le-Doubs je patr-
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ná návaznost na pohřební ceremoniály doprovázené obětními hostinami (srov. Matzerath 2011, 100). 

Zdá se, že také charakter nálezových situací v Žatci-Bezděkově a Zdibech-Přemyšlení neodpovídá 

uložení běžného odpadu, ale spíše jednorázovému intencionálnímu deponování (odpadové areály 

srov. Neustupný 2007, 69–71). 

Zatímco v nálezových okolnostech sídlišť a kultovních okrsků nejsou markantní regionální či 

kulturní rozdíly, v případě hrobů je tomu naopak. V pozdní době bronzové není zvyk ukládání měsí-

covitého podstavce do hrobu nikterak rozšířeným jevem. Omezuje se pouze na jednotlivé hroby v se-

verovýchodní Francii a jižním Německu. Zatímco v severovýchodní Francii byly fragmenty patrně 

záměrně rozbitých měsícovitých podstavců a podložek deponovány do příkopů funerálních objektů 

typu enclos, jsou v jižním Německu ukládány téměř celé, resp. poškozené kusy přímo jako milodar 

do hrobu nebo zlomky do náspů mohyl. Z tohoto je zřejmé, že v této době nebyl zvyk ještě plně 

etablován, k tomu došlo až v době halštatské, kdy byly do hrobů přidávány celé kusy. To se již idea 

vkládání měsícovitého podstavce do hrobu přesunula do východních oblastí halštatského kulturní-

ho okruhu, charakteristickou se stala zejména pro bohatě vybavené hroby západohalštatské bylan-

ské a východohalštatské kalenderberské kultury a dále pro některé hroby slezskoplatěnické kultury 

a slezské skupiny LuPP. 

Lze se domnívat, že miniaturizované měsícovité podstavce přidávané do hrobů reprezentovaly 

stejné ideje jako jejich protějšky ze sídlišť, tedy i samotná funkce (praktická či symbolická) musela 

být totožná (srov. Makiewicz 1995, 143). Význam těchto na výrobu nenáročných objektů podtrhuje 

skutečnost, že v bylanské a kalenderberské kultuře tvoří součást inventáře hrobů pouze vybraných 

členů společenské elity. Jak soudí S. Matzerath (2011, 228; též 2014, 602) můžeme přítomnost mě-

sícovitého podstavce v hrobě považovat za symbol identity určité skupiny osob, která reprezentuje 

zejména kulturní a společenské prostředí, a je determinována jedním nebo více znaky jako například 

pohlavím, věkem, sociálním statusem, „profesí“, náboženstvím či příbuzenstvím; v „knížecích“ hro-

bech bylanské a kalenderberské kultury jsou bezpochyby projevem elity. Pro toto společenství byl 

symbolický význam těchto předmětů jasně srozumitelný. Měsícovité podstavce představují spojující 

element mezi sociálně specifi ckými skupinami napříč kulturami. 
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7  PŘEHLED HYPOTÉZ 

Názory na funkci měsícovitých podstavců nejsou po více jak 150 letech jednotné. Množství používa-

ných termínů vypovídá o nejistotě výkladu. Jak dále uvidíme, mnohé interpretační směry se vzájem-

ně prolínají, což může mimo jiné vyplývat z polyfunkčního charakteru artefaktů. Kromě praktické 

mají artefakty i funkci sociální a symbolickou. Lze předpokládat, že některá z nich byla při různých 

příležitostech a situacích dominantní, ostatní podružné (srov. Kuna 2002, 437; 2008, 106). Především 

interpretace symbolického významu artefaktů bývají pouze hypotetickými konstrukcemi, u kterých 

nelze ověřit míru refl ektující historickou realitu. Mnohdy, jako v případě měsícovitých podstavců, 

nelze ani na základě formálních a materiálových vlastností výrobků jednoduše odvodit abstraktní 

funkci (jako např. řezání pro nůž). 

Konvenční dichotomii rozlišující sacrum a profanum, v archeologické terminologii rituál/kult a kaž-

dodennost/užitkovost, nové přístupy ruší a připouštějí polyfunkční a polysémantický charakter artefaktů 

(Podolinská 2004, 10–13). Předpokládá se, že v archaické společnosti nebylo profanum a sacrum vždy 

striktně rozlišováno (srov. Fankhauser 1989, 132; Nebelsick 1997, 126; Studeníková 2003, 17). I přes 

respektování těchto přístupů, budeme kvůli přehlednosti hypotéz postupovat podle konvenční kategori-

zace. Přehledné zpracování vyslovených hypotéz nejnověji předložila D. Hager (2007, 42–57).

7.1  Kultovně-náboženský význam 

Nutno předeslat, že v úvahy o symbolickém či náboženském významu měsícovitých podstavců nelze 

praktickým způsobem ověřit. Slovem kultovní je zpravidla míněno, že se těmto objektům nepodařilo 

jednoznačně prokázat profánní – praktický účel (srov. Fankhauser 1989, 132; Podolinská 2004, 10). 

Z toho důvodu jim přisuzuje více autorů obecně kultovní, religiózně symbolický, zkrátka nevšední 

význam (např. Seger 1913, 221; Kossack 1954, 35; Grimmer 1982, 6; Makiewicz 1995, 147; Loré 

2004, 51). Alternativy jejich využití se pohybují od „jednoduchého talismanu, přes rekvizity rituálu 

až k vysoce ctěnému domácímu oltáři“ (cit. Fankhauser 1989, 133). 

S. Matzerath (2011; 2014, 594) z důvodů absence abstraktní funkce odmítá praktickou funkci v kaž-

dodenním životě a chápe měsícovitý podstavec jako náboženský symbol, který je spojen jak s domácím 

kultem, tak s pohřebními obřady. Jeho význam byl podle něj srozumitelný pouze okruhu zasvěcených. 

7.1.1  Rituální náčiní 

L. Nebelsick (1997, 126) charakterizuje rituály jako aktivity s pravidelným až programovým sledem 

úkonů, bez přímého ekonomického užitku. Mohou být vykonávány v náboženských souvislostech, 

v rámci uctívání či obětování, ale také v sociálním kontextu, během iniciací či zvláštních festivit. 
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Ceremoniály, které byly společenským aktem celé komunity, se konaly na jednom centrálním místě 

(srov. Huber 2005, 57).

Nízká úroveň vypracování mnohých měsícovitých podstavců vede k domněnce, že mohly být vy-

robeny právě pro použití v určité situaci s vědomím jejich krátké životnosti (srov. Fankhauser 1986, 

77). Tomu nasvědčují i některé nálezové situace vyvolávající dojem jednorázového rituálního použití 

těchto artefaktů během periodického či neperiodického kultovního jednání, na jehož konci byly spo-

lu s ostatním náčiním intencionálně rozbíjeny (srov. Fankhauser 1986, 77; 1989, 133; Lauermann 

1997, 151; Steuer 1993, 82; k důvodům rozbíjení srov. kap. 7.2.3; Gennep 1996, 62). Poté následo-

valo jejich selektivní odstranění do jam vyhloubených speciálně pro tento účel, které lze identifi kovat 

nevšedním složením nálezů, postrádajících charakter běžného odpadu (srov. kap. 6.3). Pod cyklicky 

se opakujícími náboženskými slavnostmi si lze představit svátky jarního novoročí nebo sklizně. Ne-

pravidelně konané festivity mohly být svázány např. se stavebními oběťmi či přechodovými rituály, 

z nichž jsou archeologicky nejlépe zachytitelné projevy pohřebních praktik (srov. Gennep 1996; Bau-

meister 1995, 416; Nagy 1999, 102; Hager 2007, 51–52; Syrovatko 2003, 78).

Proti použití měsícovitých podstavců při jednorázových nebo periodicky se opakujících nábo-

ženských ceremoniálech hovoří rozsáhlá distribuce podstavců na sídlištích na březích švýcarských 

jezer, kde nebyly pozorovány známky centralizace ani cíleného ukládání do zvláštních objektů (srov. 

Huber 2005, 57). E. Pressmar (1989, 45) navíc poukazuje na velkou morfologickou rozmanitost 

těchto artefaktů v rámci jedné jámy či „chaty“, která podle ní nedovoluje jednoznačnou interpretaci 

podstavce jako čistě kultovního objektu – oltáře.

7.1.2  Lunární kult – kult plodnosti – kult Velké matky

Již v roce 1858 F. Keller (1858, 147–148) užil při uveřejnění inventáře Schwabovy sbírky termín 

„Mondbilder“ a s odkazem na motivy z galských mincí vyslovil názor, že se jedná o keltský kultovní 

předmět uctívání měsíce, který jako významný ochranný prostředek nesměl chybět v žádném domě. 

Také dodnes mezinárodně užívané německé označení „Mondidol“, tj. měsíční idol, reprezentuje spo-

jení těchto artefaktů s lunárním kultem.

Velice často se objevuje teoretická koncepce zapojující úlohu měsícovitých podstavců a domácího 

krbu do kultu ženského božstva (srov. Niemiec 2002, 215). Výskyt měsícovitých podstavců v po-

hřební praxi kalenderberského prostředí je vázán téměř výlučně na velmi bohatě vybavené ženské 

hroby, kde se vyskytují spolu s mísou na nožce a kalenderberským jednoduchým či dvojitým džbán-

kem jako součásti tzv. kalenderberské triády (srov. Teržan 1986, 228). Tyto předměty reprezentující 

ženský princip hrály zvláštní úlohu v posvátném ceremoniálu pohřbu významných žen. Uvnitř hrobu 
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mohly představovat symbolický ekvivalent domácího ohniště, posvátného středu domu, tedy i hrobu, 

a reprezentovat tak význačné postavení pohřbené ženy coby paní domu – oiku – i význam ženské 

sféry v kultu ženského božstva typu Velké Bohyně (srov. Eibner 1997, 144; Niemiec 2002, 216). 

D. Niemiec (2002, 216–218) vzhledem k půlměsícovité podobě některých exemplářů uvažuje 

o spojení mezi pravidelným rytmem střídání fází měsíce a biologickým cyklem plodnosti žen ve for-

mě ženského aspektu lunárního kultu plodnosti a biologické proměnlivosti v přírodě. Podstavce tak 

mohly představovat samotnou Matku-Zemi, a solární motivy objevující se na nich životodárnou slu-

neční symboliku ohně jako oplodňující mužský element (srov. též Nagy 1979, 73). Sluneční sym-

boly však mohly rovněž souviset přímo s ženským božstvem plodnosti. Paprsková kola, zpravidla 

považovaná za nebeský symbol solárního božstva, mohla být také vykládána také jako symbol Velké 

bohyně. Vůz, resp. kolo od vozu pak mohlo být atributem jak řecké bohyně měsíce Seléné, která 

jezdila po obloze na stříbrném voze, tak frýžské Kybélé (ztotožňované s řeckou Rheiou) uctívané 

v Malé Asii jako Velká Matka bohů (ke ztotožňování bohyň blízkých Velké Matce bohů blíže Hošek 

2004, 16). Přítomnost zoomorfních prvků na měsícovitých podstavcích, zejména hovězího dobytka, 

může podle Niemiece vyjadřovat spojení s lunárním kultem. Odkazuje přitom na řeckou posvátnou 

měsíční krávu Ió, někdy ztotožňovanou s bohyní Hérou (Niemiec 2002, 218; srov. též Graves 2004, 

193–194). Niemiec (2002, 219) tak dochází k závěru, že měsícovité podstavce v sobě synkreticky 

kombinují bohatou symboliku spojenou s ženským chtonickým božstvem, které v tehdejších předsta-

vách fi gurovalo jako paní života a smrti, dárkyně všech dobrých věcí, vládkyně živlů a zároveň jako 

strážkyně mrtvých. E. Pressmar (1979, 43–44) shledává v exempláři z Reisensburgu u Günzburgu 

evidentní spojení se srpem měsíce – nebeským býkem, který reprezentuje princip řádu světa a sym-

bol kosmických představ. Naproti tomu se B. Gediga (1976, 124) domnívá, že na základě samotné 

morfologické analýzy podstavců nelze rozhodnout, zda se jednalo o symboly měsíce či zobrazení 

rohů skotu.

7.1.3 Symbol býka – rohů

Nápadná podobnost měsícovitých podstavců opatřených párem rohů, někdy zdůrazněných zoomorf-

ními konci, vedla k asociaci těchto artefaktů se symbolikou bukranií a hovězího dobytka vůbec (srov. 

Kyrle 1913, 248; Wamser 1984, 64). Podobu rohatých zvířat spatřují R. Anastasiu a F. Bachmann 

(1991, 62) v exemplářích z Hauterive-Champréveyres vyznačujících se krátkými, k sobě zataženými 

rohy a výzdobou evokující oči a srst. Rovněž F. Loré (2004, 36) interpretuje motivy důlku na přecho-

du těla a rohů jako znázornění očí. K tomuto názoru se přiklání i M. Billot (2008, 172–173). Otázkou 
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zůstává, zda stylizované rohy měly v tomto případě představovat uctívané božstvo nebo naopak oběť 

coby součást náboženského obřadu (Billot 2008, 172). 

Hovězí dobytek, zvláště pak býk, představuje zvíře magického a kultovního významu. Byl nejen 

zdrojem masa, mléka, kůže a kostí, ale také (jakožto vůl) pracovní síly. V archaickém Řecku se stal 

ekvivalentem hodnoty (srov. Homér, Ílias, 23, 702–705) a do Solónových reforem pohřebního ritu 

sloužil také jako oběť při pohřebních slavnostech (srov. Homér, Ílias, 23, 166–167; Reichenberger 

2000, 66; Hošek 2004, 116). O víře v jeho apotropaickou moc svědčí skutečnost, že ještě ve 20. sto-

letí se nad dveře stájí upevňovaly býčí lebky k ochraně před zlými silami (srov. Hager 2007, 48; 

Matzerath v přípravě). Podobné využití se připouští také v případě měsícovitých podstavců (srov. 

Tschumi 1912, 13). Kult hovězího dobytka a obecně domácích zvířat bývá úzce spjat s uctíváním mě-

síce (srov. Nischer-Falkenhof 1935, 303; viz výše). Tento synkretismus se odráží v německém výrazu 

„Mondhorn“ zahrnující lunární i býčí symboliku (srov. Hager 2007, 49). 

Symbolika rohatých zvířat přímo souvisí s významem samotných rohů. Rohy jsou považovány 

za božský atribut, představují ochranný prostředek, jsou symbolem síly a moci a poskytují ochranu 

proti zlé, démonické moci, chrání proti uhranutí (srov. také Seger 1913, 220). Mohou být symbo-

lem ochranného božstva rodiny, rodu a kmene (Schmid 1937, 304). Dominantní bohové se často 

znázorňovali s rohy (Fankhauser 1986, 87). Vzpomeňme na Dia, který při únosu Európy z Foiníkie 

na Krétu na sebe vzal podobu býka (srov. Hošek 2004, 41). Není proto náhodou, že se rohy jako 

symbol moci, síly a zbožštělé existence začaly nosit na hlavách v podobě rohatých korun. Takové 

odznaky moci jsou doloženy na Předním Východě již od časně dynastické doby II (srov. Franz 2011, 

64). Ve starověkém Řecku a Římě se ve stejném symbolickém významu objevují také na helmách 

(srov. Foltiny 1970, 160). 

Rohy se rovněž staly symbolem posvátného místa a součástí některých oltářů (srov. Seger 1913, 

220; viz kap. 7.1.6). Hrály důležitou roli ochranného prostředku dobytka a polních plodin. Právě sna-

ha o zabezpečení domácích zvířat může být vysvětlena tím, že dobytek představoval nejvýznamnější 

část majetku. Rohy byly symbolem plodivé síly, kterou přenášely na zvířata, pastviny a pole. Tak na-

příklad ve starém Egyptě byl černý býk s bílými skvrnami hnán přes pole, aby na ně přenesl plodivou 

sílu (srov. Foltiny 1970, 1960–161; Reichenberger 2000, 66).

Apotropaický charakter měsícovitých podstavců podtrhují jejich zoomorfní zakončení v podobě 

hlavy kozla, býka, jelena či koně (Schmid 1937, 304). Odlomením rohů ztrácel takový předmět účin-

nost (Fankhauser 1986, 87–88). 

Proti interpretaci schematického vyobrazení býčích rohů, resp. bukranií, však hovoří nálezy měsí-

covitých podstavců bez rohů (viz var. 1A). 
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7.1.4 Mínójsko-mykénské kultovní rohy

Termín „horns of consecration” zavedl A. J. Evans (1901, 107) při zveřejnění prvních výsledků ar-

cheologických vykopávek v Knóssu. Záhy poté upozornil na možnou spojitost mezi kultovními rohy 

na mínójských stavbách a měsícovitými podstavci R. Paribeni (1904, 309). Na něj navázali J. Déche-

lette (1910, 474–484) a W. Gaerte (1922). 

Kultovní rohy se v různých formách objevují ve středním a pozdním mínójském období (cca 

1850–1400 př. Kr.); od monumentálních kamenných exemplářů, které byly součástí architektury 

paláce v Knóssu a jeho svatyní na hoře Júchtas až po miniaturní keramické exempláře pocházejí-

cí především z oblastí severního pobřeží Kréty (srov. Franz 2011, 39). Jeden z důležitých objevů byl 

učiněn ve svatyni dvojitých seker v paláci v Knóssu datované až do pozdně mínójského období IIIb 

(ca 1400–1200 př. Kr.). Zde byly na jakémsi vyvýšeném pódiu – oltáři nalezeny společně s ido-

ly a dvojitou sekerou dva exempláře kultovních rohů střední velikosti (obr. 78; srov. Evans 1928, 

336–338, fi g. 189–190). Zachycená situace je důležitá tím, že tyto in situ nalezené rohy tvořily be-

zesporu součást kultovního kontextu. Oba exempláře mají uprostřed hřbetu vyhloubené lůžko, které 

podle ikonografi ckých pramenů sloužilo s největší pravděpodobností pro zasazení nějakého předmě-

tu – v tomto případě dvojité sekery (srov. Nilsson 1950, 165; Franz 2011, 40).42 Asociace kultovních 

rohů s významným symbolem dvojité sekery (labrydy) je poměrně častá. Kromě trojrozměrných 

předmětů jsou motivy kultovních rohů nezřídka součástí scén vyobrazených na keramice, freskách, 

prstenech a otiscích pečetí, v pozdně mínójském období III také na larnacích a nádobách určených 

k funerálním účelům (srov. Franz 2011, 38). Výjevy je zachycují ve spojení se svatyněmi, oltáři a je-

jich modely (též Bouzek 1985, 75). Mezi jejich vrcholy se často nacházejí další předměty, obvykle 

42  To je zajímavé v kontextu severoitalských nálezů s několika rovnoměrně umístěnými otvory ve hřbetu, viz kap. 5.1.2.5. 

Obr. 78. Svatyně dvojitých seker v Knóssu (Kréta). Fotografi e a plán podle Evans 1928. 
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dvojitá sekera, větve stromu, džbán nebo postava. Vyobrazení svatyní nebo oltářů s kultovními rohy 

jsou zpravidla doprovázena adorujícími postavami žen (srov. Franz 2011, 52). 

Uvažuje se, že kultovní rohy mohly mít v mínójsko-mykénském prostředí identický význam jako 

měsícovité podstavce ve střední Evropě (srov. Paribeni 1904, 309; Seger 1913, 221; Schmid 1937, 

304). Tomu by mohlo napovídat obdobné ztvárnění keramických a kamenných exemplářů z Gournie 

či Palaikastra (srov. Schmid 1937, 305). Podobně jako v případě měsícovitých podstavců se jeví pro-

blematickou nejednoznačná interpretace těchto nálezů (srov. Gaerte 1922, 73; Franz 2011).

Zcela dominantní úlohu hrál v tomto směru názor A. J. Evanse, který v nich spatřoval stylizované 

zpodobnění rohů obětovaných býků. Tato představa koresponduje s významnou rolí býčí symboliky 

mínójského světa (Evans 1901, 135–137). Oporou pro tento výklad byla scéna na váze ze Salamíny 

s vyobrazením dvou bukranií a kultovních rohů mezi nimi. Význam výjevu spočívá v tom, že jak 

uprostřed kultovních rohů, tak i u bukranií se nachází motiv dvojité sekery, což vedlo k jednotnému 

pochopení symboliky bukranií a kultovních rohů. Současně však může tato scéna dokládat, že výrob-

ci byl znám symbolický rozdíl mezi nimi (srov. Franz 2011, 54).

Na několika výjevech se vyskytují kultovní rohy ve spojení s libací, jako např. na pečeti z Kréty, 

kde je zobrazena sedící žena vylévající tekutinu do dvojuché nádoby stojící mezi rohy (ibid., 51). 

Podobně je možné interpretovat scénu na gemě z Diktejské jeskyně, na níž lze rozpoznat postavu 

(ženy?) s mušlí, na kterou hraje nebo z ní pije či zalévá větve umístěné na oltáři spolu s kultovními 

rohy (srov. Nilsson 1950, 170; Franz 2011, 44). Obdobným způsobem mohly být krví obětovaných 

zvířat polévány rohy oltáře, jako je zaznamenáno v případě hebrejských „rohatých“ oltářů (viz kap. 

7.1.6), které se ostatně nabízejí jako možná paralela k mínójsko-mykénským kultovním rohům (srov. 

Evans 1901, 137). 

Obr. 79. Kultovní rohy v Knóssu (Kréta). Vlevo monumentální kamenný roh, vpravo miniaturní podstavce s centrálním otvorem mezi 

rohy. Foto M. Půlpán. 
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Původ a význam kultovních rohů je mimo jiné hledán v egyptském motivu zdvižených ru-

kou ženského předdynastického idolu. Zde se dostáváme k tématu uctívání velké bohyně matky 

či „rohaté bohyně“ na Krétě, která měla v Egyptě svůj protějšek v podobě kraví bohyně Hathór 

(srov. Maringer 1960–1961, 22; Franz 2011, 55). S ní je spojen kultovním rohům formálně blízký 

egyptský hieroglyf pro horizont – schematické zpodobnění východu slunce mezi kopci, při němž 

se první paprsky dotknou samotné bohyně Hathór a ta se zjeví mezi kopci. Analogické scény, 

na kterých mezi kopci vychází sluneční bůh Šamaš, lze spatřit i na Předním východě (srov. ibid., 

72). Jiný výklad spojuje motiv rohů obohacených o vegetabilní prvky s egyptskými hieroglyfy 

pro horu, zemi, poušť či cizinu reprezentujícími zároveň božstvo země, jehož obdobu lze hledat 

v maloasijské Velké matce či řecké Rheie (srov. Gaerte 1922, 81–84). Rohy by v tomto případě 

představovaly dva výrazné vrcholy Kréty – Ídu a Dikté (srov. Newberry 1908, 28). Jak ukazují 

výjevy na mincích z Byblu, lze tento symbol přenést na jakékoliv chtonické božstvo plodnosti 

a vegetace, v tomto případě konkrétně na Adónida (srov. Gaerte 1922, 94). Nutno podotknout, že 

labrys objevující se společně s kultovními rohy bývá někdy interpretována jako žezlo, atribut či 

přímo anikonická forma ženského božstva typu Velké Bohyně (srov. Franz 2011, 22; Evans 1921, 

447; Gaerte 1922, 83). 

Výše uvedené symboly pro horu a horizont jsou v egyptském náboženství spojovány s místem, 

odkud vychází slunce a tedy také se solární symbolikou. E. Banou (2008) vyslovila domněnku, 

že „kultovní rohy“ na vrcholcích minójských svatyní byly vhodné k astronomickým pozorová-

ním, zejména východu slunce tolik potřebnému k přesnému sledování slunovratu a rovnodennosti. 

Za příklad si bere hliněný model kultovních rohů z horské svatyně na hoře Petsofas, která podle 

ní byla používána jako solární observatoř. Mohly tedy sloužit i k praktickému měření kalendář-

ního času. Oporu k tomuto výkladu hledá ve tvaru chrámů egyptské Nové říše, orientovaných 

na východ a opatřených dvojicí věží po stranách centrálního vchodu, které mohou symbolizovat 

horizont – dva body, mezi nimiž vychází slunce. Kriticky se ke spojení kultovních rohů s pozo-

rováním slunovratů staví T. Bilić (2013), který soudí, že pro takové úvahy neexistuje v současné 

době dostatek opor.

A. J. Evans se domníval, že sakrální rohy mohly označovat všechny obytné budovy, které patřily 

mínójskému vládci, který zároveň vykonával kněžské funkce (Evans 1930, 84). M. P. Nilsson (1950, 

185) zašel ve svých závěrech ještě dále a kultovní rohy pokládá za symbol, který vyjadřoval posvát-

ný charakter budovy „podobně jako kříž, který je nejen na oltáři, ale i na věži kostela nebo střechy 

kaple“. Ukazuje na těsné spojení kultovních rohů se stavbami či objekty náboženského charakteru. 
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7.1.5 Idol – oltář

Již M. Hoernes (1892, 280) uvažoval o tom, že měsícovité podstavce představují zmenšené napodo-

beniny velkých dřevěných idolů. Na tyto úvahy navazuje G. Kyrle (1913, 245), který hovoří o mo-

delech skutečných oltářů „kmenových“ svatyní a jako příklad uvádí 83 cm dlouhý a asi 20 kg vážící 

exemplář z eponymní lokality Kalenderberg u Mödlingu. Představu o měsícovitých podstavcích jako 

napodobeninách oltářů či idolů vyrobených z organických materiálů, ze dřeva, slámy, kůže obětova-

ných zvířat, jejich hlav aj., připouštějí i další badatelé (srov. Nischer-Falkenhof 1935, 306; Maringer 

1960–1961, 24; Paulík 1962, 111–112; 1980, 181; Pressmar 1989, 47). Podle E. Nischer-Falkenhofa 

(1935, 302) mohly motivy paprskových kol, vyskytujících se na některých exemplářích východo-

alpské oblasti, indikovat příležitostnou mobilitu oltářů-idolů, které byly během velkých kmenových 

slavností taženy v procesí a následně po ukončení slavností uschovány do příštího roku v centrální 

svatyni. Předpokládá, že v její blízkosti rovněž probíhala masová výroba keramických či hliněných 

modelů, které si účastníci odnášeli do svých domovů, kde patrně plnily funkci miniaturního domácí-

ho oltáře (srov. Maringer 1960–1961, 24; Makiewicz 1995, 151). Za domácího oltář se považuje také 

nález velkého zdobeného podstavce z Vát (Molnár – Farkas 2010). 

V antickém světě byly používány více než dvě desítky druhů oltářů, z nichž některé přenosné, 

v podobě okrouhlých podložek, spočívaly na třech nožkách (srov. Yavis 1949, 10–13). Podobnou for-

mu vykazují tzv. billendorfské talíře na nožkách, např. na pohřebišti v Niederkeina u Budyšína (srov. 

Puttkammer 2008) a také podložka již zmíněného unikátního měsícovitého podstavce ze slezského 

Wołowa (srov. Jadczykowa 1989; 1993). V tomto exempláři spatřuje I. Jadczykowa přenosný oltá-

řík, v němž se spojují dva elementy – obřadní stůl a kultovní rohy. Mohl podle ní sloužit k uctívání 

astrálních božstev a kultu plodnosti. Jeho přítomnost v hrobě vysvětluje spojením pohřbené osoby 

s vykonáváním kultu. Dále uvažuje, že se v případě exempláře z Wołowa jednalo o hliněný model 

reálného kultovního místa – svatyně, kde se konaly náboženské obřady plodnosti (srov. Jadczykowa 

1989, 54). Prototypem takového místa, shodujícího se ve všech hlavních rysech s měsícovitými pod-

stavci na podložkách, může být areál v bavorském Litzendorfu z 8.–7. stol. př. Kr. (srov. Makiewicz 

1995, 149–150). Zde byl v roce 1992 prozkoumán prostor svatyně obehnaný dvěma soustřednými 

kruhovými příkopy. Zatímco vnější příkop vykazoval přerušení na severovýchodní straně, vnitřní 

byl přerušen na protilehlé straně jihozápadní. U okraje vnitřního příkopu se nacházely dva sloupy. 

Později byl celý prostor zasypán vyrovnávkou a na stejném místě navršena mohyla s kamenným věn-

cem. Tato situace vede k úvahám o spojení svatyně s pohřebními obřady (Abels 1993, 44). 

Obětní scéna zobrazená na urně z mohyly č. 3 ze Šoproně-Vá rishegy s „rohatým oltářem“ nápad-

ně připomínajícím měsícovitý podstavec uprostřed, může rovněž poukazovat na eventuální funk-
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ci měsícovitých podstavců v rámci kultovních praktik (srov. Schmid 1937, 296; Nagy 1979, 72). 

Uspořádání některých hrobů s měsícovitým podstavcem uprostřed vyvolává dojem prostřeného stolu. 

V tomto případě by mohl zastávat funkci obětního talíře s analogiemi obětních stolů z Délu i Knóssu 

(srov. Seger 1913, 219–220; Jadczykowa 1989, 54).

Podstavce kalenderberského typu stojící v mísách na nožce, doplněné na okraji mističkami a fi gu-

rkami ptáčků, jsou považovány za jakýsi druhu kernu, tedy za nádoby s kultovním významem, kdy 

celá sestava může být chápána jako napodobenina velkého oltáře a obětní mísy (srov. Gallus 1938; 

též Patek 1972, 213; Pescheck 2002, 422–423). 

Otázce měsícovitých podstavců jako příslušenství ohnišť s ústřední rolí obětiště či oltáře bude 

věnována pozornost v kap. 7.2.3.

7.1.6  Rohy na hebrejském oltáři

Na možnou sémantickou podobnost mezi mínójsko-mykénskými kultovními rohy a hebrejským ro-

hatým oltářem poukázal již A. J. Evans (1901, 137). Jako příklad zobrazení hebrejského oltáře uvádí 

stélu semitského boha Salma z lokality Teima v severní Arábii. Výjev zobrazuje kněze před oltářem, 

který je na vrcholu korunován párem rohů, mezi nimiž se nachází hlava býka.

Rohatý oltář z otesaných kamenů přesně odpovídající popisu Starého zákona, byl objeven 

ve zdech sloupového domu vrstvy III/II (8.–7. stol. př. Kr.) v lokalitě Tell es-Seba (Jericke 2006, 

obr. 7). Další rohatý oltář nalezený ve vrstvě VA–IVB v Megidu (cca 10. stol. př. Kr.) sloužil nej-

spíše k obětování tekutin, jídla nebo pálení kadidla. Na významnou úlohu rohů na hebrejském oltáři 

upozornil F. Loré (2004, 51–52). Starý zákon nápadně často obsahuje zmínky o úzkém vztahu oběti 

rohatých zvířat k hebrejskému oltáři a jeho rohům, které byly kropeny krví těchto zvířat (viz též Bič 

Obr. 80. Litzendorf (Bavorsko). Kruhový areál svatyně. Podle Abels 1993. Obr. 81. Wołow (Slezsko). Měsícovitý podstavec 

na podložce s  třemi nožkami. Podle Jadczy-

kowa 1993.
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et al. 1991, 302). Podle Lorého by bylo jistě zavádějící přenášet biblické texty do prostředí střední 

Evropy, důležité však je uvědomit si, že původní texty vznikly přibližně v době používání měsícovi-

tých podstavců ve střední Evropě. 

Oběť očištění od hříchu se popisuje takto: „4Přivede toho býka před Jahva ke vchodu do Stanu se-

tkávání, položí mu ruku na hlavu a zabije ho pře Jahvem. 5Potom kněz posvěcený pomazáním vezme 

trochu krve toho býka a donese ji do Stanu setkávání. 6Smočí si v té krvi prst a sedmkrát jí bude kro-

pit před oponou svatyně, před Jahvem. 7Potom kněz potře trochou té krve rohy oltáře vůní dýmajících 

před Jahvem ve Stanu setkávání a vyleje všechnu krev z toho býka u paty oltáře celopalů, který stojí 

u vchodu do Stanu setkávání.“ (Lv 4: 4–8)

Stejným způsobem je popsána oběť za hřích již v knize Exodus (29:10–14). Při obřadu smíření se 

postupuje podobně, avšak kromě býka se obětuje také kozel: „18...vyjde, půjde k oltáři, který je před 

Jahvem, a provede nad oltářem smírný obřad. Vezme trochu býkovy krve a kozlovy krve a pomaže 

jí rohy na obvodu oltáře. 19Prstem bude tou krví oltář sedmkrát kropit. Tím oltář očistí a oddělí jej 

od nečistot Izraelitů.“ (Lv 16: 18–19)

Rohy oltáře mohly mít význam azylu, jako je zmíněno v první knize Králů. „51Šalamounovi to 

sdělili takto: ‚Hle, Adoniáš se zalekl krále Šalamouna, chytil se rohů oltáře se slovy: Ať mi dnes král 

Šalamoun napřed odpřisáhne, že nedá svého služebníka usmrtit mečem.‘“ (Král 1: 51)

Dále je pak v knize Amos kladen důraz na význam rohů oltářů v podobě zlatých telat. „14...v den, 

kdy Izraele potrestám za jeho zločiny, zakročím přísně proti oltářům v Betelu; rohy oltáře budou sra-

ženy a spadnou na zem.“ (Am 3: 14)

V knize Exodus je uveden návod na postavení oltáře o rozměrech cca 2,3 × 2,3 × 1,4 m a jeho pří-

slušenství. „1Udeláš pět loket dlouhý, pět loket široký oltář z akáciového dřev, ten oltář bude čtverco-

vý, vysoký tři lokty. 2Na jeho čtyři úhly uděláš rohy, které s ním budou tvořit jeden celek a potáhneš 

je bronzem. 3Uděláš k němu nádoby na odnášení mastného popela, lopaty, kropící misky, vidlice 

a kadidelnice. Veškeré oltářní příslušenství uděláš z bronzu.“ (Ex 27:1–3)

Na základě této provokativní úvahy se F. Loré domnívá, že by bylo možné představit si měsícovi-

té podstavce jako součást domácích oltářů, které ve své archaické formě upomínají na uctívání bohů 

skrze zjednodušené býčí rohy (2004, 52). Zde se může odrážet předovýchodní tradice, kde byly rohy 

odznakem bohů a héroů (Bič et al. 1991, 302; viz kap. 7.1.3). V některých textech je i sám Jahve lí-

čen s rohy. „6Tehdy jsem uviděl, že uprostřed mezi trůnem se čtyřmi Živoucími a Starci stojí Beránek, 

jakoby zabitý, má sedm rohů a sedm očí, což je těch sedm Božích Duchů rozeslaných po celé zemi.“ 

(Zj 5: 6)
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7.1.7 Kult předků

Výskyt měsícovitých podstavců v kontextu funerálních památek může u jejich sídlištních protějšků 

signalizovat představu rituálů spojených s uctíváním předků (srov. Huber 2005, 56). Kult předků je 

úzce svázán s okruhem uctívání domácího krbu, viz kap. 7.2.3, kde této otázce bude věnováno více 

prostoru.

7.1.8 Zařízení k měření času a pozorování astronomických jevů

V pečlivě zdobeném měsícovitém podstavci ze sídliště Zürich-Alpenquai spatřuje W. Brunner-

-Bosshard (1985) lunární „zástrčkový“ kalendář. Ve svých úvahách vychází z chybně spočítaných 

bodů výzdoby čelní stěny předmětu, která je u základny 

tvořena dvěma vertikálními a jednou horizontální řadou ši-

rokých vpichů. Další skupiny vpichů se nacházejí na rozích 

a na vrcholech trojúhelníků zavěšených pod hřbetem (obr. 

82). Systém děr a kolíčků mohl být podle něj využit k za-

znamenávání 26 lunárních nocí resp. viditelných fází Měsíce 

a dvanácti cyklů Měsíce či jeho úplňků v rámci lunárního 

roku. Tři dny, kdy Měsíc není viditelný, se nezaznamenáva-

ly. Devět zdířek pro kolíček ve vrcholech trojúhelníků zavě-

šených pod hřbetem podstavce mělo sloužit k odečítání tzv. 

periody saros,43 která hraje důležitou roli při předpovědích 

zatmění Měsíce i Slunce. Brunner-Bossahard počítá s 26 

dny viditelných fází Měsíce a třemi dny Měsíce v novu. Jak 

poukazuje A. Huber (2005, 58), počet vpichů určených pro 

zaznamenávání těchto dnů na samotném předmětu však činí 

pouze 25, aby byl naplněn počet dnů synodického měsíce,44 

muselo by se v tomto případě počítat se čtyřmi dny Měsíce 

v novu. Zásadní problém této téze pak Huber spatřuje v ab-

senci paralel tohoto „důmyslného zařízení“, u kterých by 

platily stejné vzorce výpočtů. Na dalším analogickém exem-

pláři rovněž z Zürich-Alpenquai podle něj nesouhlasí počet 

43  Perioda trvající 18 let 11 dní, 7 hodin a 43 minut, kdy dochází k opakování stejných jevů zatmění Slunce a Měsíce. Byla známá 
již ve starověku (srov. Bouška – Vanýsek 1963, 13).
44  Synodický měsíc je doba, která uplyne mezi dvěma stejnými fázemi. Trvá 29, 5306 dnů (srov. Kerner 2001, 93; blíže Bouš-
ka – Vanýsek 1963, 12).

Obr. 82. Zürich-Alpenquai (Švýcarsko). Měsíco-

vitý podstavec a jeho využití jako pozo-

rovacího zařízení (nahoře) či zástrčkové-

ho kalendáře (dole). Podle Kerner 2001 

a Brunner-Boshard 1985.
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bodů na noze. Je jich celkem pouze 33, takže by se muselo při použití principu W. Brunner-

-Bossharda postulovat sedm nocí novu, což je prakticky nepřijatelné. Další dva exempláře z lokali-

ty Zürich-Wollishofen, které Brunner-Bosshard využil na podporu své hypotézy, jsou z velké části 

restaurátorsky doplněny, podobně jako oba podstavce z Zürichu-Alpenquai. Kromě toho při sčítání 

astronomicky interpretovatelných prvků výzdoby základny opět chyboval (srov. ibid., 58). 

Hluboké důlky se vyskytují také na některých podstavcích východohalštatské oblasti nenáleže-

jících kalenderberskému typu, např. Vát, Szombathely-Reiszig-erdő (srov. Molnár – Farkas 2010, 

134), Leoben-Häuselberg (Hebert 1996, 35), Vajnory (Studeníková 2003, Abb. 6: 1). Tyto důlky 

patrně neměly dekorativní funkci, v případě podstavce z Vátu například vůbec nerespektují motiv 

meandru. 

Pod dojmem Bunner-Bosshardovy hypotézy hledala B. Teržan (1996, 518–524) indicie k zazna-

menávání času ve formě lunárního kalendáře pomocí dalších předmětů, uvádí například číselné kom-

binace výzdobných prvků mísy na nožce a k ní náležejícího měsícovitého podstavce z mohyly č. 27 

ze Šoproně-Várhely. Kultovní měření a zapisování času řadí do sféry žen – tkadlen, které mohou být 

vnímány v božských dimenzích v podobě bohyň osudu – starořeckých Moir. Jejich obvyklá trojčet-

nost může mít souvislost s fázemi Měsíce (ibid., 524–526). V tomto duchu lze vyložit známou scénu 

zachycenou na nádobě z této mohyly, tedy z hrobu s pravděpodobným kalendářním náčiním tzv. ka-

lenderberské triády (srov. Teržan 1986, 234; 1996, 524). Jejím ústředním motivem je ženská postava 

stojící u vertikálního tkalcovského stavu, z něhož jsou do zahloubené jámy spuštěna vlákna osnovy 

s navázanými závažími. Za nebo vedle ní se nachází ženská postava s krátkou přeslicí a vřetenem 

v ruce, a z druhé strany stavu další, výrazně se od ostatních odlišující postava, která drží v rukou 

rám s nataženou osnovou. Tato postava může představovat muže – hráče na lyru, nebo mladou ženu 

pracující s tkacím rámem. Scénu po obou stranách uzavírají postavy-žen se zdviženýma rukama 

v adoračním gestu. Celou scénu lze interpretovat jako tkaní urozené ženy za přítomnosti přadleny 

a hudebníka – hráče na lyru nebo tkaní pohřebního roucha za účasti tří bohyň osudu, které rozhodují 

o životním údělu každého smrtelníka (srov. Stegmann-Rajtár 2005, 63). Tkalcovský stav by pak 

představoval symbol života a času (srov. Eibner 1997, 145). Symboliku trojjediné bohyně vykazuje 

výzdoba i jiných nádob ze Šoproně (srov. Kerner 2001, 108, Abb. 33b). 

Jako lunární nebo solární kalendář je také interpretován podstavec z Mohuče-Hechtsheim (Porý-

ní-Falc) se hřbetem ozubeným devíti výběžky a pěti příčnými otvory o průměru jeden centimetr pod 

ním (obr. 26). Systémem dřevěných kroužků zavěšených na zuby a dřevěných kolíčků zasunutých 

do otvorů se měly počítat dny (srov. Diehl 1986, 227; Probst 1996, 285). 
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Využití měsícovitých podstavců jako součástí „astronomických“ pozorovacích zařízení horizon-

tu k určování místa východu Měsíce k bodu východu Slunce popsal M. Kerner (2001, 92; srov. též 

Huber 2005, 59). Pozorování pozice východu Měsíce, která je v průběhu roku a saros periody, resp. 

precese orbity Měsíce45 proměnlivá k místu východu Slunce, je důležité k určování zatmění těchto 

nebeských těles (podrobněji viz Kerner 2001). Tato metoda využívá poznatku, že rovina měsíční 

orbity svírá s ekliptikou úhel 5,145396°,46 což v praxi znamená, že pozice vycházejícího Měsíce se 

vždy pohybuje v blízkosti bodu východu Slunce. K určení relativní pozice mezi nimi musí být střed 

podstavce každé ráno centrován na východ Slunce, aby se večer na čárkové stupnici dala odečíst vý-

chozí pozice Měsíce (obr. 82; ibid.; srov. též Huber 2005, 59). 

Poloha nebeských těles mohla být podle Kernera zaměřována také pomocí měsícovitých podstav-

ců pevně spojených s podložkou. Oběžné rýhy na podložce některých exemplářů přitom měly sloužit 

k vedení zachycovače měřicí nitě během měření (srov. Kerner 2001, 132). Takové podstavce se na-

cházejí téměř výlučně v hrobech.

Pro objektivní měření v průběhu celého roku bylo nutné stanovit referenční bod, resp. referenční 

rovinu (ibid., 126). Její funkci mohla plnit hladina jezera, nebo mohla být vytvořena uměle pomocí 

vlákna, které bylo nataženo přes rohy měsícovitého podstavce. Takto uměle vytvořený horizont však 

musí být vždy reprodukovatelný. K tomu je kromě horizontální roviny zapotřebí také vertikální re-

ferenční bod. Tímto bodem mohla být opět hladina jezera, ale také například vrchol hory. M. Kerner 

z toho vyvozuje, že podstavce s rovným hřbetem a nízkými rohy byly používány u jezera, zatímco 

podstavce s vysokými rohy v hornatém prostředí. K horizontálnímu vyrovnání mohla podle něj slou-

žit mísa naplněná vodou. V ní umístěný podstavec lze horizontálně vyvážit pomocí hladiny. Tomuto 

účelu by vyhovovaly mísy na trojnožce nebo také mísy na nožce s vloženým miniaturním měsícovi-

tým podstavcem, jako např. ze Šoproně. Některé z těchto nádob mají na těle „hřebenovité“ výstupky, 

které byly podle Kernera určeny k upevnění mísy na jakémsi držáku – stativu (ibid., 100). Mimo 

to připouští, že pro účely pozorování solárního cyklu byly připevněny na vrcholu střechy v podobě 

akrotéria (ibid., 96). 

Proti této hypotéze lze namítnout hned několik argumentů. Jen málo měsícovitých podstavců má 

takový dekor, který by umožňoval zaznamenávání astronomických jevů. V té souvislosti je třeba 

poznamenat, že stupnice vynesená na podstavec ještě před jeho výpalem, by se během něj nutně de-

formovala. Pro výrobu takto citlivých zařízení existovaly vhodnější materiály, např. bronz či dřevo. 

Dalším otazníkem je dlouhodobé zajištění stabilní vzdálenosti pozorovatele od měřicího aparátu, 

45  Perioda trvající 18, 5996 let způsobená sklonem orbity Měsíce k ekliptice, který periodicky v průběhu devíti let kolísá od 28,60 ° 
do 18,30 °. 
46  Orbitální rovina země.
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nutné pro dosažení relevantních výsledků. Největší odchylka východu měsíce od východu Slunce je 

totiž pouhých osm stupňů! Odstup pozorovatele od zařízení velikosti podstavce z Zürichu-Alpenquai 

byl vypočítán na pouhých 42 cm. Při tak malé vzdálenosti mají sebemenší odchylky za následek chy-

bu měření v řádových hodnotách ročních změn východů měsíce (srov. Huber 2005, 60). 

Tato hypotéza nevysvětluje existenci velkého množství měsícovitých podstavců na některých lo-

kalitách, např. Hauterive-Champréveyres ve Švýcarsku.

7.2 Praktický nebo nevyhraněný účel

Na rozdíl od symbolické funkce lze praktické využití artefaktů do určité míry kriticky hodnotit na zá-

kladě jejich formálních, materiálových vlastností a nálezových okolností. Za ryze profánní lze po-

važovat pouze použití jako podhlavníku. Do kategorie předmětů s nevyhraněným účelem řadíme 

výrobky s alternativním využitím jak v profánní, tak v nábožensko-kultovní sféře, kde měly výrazný 

symbolický obsah.

7.2.1 Podhlavník

Tato hypotéza ukazuje hranice srovnávání měsícovitých podstavců s možnými analogiemi podle ryze 

morfologických podobností. Na základě nálezů fragmentů měsícovitých podstavců na lokalitě Gré-

sine (Savojsko) přednesl již v roce 1874 A. Perrin hypotézu o jejich účelu jako opěrek pod hlavy 

a poukazoval na podhlavníky z Číny, Japonska a především pak z Egypta (1874, 9–10). Tento názor 

podpořil ve stejném roce E. Desor (1874), který se sice domníval, že výzdoba a provrtání některých 

exemplářů svědčí o jejich zavěšení u vchodu příbytků či stájí jako talismanů, zároveň však pro část 

podstavců připustil využití coby podhlavníků. 

Archeologická a etnografi cká pozorování dokládají četné analogie téměř z celého světa; například 

mohou být uvedeny podhlavníky z jihovýchodní Asie, Číny, Japonska, Nového Zélandu, Polynésie, 

Střední Ameriky a Etiopie, známé jsou zejména podhlavničky ze starého Egypta vyráběné ze dřeva, 

mastku, kamene či slonoviny (obr. 83–84; srov. Perrin 1873, 9–10; Tschumi 1912, 10; Lips 1960, 

23–24; Matiegka 1897, 571; Strouhal 1994, 71; Vlčková 2005, 278–279). 

Podhlavníky měly zabránit znehodnocení velmi náročné úpravy vlasů při spánku (srov. Perrin 

1973, 10; Tschumi 1912, 7–12). Mohly mít různou podobu, od prostých kamenů, přes jednoduché 

„trámky“ až po umělecky náročně zpracované exempláře (Vlčková 2005, 278; Lips 1960, 23). Pro 

lepší pohodlí spícího mohla být na styčné ploše umístěna několikrát přehnutá látka či upevněn polš-

tářek (Castelfranco 1878, 74, tav. 5: 4; Vlčková 2005, 278).
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Tato hypotéza byla záhy kritizována a v roce 1883 plně odmítnuta jako neopodstatněná s argu-

mentem, že takové podhlavníky by musely být „skutečnými mučícími nástroji“ (cit. Bonstetten 1883, 

22). Mnoho podstavců má úzkou a nestabilní základnu, nedostatečný prostor mezi rohy a příliš úzký, 

v některých případech ozubený hřbet, jehož šířka u většiny kusů činí pouhý jeden centimetr (srov. 

ibid., 22). Zásadní argument se však objevil až po úplném opuštění této hypotézy. V bylanských 

kostrových hrobech vybavených měsícovitým podstavcem se tento artefakt nenachází, jak by se 

v případě podhlavníků dalo očekávat, pod hlavou pohřbeného či v její blízkosti, ale v jihovýchodního 

nebo jihozápadního rohu, tedy mezi neosobní výbavou (viz kap. 6.2). 

7.2.2 Akrotérion, architektonický prvek exteriéru stavby

Hypotéza významově slučující měsícovité podstavce s tzv. hřebenáči (Firstziegeln) vychází mimo jiné 

z mylně interpretovaných nálezových situací slezských hrobů, kdy byly některé měsícovité podstavce 

na podložkách chápany jako pokličky nádob (srov. Seger 1913, 218–219). Na základě jejich srovnání 

se stříškami chýšovitých uren ze Saska-Anhaltska (jako příklad je uváděna lokalita Hoym, obr. 85) 

vyslovil B. R. Goetze (1976, 137) názor o jejich účelu krytiny a ozdoby hřebenu střechy v podobě 

akrotéria. Analogické útvary lze pozorovat také na severoitalských chýšovitých urnách a na některých 

mírně kónických pokličkách, jako např. z Zürichu-Wollishofen (srov. Hager 2007, 43, Abb. 59). 

Některé prvky, zejména rohatiny střech, skutečně svým tvarem připomínají keramické měsícovi-

té podstavce i s jejich teriomorfními konci (Goetze 1976, 138; rohatiny srov. Vařeka – Frolec 2007, 

236–237). Vedle dekorativního významu mělo akrotérion také apotropaický charakter (srov. Huber 

2005, 56). Mohlo rovněž označovat stavby výjimečné povahy, například svatostánky, jak to u mínój-

ských kultovních rohů předpokládá M. P. Nilsson (1950, 185). Jeho umístění na vrcholu střechy 

se mohlo uplatnit během ročního pozorování slunečního cyklu (srov. Kerner 2001, 96). Podobným 

směrem uvažuje i E. Banou (2008, 33–35) v případě mínójsko-mykénských „horns of consecration”.

Obr. 83. Podhlavničky patřily ve Staré Říši k pohřební výbavě 

zemřelého.  Podle Tschumi 1912.

Obr. 84. Abusír (Egypt). Alabastrová podhlavnička ze staré 

říše.  Podle Vlčková 2005.
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Proti umístění měsícovitých podstavců na hřebeni střech hovoří nekvalitní výpal neumožňující 

trvaleji odolávat vlivům počasí. Při předpokládaném (intencionálním či živelním) zániku staveb po-

žárem by pak některé kusy musely nést stopy intenzivního žáru (srov. Goetze 1976, 137; Loré 2004, 

48). Tyto stopy však obecně chybí. Rovněž dolní partie předmětů nevykazují jakékoliv akceptovatel-

né stopy po fi xaci na hřeben střechy (srov. Hager 2007, 44).

O možnosti instalace měsícovitých podstavců vně staveb jako ozdoby či kultovního předmětu uva-

žoval již F. Keller (1858, 147). Vedle umístění na hřebeni střechy přichází do úvahy také ozdoba štítu. 

Tento názor podporuje převážně jednostranně hrubě provedená výzdoba mnoha měsícovitých podstav-

ců, určená pro pohled z většího odstupu (srov. Huber 2005, 63). Plasticky zdobená mazanice s výraz-

nými „rohovitými“ výběžky, nadto ještě zdůrazněnými svazky žlábků, která svým tvarem vzdáleně 

připomíná měsícovitý podstavec, byla objevena na lokalitě Trebatice (západní Slovensko), v jámě da-

tované do střední doby bronzové (srov. Paulík 1962, 34–43). Podobně ztvárněné kusy mazanice, avšak 

z mladší doby bronzové, pocházejí také z Levic-Géně (srov. Kmeťová – Hladíková – Gregor 2010). 

Stejně jako zdobené měsícovité podstavce byly i tyto objekty určeny pro jednostranný frontální pohled. 

Ačkoliv je jejich interpretace nejistá, bývají považovány za ozdobu stěny štítu či překladu nad vstupem 

(srov. Paulík 1962, 38–40, obr. 10). Podobně zdůrazněný překlad vstupního otvoru zaznamenáváme 

na spálené stěně domu v Tiszaug-Kémenytető (obr. 86; srov. Csányi –  Stanczik 1992, Abb. 76). 

Slabě vypálená resp. nevypálená mazanice může odolat vnějším vlivům počasí díky opakované-

mu nátěru povrchu, který je v obou případech ze Slovenska doložen, a přesahujícímu zastřešení, kry-

jícímu štít a stěny staveb (srov. Paulík 1962, 38; Kmeťová – Hladíková – Gregor 2010, 152, pozn. 20). 

Tato interpretace však nevysvětluje uložení měsícovitých podstavců na podložkách na dně hro-

bek. Také oboustranná výzdoba některých kusů logicky odporuje umístění ve štítu stavby.

Obr. 85. Hoym (Sasko-Anhaltsko) . Chýšovité urny se zdobeným hřebenem střechy do podoby měsícovitých podstavců.  Podle Goetze 

1976.
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7.2.3 Ohništní kozlík – praktické nebo symbolické příslušenství ohniště

Tato rozsáhlá teoretická koncepce zahrnuje využití měsícovitých podstavců jako příslušenství ohni-

ště, které vedle profánního, ryze utilitárního významu mělo důležitý symbolický, sakrální a kultovní 

charakter. Vazba podstavců na ohniště se projevovala již v samotném pojmenovávání těchto předmě-

tů. Poprvé ve smyslu krbového podstavce užil A. Prosdocimi (1887, 167) termín „alari“ při zveřej-

nění zprávy o keramických podstavcích ze severoitalské lokality Este, kde byly poměrně často aso-

ciovány s ohništi. Německý výraz „Feuerbock“ užívaný M. Hoernesem (1888, 114–116) pro železné 

kozlíky vyjadřuje užívání této kategorie artefaktů v rámci otopného zařízení. Tento termín rozšířil 

na keramické podstavce R. Meringer (1891, 144), který je považoval za napodobeniny skutečných 

kovových krbových podstavců. Podle F. Lorého (2004, 48, 52) poukazují některé nálezové situace 

měsícovitých podstavců, asociace s domy a zejména pak ohništi, na použití v každodenním životě. 

Tak například na lokalitě Bad Buchau-Wasserburg obsahovalo téměř každé ohniště nějaké fragmenty 

podstavců, ačkoliv jejich povrch nevykazoval žádné stopy sazí ani očazení (srov. Kimmig 1992, 67). 

Další podstavce z bezprostřední blízkosti ohnišť byly nalezeny na jezerním sídlišti Eschenz-Insel 

Werd (Fankhauser 1989, 129). Ovšem, jak již v roce 1986 upozornila Ch. Fankhauser (1986, 66–67), 

neexistuje jediný bezpečný doklad funkčního spojení měsícovitého podstavce s ohništěm.

Krbové podstavce plnily rozdílné praktické funkce. V rámci ohniště sloužily jako opora pro po-

lena usnadňující přívod vzduchu k otopnému materiálu a tím umožňující rovnoměrné, do jisté míry 

kontrolované a efektivnější spalování (srov. Meringer 1891, 135; Schmid 1937, 303; Drost 1954, 

100). V primitivní formě mohly být nahrazeny dřevěnými poleny či velkými kameny (Schmid 1937, 

285). Podobné použití kamenů na hliněném ohništi naznačuje nález z hradiště Heidenschanz v Dráž-

ďanech (Dresden-Coschütz; srov. Simon 1999, 65). Vedle toho našly kozlíky uplatnění jako podpěry 

pro rožně (srov. Drost 1954, 100). Tak mohou být interpretovány dva páry keramických podstavců 

Obr. 86. Tiszaug-Kémenytető (Maďarsko). Rekon-

strukce domu se zdůrazněným pře-

kladem nad vstupním otvorem. Podle 

Csányi – Stanczik 1992.
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(bezrohých a asymetrických) z Akrotiri na Théře (dnes Santorini) ze 17. stol př. Kr., jež jsou ana-

logické středoevropským měsícovitým podstavcům a navíc doplněné na čelní stěně uchem (obr. 9; 

srov. Romsauer 2003, tab. 50: 2). 

V tomto ohledu se zdá být důležitým společný výskyt kovových kozlíků s rožni v některých bo-

hatě vybavených hrobech, kde se našly zbraně, šperky, vůz, koňské postroje, bronzové a hliněné 

nádoby. Počátky tohoto zvyku lze zaznamenat ve 2. pol. 8. stol. př. Kr. ve východním Středomoří – 

v Řecku, na Krétě a Kypru (srov. Stary 1994; Hägg 1995). Na konci 8. století se jako součást náklad-

ně vybavených hrobů objevují na Apeninském poloostrově, především v Etrurii, i ve střední Evropě. 

Ze stupně Ha C jsou doklady železných krbových kozlíků z Beilgriese, hrob č. 74 a Großeibstadtu, 

hrob č. 14 (srov. Stary 1994, 617; Reichenberger 2000, 157). Vedle železných exemplářů se V Etrurii 

a ve střední Evropě uplatňují i výrobky z bronzu. Obvykle se vyskytují v páru a zpravidla v dopro-

vodu železných rožňů (srov. Stary 1994; Hägg 1995, 228). Kromě toho se v bohatých mužských 

hrobech zejména ve východoalpském prostoru objevují železné rožně samostatně bez krbových pod-

stavců (např. např. Rakousko: Schandorf, Strettweg, Rosegg-Frög, Hallstatt; Maďarsko: Nagyberki-

-Szalacska, Vaskeresztes; Slovinsko: Stična, Magdalenska Gora; srov. Egg 1996, 141; Fekete 1985, 

40). Několik hrobů s obsahem rožňů známe i z jihomoravské horákovské kultury (Brno-Holásky, 

Hlásnica u Horákova, Bratčice; srov. Golec 2004). Nový, v našem prostředí zcela ojedinělý hrob 

vybavený třemi pruty rožňů, byl odkryt v Praze-Letňanech (předběžná zpráva viz www_Hroby knížat 

2015). Kovové podstavce pocházejí také ze dvou raně laténských „knížecích“ hrobů u Hořoviček 

a Hradiště u Písku (srov. Jičínský 1862; Píč 1904–1905; Sankot 2002; Sklenář 2011, 78–81; 89–91). 

Zvyk přidávání kovových krbových podstavců a rožňů do výbavy hrobu pravděpodobně souvisí 

s obětní hostinou – rituálním sympoziem podle středomořských zvyklostí během pohřebních obřadů. 

Šlo o poslední přechodový rituál, kterého se dle tehdejších představ účastnili vedle pozůstalých také 

héroové, bohové i sám zemřelý (srov. Stary 1979, 46, 49). Základním prvkem takové pohřební slav-

nosti byla konzumace masa a alkoholu a s ní spojené obětiny a libace (srov. Bouzek – Sklenář 1987, 

34–35; Valentová – Šumberová 2011, 436). Společné hostiny hrály důležitou roli ve sféře světských 

a náboženských obřadů; v homérské době byly součástí důležitého hrdinského kultu (Hägg 1995, 

226). Utvářely a upevňovaly nepříbuzenské vztahy v komunitách. Zvyšovaly prestiž a osobní moc 

některých účastníků (Golec 2005, 107). Nastolovaly reciproční povinnosti mezi hostem a hostitelem, 

tedy vůdcem a těmi, kdo ho následovali, tj. jeho družiníky (Vencl 1994, 298; Bouzek 1997, 324). 

Kromě družiny měli podíl na účasti také bohové, kterým byli na začátku a na konci slavnosti oběto-

vány tekutiny i jídlo. V této době se hostin účastnily také ženy, nelze dokonce vyloučit, že i přímo 

v roli hostitelek (srov. Bouzek 1997, 324; Nebelsick 1997, 44). Ačkoliv se halštatská aristokracie 
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nechala při hostinách obsluhovat, příprava některých pokrmů upravených na rožních byla jakožto 

rituál výsadou čelných představitelů společnosti (srov. Golec 2005, 107–108). Přípravu masité oběti 

za pomoci rožňů zmiňuje Homér (Ílias, 1, 448–468; Odysseia, 3, 421–473). 

Význam hostin se přenášel i na picí a jídelní servisy, které tak plnily společensko-prestižní funk-

ci. Krbové kozlíky a rožně se staly symbolem moci nad domem a dvorem – oikem – a odznakem 

příslušnosti k nejvyšší společenské vrstvě (srov. Reichenberger 2000, 160; Golec 2005, 107). V této 

symbolické resp. komunikační rovině mohl být jejich význam přenesen i do pohřební výbavy jako 

manifestace společenského statusu a moci zemřelého. 

Spojení měsícovitých podstavců s mísami na nožce nebo s okrouhlými podložkami, na něž bývají 

zpravidla asymetricky umístěny (viz kap. 6.2), evokuje představu ohniště a jeho vybavení v podo-

bě ohništního kozlíku (srov. Hägg 1995, 231). Jejich přítomnost v pohřebním inventáři, podobně 

jako v případě billendorfských „modelů pecí“ a talířů s naznačeným či mírně vyvýšeným okrajem, 

otevírá zajímavé téma „ohně v hrobě“ (srov. Nebelsick 1996). L. Nebelsick považuje tyto předměty 

za přenosné modely honosných topenišť, kterým je vedle profánního využití připisován také kultovní 

význam, např. v roli obětního oltáře. Tato ohniště reprezentovaná velkými zdobenými keramický-

mi deskami okrouhlého či čtvercového půdorysu se objevují na různých místech Evropy od závěru 

doby bronzové až po dobu římskou (srov. Makiewicz 1976, 103–183). Jako příklad lze uvést mírně 

kruhové zahloubené ohniště z pozdní doby bronzové, orámované po obvodu trojnásobnými otisky 

provazů, na Hradišti u Pobedimi (srov. Studeníková – Paulík 1983, 149–170), nebo okrouhlé ohniš-

tě ze stejného období, po obvodě zdobené pěti koncentrickými kruhy tvořenými asi 1 cm širokými 

žlábky, odkryté v těsné blízkosti již zmíněné hradní jeskyně u Dietfurtu (Taute 1989, 43, Abb. 18). 

Obr. 87. Heuneburg, jižní věž. Měsícovitý podstavec na kruhové 

desce. Podle Sievers 1984.

Obr. 88. Závist – akropole, dům A1. Zdobená keramická deska 

s pozůstatkem hliněného předělu v přední části. Podle 

Drda – Rybová  2008.
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Kruhová keramická deska s centrálně umístěným 55 cm dlouhým podstavcem byla také nalezena 

v jižní věži Heuneburgu (obr. 87; Ha D1; Sievers 1984, 55; Boom – Fort-Linksfeiler 1989, Taf. 84: 

3). Dva exempláře velkých kvadratických orámovaných desek byly odkryty na Hradišti nad Závistí 

u Prahy v domě A1, datovaném do stupně Ha D2 (srov. Drda – Rybová 2008, 17). Větší z nich, ze tří 

stran ohraničený trojicí rovnoběžných žlábků, přiléhal k topeništi, jenž mohlo mít tvar jakéhosi krbu. 

Podle zaznamenaného půdorysu a fotografi e (obr. 88) byl mezi deskou a prostorem „krbu“ vyvýšený 

plastický předěl evokující pozůstatek měsícovitého podstavce, který se však v publikované 3D re-

konstrukci již neobjevuje (srov. Drda – Rybová 2008, obr. 14, 15, 77). Nebelsickovu představu pod-

poruje nález v hrobě č. 131 v Šoproni-Várhely, kde byla mísa na nožce s vloženým podstavcem na-

plněna dřevěným uhlím, podobně jako v popelu objevené další podstavce z hrobů č. 27 a č. 95 (srov. 

Patek 1972, 213; Nebesick 1996, 340; 1997, 45; Eibner 1986, 44). Uhlíky na podložce měsícovitého 

podstavce a očazení blízké stěny bylo také zaznamenáno v hrobě č. 3 z Lovosic (Pleiner 1959, 656). 

Tyto situace připouštějí rovněž užití podstavců ve funkci opory pro louče či pochodně (srov. Gallus 

1938, 23; Baumeister 1995, 414; Pescheck 2002, 422). Kromě rituální sféry si lze jejich uplatnění 

představit také při pracovních činnostech provozovaných mimo zemědělskou sezónu uvnitř staveb, 

jako bylo tkaní a předení, které vyžadovaly relativní sucho, teplo a světlo (srov. Mazač – Kloužková 

2012, 124–125). 

S přenosnými keramickými ohništi-grily – escharai v podobě široké mísy na nožce s proti-

lehlými zvýšenými okraji, vzdáleně připomínajícími kalenderberskou soupravu s podstavcem (obr. 

89–90), se můžeme setkat v kuchyni antického Řecka (obr. 91; srov. Sparkes 1962, pl. 5: 3). Výraz 

eschara zároveň označoval specifi cký druh (obětního) oltáře, který byl v helénistickém období spo-

jován s hrdinským kultem (Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011).47 Byl to jednoduchý, někdy 

47  V literárních a epigrafi ckých pramenech se množí zmínky o escharai od 5. století př. Kr.

Obr. 89. Šoproň-Várhely (Maďarsko), mohyla 27. Měsícovitý pod-

stavec vložený do mísy. Podle Eibner-Persy 1980.

Obr. 90. Loretto (Burgenland). Měsícovitý podstavec vložený 

do mísy. Podle Simon 1999.
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improvizovaný oltář,48 který mohl tvořit vrchní část většího oltáře – bomu,49 kde hořel oheň (srov. 

Ekroth 2002, 54–58). 

Při interpretaci mis na nožce s uvnitř vloženým podstavcem odkazuje K. Simon (1999, 95–96) 

na antické picí zvyky, při nichž se používala vysoká nádoba thymiaterion – vykuřovadlo. V pohřeb-

ní tradici pozdně helénského období se vykuřovadly desinfi koval a pročišťoval vzduch při otevírá-

ní rodinných komorových hrobek. Stala se zde proto běžnou součástí pohřební výbavy. Do hrobu se 

vkládala v nepoužitém stavu s cílem, aby symbolicky usmiřovala duše zemřelých v podsvětí (srov. 

Romsauer 2003, 50). Do úvahy přichází také uplatnění sestavy podstavce s podložkou či mísou při 

rituálu libace, kouřové či zápalné oběti nebo ohřívání (pravděpodobně) alkoholických nápojů během 

pohřebního ceremoniálu (libace: srov. Nebelsick 1996, 339–340; Simon 1999, 95; kouřové a zápalné 

oběti: srov. Hägg 1995, 231; Baumeister 1995, 414). Podle I. Hägg (1995, 231) se rituální náčiní 

upotřebené během náboženského rituálu spolu s obětí a jejími zbytky stalo posvěcenými. Platil tak 

pro ně zvláštní režim zacházení. Podobně jako obětiny nesměly být z kultovního areálu odnášeny 

zpět do profánního světa, ze kterého byly jednou pro vždy vyloučeny (srov. Krämer 1966, 121). 

V hrobě pak představovaly pozůstatek náboženského obřadu, popřípadě symbol kněze, který byl 

po smrti tímto symbolem také označen (srov. Hägg 1995, 231; Reichenberger 2000, 160; Jadczyko-

wa 1993, 145–146).

Společným jmenovatelem hrobů vybavených kovovými krbovými kozlíky nebo keramickými 

měsícovitými podstavci (zejména u bylanské a kalenderberské kultury) je luxusní výbava reprezen-

tující vysoký sociální a politický status zemřelého. Připomeňme si, že zatímco v oblasti kalender-

berské kultury jsou měsícovité podstavce součástí inventáře především bohatých ženských hrobů 

(Blesl – Kalser 2005, 87; Griebl 2004, 187), v jiných oblastech se vyskytují převážně v honosně vy-

48  Např. na zemi nasypaná hromádka žhavého uhlí.
49  Bomos byl kamenný oltář k uctívání bohů, nejčastěji zhotovený z mramoru či vápence. Jeho vrchní část tvořila eschara vyrobená 
z keramiky, serpentinu, ruly či bronzu. 

Obr. 91. Přenosné grily – escharai. Podle Sparkes 1962.
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bavených hrobech mužských (Hägg 1995, 211). Při akceptování shodné funkční a symbolické strán-

ky krbových kozlíků a měsícovitých podstavců lze jejich přítomnost v hrobě chápat jako symbol 

krbu, domu, majetku a nadprůměrného životního stylu, související s představou hrobu jako dočas-

ného či trvalého domova (Simon 1999, 96). Výskyt v hrobech obojího pohlaví je možné interpreto-

vat tak, že „symbolizují rituální péči o krb jako ryze ženskou záležitost a zároveň dům a moc pána 

domu“ – organizátora sympózií (cit. Nebelesick 1996, 350). 

Měsícovité podstavce opakovaně ve shodě s kovovými kozlíky nesou zakončení v podobě roha-

tých zvířat. Tento aspekt ukazuje na jistou spojitost mezi krbovým náčiním a motivem dobytčí hlavy 

(srov. Hägg 1995, 228). Spojení topenišť, resp. pecí se symbolikou rohatých zvířat (býků) se objevu-

je například již v mladším neolitu v potiské kultuře na sídlišti Berettyóújfalu-Herpály (srov. Romsau-

er 2003, 60). Také anglický výraz pro krbový podstavec „andiron“ nebo francouzský „landier“, ma-

jící základ v keltském *anderos se sémantickým obsahem býček nebo býk, poukazuje na spojení 

býčí symboliky s ohněm (srov. Tschumi 1912, 28; Drost 1954, 126; Steuer 1994, 390). Význam po-

zitivní symboliky rohatého dobytka – býka, berana či kozla – jako ztělesnění plodivé a apotropaické 

síly tak přechází na ohniště, případně na pec (Fotiny 1970, 161). Například v jižní Itálii a na Sicílii 

se ve druhé polovině 20. století hrnčíři bránili, stejně jako jejich předci, proti zlu a riziku špatně 

vypálené vsádky tak, že umísťovali jednotlivé rohy, celé parohy nebo kříž na pec či její stěnu (srov. 

Hampe – Winter 1965, 198). Analogickou situaci k tomuto příkladu nabízí Ch. Fankhauser (1986, 88) 

na lokalitě ve Wintzenheimu v Alsasku, kde se o hrnčířskou pec opíral měsícovitý podstavec.

Umístění měsícovitého podstavce v blízkosti topeniště a jeho určitý prostorový vztah k pozoro-

vateli, determinovaný převážně jednostranným dekorem a tvarem, jsou aspekty, které dávají tušit, že 

mohlo jít o artefakt s výrazným symbolickým charakterem, jakéhosi strážce ohně a krbu (srov. Huber 

2005, 56). Jeho funkce zřejmě souvisela s kultem a úctou k rodinnému krbu a k jeho ochránkyni, na-

cházející paralely v podobě řecké bohyně Hestie či římské Vesty (srov. Déchelette 1898, 63; Foltiny 

1970, 160; Pressmar 1989, 45; Simon 1999, 68; Schmid 1937, 303–304; Bouzek 2000, 350; 2005, 

117). Mohl plnit funkci atributu posvátného ohniště, které svou přítomností odlišoval od běžného 

topeniště.

Oheň poskytoval člověku teplo, světlo, ochranu před tmou a zlými silami. Pomáhal také při tepel-

né úpravě stravy, výrobě nástrojů a přeměně určitých vlastností některých přírodních surovin – hlíny 

na keramiku a rud na specifi cké kovy (srov. Romsauer 2003, 73). Byl vnímán jako očistný element 

a z něho vycházející kouř jako prostředek komunikace s transcendentnem. Ohniště tvořilo ústřední 

bod každého domu, rodiny a komunity, mělo svůj důležitý společenský a religiózní význam. Skr-

ze posvátný oheň byli uctíváni předci, obětovalo se domácím bůžkům (penátům), ochráncům domu 
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a jeho zásob. Byl součástí majetku a identity každé rodiny. Tento oheň nesměl nikdy vyhasnout, 

protože představoval sídlo a zosobnění samotného božstva (srov. Schmid 1937, 303–304; Fustel de 

Coulanges 1998, 25–39). V antickém Řecku bylo posvátné kruhové ohniště personifi kováno do pa-

nenské bohyně Hestie, mající obdobu v římské Vestě (k Hestii blíže Vernant 2004). Oba dva výrazy 

původně označovaly rodinný krb – oltář. Uctívání domácího krbu – Hestie bylo natolik významné, 

že se dokonce stalo státním kultem. Při modlitbách byly první verše věnovány právě této bohyni. 

Také v pozdější lidové tradici si ohniště-krb jako sídlo domácích patronů zachovalo svojí důležitou 

roli v obřadech rodinného a rodového kultu (srov. Komorovský 1999, 78–84). V některých oblastech 

(např. Bělorusku) platil zákaz darovat oheň z rodinného krbu do cizí domácnosti, protože by společ-

ně s ohněm odešel také blahobyt. 

S ohněm, který má „jako dárce tepla podobu s prapůvodním zdrojem tepla a života“ (Schmid, 

1937, 304) je úzce spjat solární kult. V ohni je obsažena síla, která ničí a zároveň dává duši nesmr-

telnost (Jadczykowa 1989, 53). Paprsková kola se čtyřmi špicemi dominující některým kalender-

berským podstavcům, stejně jako motivy svastiky, lze zjednodušeně vyložit jako solární symboly 

(srov. Schmid 1937, 304; Niemiec 2000, 217; Griebl 2004, 187). Není proto náhodou, že K. Simon 

(1999, 96) spojuje měsícovité podstavce s komplexem náboženských představ kultur popelnicových 

polí a antitetické postavení zoomorfních rohů vnímá jako formální sblížení měsícovitých podstavců 

s motivem sluneční ptačí bárky. 

Někteří autoři striktně odmítají praktické využití měsícovitých podstavců v ohništi (např. Nagy 

1979; Billot 2008; Matzerath 2011; 2012; 2014). Zásadní argumenty proti uplatnění těchto předmětů 

ve funkci krbových podstavců lze stručně shrnout do následujících bodů (např. Baumeister 1995, 

397–399; Hager 2007, 45–47; Matzerath 2012, 222): 

• jejich fragmenty se v blízkosti ohniště objevují pouze sporadicky, spíše lze hovořit o náhodném 

rozptylu; zpravidla se na sídlištích nacházejí v zahloubených objektech a mají charakter odpadu, 

• pouze u malé části nálezů byly zjištěny sekundární stopy výpalu, které by se daly očekávat v přípa-

dě krbového náčiní; teplota výpalu je obecně hodnocena jako nízká,

• neexistují dva shodné exempláře vypovídající o párovém použití podobně jako v případě kovo-

vých krbových podstavců, na které mohly být pokládány rožně, 

• většina exemplářů není dostatečně velká a stabilní, aby mohla sloužit k opírání polen, opěrná plo-

cha bývá úzká a nenese stopy manipulace s poleny. 

Některé tyto opodstatněné výhrady nelze vztáhnout na celý fond. Pro české prostředí charakteris-

tické prismatické podstavce (typ 1) ze sídlišť mají dostatečnou výšku a stabilní základnu, aby plnily 
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funkci podpěry. Jejich velké rozměry a hmotnost hovoří pro stacionární umístění v rámci určitého 

prostoru. 

Naproti tomu u drobných, bohatě zdobených forem (zejména typ 2) se využití jako krbového 

kozlíku nepředpokládá (srov. Schmid 1937, 303; Huber 2005, 56). Také přítomnost miniaturních 

forem na sídlištích slouží podle M. Kernera (2001, 100) jako jednoznačný důkaz pro jejich nepou-

žitelnost ve formě krbového podstavce. Jako příklad lze uvést úplný exemplář ze sídliště Unteruhl-

dingen na Bodamském jezeře (Bádensko-Württembersko). Je však třeba upozornit na skutečnost, že 

miniaturní formy jsou na sídlištích zcela vzácným jevem. Lze je snad považovat za modely, které 

sloužily jiným účelům než jejich vzory, např. jako hračka.

Údaje o nízké teplotě výpalu měsícovitých podstavců jsou zpravidla výsledkem subjektivního 

hodnocení. Z toho důvodu bylo několik vzorků v rámci této problematiky podrobeno chemicko-mi-

neralogickým analýzám, které u většiny vzorků potvrdily teplotu výpalu nepřesahující 600–800 °C, 

spíše kolem 500 °C. Toto zjištění však nevylučuje možnost použití v blízkosti ohniště. U většiny 

testovaných fragmentů totiž nevíme, ze které části výrobku pocházejí (zda z okraje či středu). Ex-

perimentálním použitím několika modelů na způsob krbového kozlíku bylo ověřeno, že povrchová 

teplota v místech styku s hořícím materiálem dosahovala cca 600 °C, zatímco na ostatních partiích 

nepřesáhla 400 °C. Tyto výsledky zcela korespondují se symetrickým rozložením tepelné zátěže té-

měř kompletně dochovaného podstavce z Přemyšlení (kat. č. 54). Příčiny nerovnoměrného výpalu 

mohou souviset jak s funkcí v blízkosti topeniště, tak s blíže nespecifi kovanými událostmi. 

Problematická je interpretace tzv. sekundárního výpalu, za jehož projev je považováno zakouře-

ní či strupovité rozpraskání povrchu. Jak soudí A. Huber (2005, 56), dominance redukčně vypále-

ných exemplářů a častý výskyt stop „sekundárního“ výpalu na zadní stěně měsícovitých podstavců 

z Zürichu-Alpenquai spíše vylučuje použití jako podpěry pro hořící polena. Kdyby totiž podstavce 

pravidelně stály v ohni, dal by se očekávat více skvrnitý nebo oxidačně vypálený povrch a sekun-

dární stopy výpalu by se musely vyskytovat se stejnou četností i na ostatních partiích. Jak již bylo 

uvedeno (srov. kap. 5.2.1.4), nelze exaktními metodami ověřit opakovanou tepelnou zátěž historické 

keramiky. Změny struktury a barevnosti povrchu tak zjevně nesouvisí s vícenásobným či dlouhodo-

bým výpalem, ale s jeho způsobem. 

Na absenci párového výskytu (co do velikosti a dekoru srovnatelných) měsícovitých podstavců, 

který by se předpokládal při použití na způsob krbových kozlíků, upozorňuje více autorů (srov. Go-

etze 1976, 137; Grimmer 1982, 5; Probst 1996, 285; Billot 2008, 156, 169; Matzerath 2012, 222). 

Ojedinělé náznaky párování lze pozorovat v prostorové distribuci nálezů na sídlišti Ürschhausen-



143

-Horn nebo na Runder Bergu u Bad Urachu, kde byly některé exempláře zachyceny v bezprostřední 

blízkosti ohnišť (Huber 2005, 53; Pauli 1994). Soupravu dvou identických podstavců registrujeme 

ze Žatce-Bezděkova. Funerální nálezy podstavců na podložkách dokládají, že se bezesporu jednalo 

o solitérně používané artefakty (srov. Simon 1999, 67). Jak ilustruje R. Meringer (1891) na příkladu 

recentních železných kozlíků v Solné komoře (Alt-Aussee), byly vedle párových opor pro rožně po-

užívány i solitérní krbové podstavce k podpírání polen: „...Vaření je jednoduchá věc. Několik polen 

bylo položeno ze strany na kozlík a třískami zapáleno...“ (Meringer 1891, 105).

S. Matzerath (2011, 121) soudí, že v případě praktického využití měsícovitých podstavců na sídli-

štích by se dalo očekávat jejich obecné rozšíření i ve starší době železné, kde se kromě kalenderber-

ské kultury vyskytují poměrně vzácně. V této souvislosti již H. Seger vyhýbavě konstatoval, že vklá-

dání krbových podstavců do hrobu by pak muselo být cizím, místním obyvatelstvem nepochopeným 

zvykem. Tam, kde řešení otopného zařízení vylučovalo jeho praktické využití, si zachoval pouze 

svou symbolickou funkci. Pokud by se jednalo o kultovní předmět, byla by jeho absence v obyt-

ném areálu sotva nápadná, protože by tento objekt nebyl přirozeně vystaven zatížení a rozbití (Seger 

1913, 218). Jak napovídají v této práci prezentované nálezy z Čech, lze s přibývajícím počtem zpra-

covaných a publikovaných sídlištních lokalit předpokládat také nárůst počtu případů z nefunerálních 

objektů doby halštatské.

Přes skepsi k funkci masivního měsícovitého podstavce z lokality Vát coby krbového podstavce 

připouštějí A. Molnár a Cs. Farkas možnost jistého vztahu mezi ním a zde nalezenou kvadratickou 

krbovou deskou zdobenou meandrem. Právě tento motiv může být podle uvedených autorů spojo-

vacím článkem mezi oběma artefakty, honosným topeništěm a zároveň objektem kultovního jednání 

(Molnár – Farkas 2010, 121–123). Využití měsícovitých podstavců k čistě každodenním užitkovým 

cílům a zároveň i k náboženským účelům připouští více badatelů (srov. Hägg 1995, 211; Krupnov 

1957, 63; Patek 1972, 213; Podborský 1970, 98).



144

8 ZÁVĚR

V předložené diplomové práci jsem si kladl za cíl komplexně zpracovat problematiku měsícovitých 

podstavců z pozdní doby bronzové a doby halštatské ve středoevropském prostoru na základě veške-

ré dostupné české i zahraniční literatury od poloviny 19. století po nejnovější. K tomuto účelu jsem 

využil publikované a nepublikované nálezy z Čech, které jsem následně uspořádal do katalogu. Část 

textu jsem věnoval analogickým předmětům před a po sledovaném období. Pomocí morfologické 

analýzy navrhuji vlastní klasifi kaci měsícovitých podstavců. Podle mého názoru značný přínos spočí-

vá v rozsáhlých chemicko-mineralogických analýzách provedených v laboratořích VŠCHT, které se 

zabývaly složením a kvalitou zpracování keramické hmoty a otázkou termického zatížení artefaktu, 

resp. fragmentů včetně jeho projevů na struktuře a povrchu střepu podstavců. Výsledky těchto ana-

lýz, zejména teploty maximálního zatížení, jsem porovnal s hodnotami povrchové teploty získanými 

při opakovaném experimentálním výpalu několika modelů měsícovitých podstavců speciálně vy-

tvořených k tomuto účelu. Posouzení širokého spektra interpretací nálezů těchto artefaktů v různém 

nálezovém prostředí, které je součástí této práce, nebylo dosud v literatuře provedeno.

V rámci této práce eviduji 205 jedinců (fyzicky dochovaných nebo pouze publikovaných) měsí-

covitých podstavců z mladší, resp. pozdní doby bronzové a doby halštatské z území Čech. Ačkoliv 

je tento počet nevelký ve srovnání s některými oblastmi, např. Švýcarska a jižního Německa (srov. 

lokality Hauterive-Champréveyres s 192 až 995 jedinci či Cortaillod-Est s 95 exempláři), významně 

doplňuje představu o rozšíření tohoto fenoménu v rámci střední Evropy. Rovněž se ukazuje, že ani 

v našem prostředí nejsou mimořádným druhem nálezů, jak se dříve soudilo. Jejich přítomnost lze 

očekávat na každém sídlišti pozdní doby bronzové. Zvláště nově dokumentované nálezy ze sídlišť 

doby halštatské mění zažité názory o jejich ryze funerálnímu účelu a dokládají, že se tradice výroby 

měsícovitých podstavců pozdní doby bronzové nepromítla pouze do pohřebních praktik. V obecnější 

rovině zapadají měsícovité podstavce z oblasti Čech do rámce středoevropského kulturního kontex-

tu, přičemž se v jednoduchosti tvaru a výzdoby odráží jejich spíše praktická úloha v každodenním 

životě.

Na základě dominantních morfologických znaků jsem nově vymezil čtyři základní typy a 13 va-

riant, které ve sledovaném období zahrnují jak běžné symetrické, tak poměrně dosud vzácné asy-

metrické formy. Některé z nich jsou kulturně či regionálně specifi cké. Nově byla v českém prostředí 

prokázána existence podstavců bez vytažených rohů, a jak ilustruje zcela unikátní nález z Prahy-Pit-

kovic, lze již v průběhu doby halštatské bezpečně počítat s výskytem asymetrických forem. Pro naše 

území je tedy charakteristický typ 1 a jeho varianty 1A, 1C pro pozdní dobu bronzovou, a varianty 



145

1A, 1C, 1D a 1H pro dobu halštatskou. Mimo tuto klasifi kaci lze měsícovité podstavce dělit podle 

velikosti na miniaturní formy a objekty „standardních“ či velkých rozměrů. Miniaturní podstavce 

jsou typické zejména pro funerální památky, kde se nezřídka vyskytují v kombinaci s kruhovými 

podložkami či mísami na nožce. Mají charakter modelu či přenosného zařízení. Oproti nim velké 

rozměry a hmotnost prismatických sídlištních výrobků z Čech vypovídají o jejich stacionárním umís-

tění uvnitř nějakého zastřešeného prostoru. Oproti okolním oblastem v českém prostředí výrazně 

převažují nezdobené kusy. Zdobené výrobky zpravidla nesou jednostranný dekor čelní stěny, což 

umožňuje rozlišení přední a zadní strany. Jedinečnost zpracování tvaru, případně výzdoby jednot-

livých předmětů vede k obecnému závěru, že v případě měsícovitých podstavců nešlo o sériovou 

produkci, nýbrž spíše příležitostnou.50 

Úroveň zpracování materiálu a kvalita výpalu měsícovitých podstavců bývá zpravidla posuzována 

na základě subjektivního dojmu. Proto byly ve spolupráci s VŠCHT provedeny chemicko-minera-

logické analýzy 22 vytipovaných vzorků, což je v souvislosti s danou problematikou svým rozsa-

hem prozatím ojedinělé. Jejich výsledky přinesly informace nejen o složení a struktuře keramického 

střepu, ale také o povrchových úpravách a maximální tepelné zátěži. K výrobě byla užita nehomo-

genní keramická směs lokálních zdrojů s převahou středně hrubého minerálního ostřiva do velikosti 

5 mm. Mimo to bylo zjištěno použití ostřiva ve formě drcených střepů, úlomků zeminy a přítomnost 

lehčiv organického původu, např. ve formě drobných dřevěných špalíčků. Možnosti propracování 

keramické hmoty jsou dle našich soudů limitovány velikostí artefaktů a úsilím o dosažení co mož-

ná nejnižšího obsahu fyzikálně vázané vody v materiálu, neboť její přítomnost negativně ovlivňuje 

vlastnosti polotovaru během procesu sušení a případné tepelné expozici. Za projev snahy o docílení 

stejnoměrného vysoušení lze považovat otisk podélně rozštípnutého dřeva na základně exemplářů 

z pozdní doby bronzové, dále také vhloubení základny, příčné otvory nebo redukování podstavy 

do několika nožek. Nerovnoměrný výpal, jeho relativně nízká teplota kolem 500 °C, resp. nepřekra-

čující 600–800 °C, či úplná absence výpalu, jako v případě vzorku z bylanského hrobu z Hradení-

na, svědčí o tom, že se nejedná o výrobky pálené ve speciálním pyrotechnologickém zařízení typu 

hrnčířské pece. Symetrické rozložení teplené expozice zachycené na kompletně dochovaném kusu 

ze Zdib-Přemyšlení s centrem expozice uprostřed těla koresponduje s výsledky experimentálního 

výpalu modelu coby krbového kozlíku. Z toho vyplývá, že hotový výrobek byl pouze sušený – ne-

keramický, jako v případě bylanských hrobů, a k jeho výpalu došlo s největší pravděpodobností až 

během používání nebo v rámci mimořádné události. Poměrně diskutovaná otázka projevů sekundár-

ního výpalu hraje důležitou roli při hodnocení potenciální funkce těchto výrobků. Během studia této 

50  D. Hager (2007, 60) dokonce uvažuje o tom, že výrobou mohla být pověřena určitá osoba na základě sociálního statusu, stáří či 
původu.
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problematiky se potvrdilo, že dosud neexistuje dostupná exaktní metoda, s jejíž pomocí lze bezpečně 

zjistit jednorázovou či opakovanou termickou zátěž historické keramiky.

Kvalita zpracování keramické směsi a výpalu mají rozhodující podíl na procesu archeologizace 

a výsledné vysoké míře fragmentarizace, torzovitosti, a relativní vzácnosti nálezů měsícovitých pod-

stavců. Kromě těchto materiálových faktorů souvisí nízký počet nálezů rovněž se způsoby nakládání 

s odpadem (např. cílenou selekcí určitých partií) a reutilizací artefaktů. Významnou úlohu však hrají 

také možnosti a metodika terénního výzkumu a následného zpracování a uložení (mnoho artefaktů 

i při použití šetrných preparačních a konzervačních postupů nelze vyzvednout a zcela uchovat).

Nálezové prostředí měsícovitých podstavců je v rámci středoevropského prostoru analogické. Ob-

jevují se na sídlištích, ve výbavě hrobů i v situacích, které jsou interpretovány v kultovním kontextu. 

Na sídlištích se jejich fragmenty rozptylují po celém areálu, tj. nejsou koncentrovány na jediné místo. 

Mimo osady na březích severoaplských jezer, kde se zachovala původní úroveň terénu z pozdní doby 

bronzové, se fragmenty měsícovitých podstavců zpravidla nacházejí ve výplni zahloubených objektů 

s charakterem sekundárního odpadu. Pouze ve výjimečných případech, jako v maďarském Vátu či 

jihoněmeckém Heuneburgu, lze hovořit o zanechání výrobku v předpokládaném místě původního 

využití (srov. Molnár – Farkas 2010; Sievers 1984, 54–55). Nápadný je společný výskyt podstavců 

s rekvizitami tkalcovské výroby, především jehlancovitými závažími, jako např. v případě objektů 

z Roztok u Prahy. O tom, že se vždy nemusí jednat o náhodný jev, svědčí jejich asociace v bohatě 

vybavených hrobech vysoce postavených žen – tkadlen v prostředí kalenderberské kultury.

Výskyt měsícovitých podstavců na sídlištích bez zjevné vazby na sociální prostředí svědčí o jejich 

uplatnění v každodenním životě. Naproti tomu jejich přítomnost v hrobech spojená s určitou sociál-

ně, mocensky, nábožensky a v neposlední řadě i kulturně diferencovanou skupinou privilegovaných 

osob (zejména v bylanské a kalenderberské kultuře) zároveň vyjadřuje hlubší symbolický význam 

těchto předmětů, který může být do jisté míry vnímán jako znak skupinové či kolektivní identity. 

Forma artefaktu reprezentuje kulturní příslušnost, místo uložení pak náboženský kánon, přítomnost 

či nepřítomnost sociální, eventuálně i náboženský nárok. Mimo to jsou měsícovité podstavce indiká-

torem kulturních kontaktů (srov. Matzerath 2014).

Připouští se, že podstavce různých forem (vyjádřené jednotlivými typy) plnily v odlišném kul-

turním prostředí a situacích nestejnou funkci s rozdílným symbolickým obsahem. Indicií k této do-

mněnce jsou nálezy rozdílných typů vyskytující se současně na jednom sídlišti či dokonce ve stejném 

objektu. 

Názory na funkci měsícovitých podstavců nejsou po více než 150 letech od prvních publikací jed-

notné, což se také odráží v množství používaných termínů. Rozsah interpretací sahá od jednoduché-
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ho náboženského symbolu přes rituální náčiní a objekt uctívání až k ryze profánnímu náčiní, přičemž 

se některé úvahy vzájemně nevylučují. Zatímco posouzení symbolické funkce zůstává v rovině hy-

potetických úvah, lze praktické využití do jisté míry ověřit z formálních a materiálových vlastností. 

Na jejich základě můžeme považovat uplatnění jako podhlavníku, astro-geodetického zařízení a oz-

doby střechy či štítu staveb za nepravděpodobné. Ačkoliv analýzy vlastností artefaktů a nálezového 

prostředí nepřinesly přímé indicie k odhalení funkce těchto výrobků, konfrontace výsledků chemic-

ko-mineralogických analýz s experimentem, připouštějí jejich použití v bezprostřední blízkosti ohně, 

ať už jako symbolické součásti domácího oltáře-krbu nebo praktického vybavení ohniště, kuchyně či 

v roli svítidla. Zapojení přírodovědných metod, zejména chemicko-mineralogických analýz, a expe-

rimentu lze považovat za správný směr vedoucí k defi nitivnímu potvrzení či vyvrácení role měsíco-

vitých podstavců jako příslušenství ohniště. 

Za současného stavu poznání, bez ambicí k defi nitivním závěrům, nelze jinak než měsícovité pod-

stavce chápat jako polyfunkční a polysémantické objekty, které jsou indikátorem kulturní identity, se 

symbolickým, sociálním i praktickým obsahem, vzbuzující ve své jednoduchosti a potenciálu široké-

ho využití více otázek než odpovědí.
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10 SEZNAM VYOBRAZENÍ

Pokud není uvedeno jinak jsou kresby a fotografi e pořízeny autorem.

Obr. 1. Schematizovaný měsícovitý podstavec s popisem jednotlivých částí. 

Obr. 2. Chronologie pozdní doby bronzové a doby halštatské. Podle Jiráň 2008; Koutecký 2008; 

Croutsch et al.; Pare 1999; Trachsel 2004. 

Obr. 3. Srovnání stavu publikovaných nálezů měsícovitých podstavců z období před rokem 1900, 

mezi léty 1900–1950, 1950–2000 a 2000–2015. Do období 2000–2015 je zahrnuta tato di-

plomová práce. 

Obr. 4. Lokality z mladší a pozdní doby bronzové s nálezy měsícovitých podstavců: 1: Náklov; 2: Nyni-

ce: 3: Okrouhlé Hradiště; 4: Radná u Olešné u Radnic; 5: Radčice; 6: Radobyčice; 7: Přeštice; 

8: Tupadly; 9: Tajanov; 10 Strakonice; 11 Lážovice; 12: Malá Černoc; 13: Vikletice; 14: Li-

bočany; 15: Radonice nad Ohří; 16: Liptice; 17: Brozánky; 18: Libčice nad Vltavou; 19: Roz-

toky; 20: Únětice; 21: Kněževes; 22: Hostivice; 23: Jinočany-Mirešice; 24: Praha-Řeporyje; 

25: Hlásná Třebaň; 26: Praha-Stodůlky; 27: Praha-Ruzyně; 28: Praha-Bohnice; 29: Přemyšle-

ní; 30: Praha-Čakovice; 31: Poříčany; 32: Vrbčany; 33: Kouřim; 34: Velim; 35: Pňov. 

Obr. 5. Lokality z halštatského období s nálezy měsícovitých podstavců: 1: Bezděkov u Žatce; 

2: Březnice; 3: Komušín; 4: Praha-Ruzyně; 5: Černý Vůl; 6: Žalov; 7: Praha-Černý Most; 

8: Dolní Brežany; 9: Praha-Pitkovice; 10: Hradenín; 11: Cerhenice; 12: Jakub; 13: Lovosice; 

14: Praha-Nové Butovice; 15: Praha-Vinoř; 16: Nymburk; 17: Bylany u Českého Brodu; 

18: Plaňany; 19: Nová Ves I; 20: Kolín; 21: Kutná Hora-Karlov; 22: Libišany; 23: Dolní 

Roveň; 24: Uhersko; 25: Rosice u Chrasti; 26: Hrochův Týnec; 27: Úhřetice; 28: Platěnice; 

29: Pardubice-Hůrka; 30: Rosice nad Labem; 31: Kunětice; 32: Dolní Ředice; 33: Opatovice 

nad Labem; 34: Skalice; 35: Předměřice nad Labem; 36: Dobřenice; 37: Chudonice; 38: Vi-

tiněves; 39: Nová Ves u Bakova. 

Obr. 6. Vésztő-Mágor (Maďarsko). Kultovní roh. Podle Hegedűs – Makkay 1990. 

Obr. 7. Vučedol-Gradac. Rohatý podstavec. Podle Schmid 1945. 

Obr. 8. Bycesultan (Turecko). Rekonstrukce „oltáře“ ve svatyni B, fáze XIV. Podle Lloyd – Mellaart 1962. 

Obr. 9. Akrotiri (Santorini). Pár keramických podstavců. Zdroj www_wikipedia_Feuerbock 2013. 

Obr. 10. Rozšíření měsícovitých podstavců v pozdní době bronzové (Ha B). 

Obr. 11. Rozšíření měsícovitých podstavců ve starší době železné (Ha C–Ha D). 

Obr. 12. Typy a rozšíření „germánských“ keramických podstavců. Podle Babeş 2003. 

Obr. 13. Srovnání měsícovitých podstavců na podložce z hrobů bylanské (2) a slezskoplatěnické kul-

tury (1). 
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Obr. 14. Praha-Pitkovice. Asymetrický měsícovitý podstavec s dvojcípým rohem. 

Obr. 15. Přemyšlení, kat. č. 54. Otisk dřeva na základně podstavce a dodatečná reparace jejího povrchu. 

Obr. 16. Roztoky, kat. č. 67-1. Otisk dřeva na základně podstavce s evidentním přerušením letokruhů 

otisky prstů. 

Obr. 17. Bötzingen (Bádensko-Württembersko). Měsícovitý podstavec se třemi dutými nožkami. Po-

dle Steuer 1993. 

Obr. 18. Roztoky, kat. č. 61. Bezrohé zakončení těla. 

Obr. 19. Praha-Stodůlky, kat. č. 51. Bezrohé zakončení těla. 

Obr. 20. Tajanov, kat. č. 15. Velky roh měsícovitého podstavce. 

Obr. 21. Cerhenice, kat. č. 83. Velky roh měsícovitého podstavce. 

Obr. 22. Cerhenice, kat. č. 86. Dvojcípý roh. 

Obr. 23. Bezděkov, kat. č. 80-1 a 81. Dvojcípý roh a bezrohé zakončení těla. 

Obr. 24. Brno-Obřany. Měsícovitý podstavec s trojcípými rohy a středovým příčným otvorem. Podle 

Adámek 1961. 

Obr. 25. Brno-Obřany. Měsícovitý podstavec se zoomorfním rohem, třemi příčnými otvory. Podle 

Adámek 1961. 

Obr. 26. Mohuč-Hechtsheim (Porýní-Falc). Měsícovitý podstavec s ozubeným hřbetem. Podle Diehl 

1986. 

Obr. 27. Okarben (Hesensko). Diskovitý roh. Podle Hermann1966. 

Obr. 28. Budapešť, Fehérvári utca (Maďarsko). Partie nezakouřeného povrchu kolem příčných otvorů 

(a, b). Jejich vznik vysvětluje L. Nagy uzavřením těchto otvorů pomocí keramické zátky (d). 

Podle Nagy 1979, Abb. 47. str. 39.

Obr. 29. Troubsko u Brna. Národní muzeum, inv. č. 87 812. 

Obr. 30. Rosice nad Labem, kat. č. 202. Měsícovitý podstavec na podložce zdobené rytými půlkruhy. 

Obr. 31. Hradenín, kat. č. 106. Měsícovitý podstavec na podložce. 

Obr. 32. Navrhovaná klasifi kace. 

Obr. 33. Bez lokality, kat. č. 200. Měsícovitý podstavec s motivem klikatky na hřbetě. 

Obr. 34. Radčice, kat. č. 9-1 a 9-2. Části velkého měsícovitého podstavce s výraznými žlábky na čelní 

stěně a hřbetu. 

Obr. 35. Poříčany, kat. č. 41. Měsícovitý podstavec zdobený na čelní stěně kombinací svislých a ho-

rizontálních žlábků. 

Obr. 36. Přeštice, kat. č. 8. Měsícovitý podstavec zdobený na čelní stěně kombinací svislých a „hori-

zontálních“ žlábků. 
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Obr. 37. Tupadly, kat. č. 16. Čelní stěna měsícovitého podstavce zdobená trojnásobnou vlnicí. 

Obr. 38. Dolní Ředice, kat. č. 138. Měsícovitý podstavec zdobný motivem kola. 

Obr. 39. Březnice, kat. č. 82. Měsícovitý podstavec bez rohů zdobený na obou čelních stěnách řadami 

mezikruží. 

Obr. 40. Altdorf (Bavorsko). Výzdoba důlky uspořádaných do vodorovných a svislých řad. Podle 

Engelhardt et al. 1995. 

Obr. 41. Šoproň-Várhely (Maďarsko). Měsícovitý podstavec kalenderberského typu. Podle Straub 

1980. 

Obr. 42. Au am Leithaberge (Dolní Rakousko). Měsícovitý podstavec kalenderberského typu. Podle 

Straub 1980. 

Obr. 43. Bad Fischau (Dolní Rakousko). Měsícovitý podstavec kalenderberského typu. Expozice 

MAMUS Asparn 2009. 

Obr. 44. Bad Fischau (Dolní Rakousko). Fragmenty měsícovitých podstavců kalenderberského typu. 

Expozice MAMUS Asparn 2009. 

Obr. 45. Rottenburg-Lindele (Bádensko-Württembersko). Měsícovitý podstavec na podložce. Foto. 

S. Matzerath. 

Obr. 46. Jinočany-Mirešice, kat. č. 27-2 . Fragment měsícovitého podstavce s plošným nátěrem dvou 

vrstev – tmavé a bílé. 

Obr. 47. Hostivice, kat. č. 20. Část měsícovitého podstavce s bílým nátěrem. 

Obr. 48. Vikletice, kat. č. 78. Nekompaktní materiál měsícovitého podstavce. 

Obr. 49. Praha-Černý Most, kat. č. 94. Nesourodý, špatně propracovaný materiál měsícovitého podstavce. 

Obr. 50. Roztoky, kat. č. 64-1. Detail výbrusu měsícovitého podstavce se zřetelným úlomkem zeminy. 

Foto A. Kloužková. 

Obr. 51. Roztoky, kat. č. 69-2. Detail organického ostřiva – dřevěného špalíčku a místa ve střepu, ze 

kterého se uvolnil. Foto A. Kloužková. 

Obr. 52. Vikletice, kat. č. 78. Roh měsícovitého podstavce s tmavým jádrem střepu. 

Obr. 53. Dolní Roveň, kat. č. 129. Dvojcípý roh měsícovitého podstavce s tmavým jádrem střepu. 

Obr. 54. Praha-Černý Most, kat. č. 93-1. Detail střepu měsícovitého podstavce s nevypáleným jádrem. 

Obr. 55. Přemyšlení, kat. č. 54. Detail střepu měsícovitého podstavce s nevypáleným tmavším jádrem 

při levé straně. 

Obr. 56. Kněževes, kat. č. 29 (a); Praha-Řeporyje, kat. č. 49 (b). Boční stěny s ostrým barevným pře-

chodem. Přemyšlení, kat. č. 54 (c). Boční stěna s částečně narušenou vnější vrstvou v mís-

tech nevypáleného povrchu. 
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Obr. 57. Přemyšlení, kat. č. 54. Téměř kompletní měsícovitý podstavec s vyznačenými místy odběru 

vzorků. U rohů je patrné tuhování povrchu. 

Obr. 58. Roztoky, kat. č. 65. Křivky termických analýz. DTA – červená křivka; TG – černá křivka; 

CO2 –zelená křivka (dokumentuje vyhořívání organické látky od 200 °C a rozklad kalcitu 

od 600°C); H2O – modrá křivka. Podle Mazač–Kloužková 2012. 

Obr. 59. Praha-Stodůlky, kat. č. 53. Hřbet měsícovitého podstavce s pozůstatky bílého nátěru směsí 

kaolinu a vápence. 

Obr. 60. Plaňany (?), kat. č. 126. Měsícovitý podstavec (pohled ze shora) s vyznačenými místy odběru 

vzorků. 

Obr. 61. Schematický měsícovitý podstavec s vyznačenými body měření. 

Obr. 62. Pohled na modely s jednostranně umístěním otopem během výpalu č. 1. 

Obr. 63. Model měsícovitého podstavce před výpalem č. 1. A: přední stěna; B: hřbet; C: zadní stěna. 

Obr. 64. Model měsícovitého podstavce po výpalu č. 1. Na nezatížených partiích, u rohů a na zadní 

straně převažují tmavé tóny zakouřeného povrchu. 

Obr. 65. Oblasti rozšíření měsícovitých podstavců v pozdní době bronzové s dominantními typy či 

variantami.

Obr. 66. Oblasti rozšíření měsícovitých podstavců v době halštatské s dominantními typy či variantami.

Obr. 67. Roztoky. Rozdělení objektů do shluků na základě Thiessenových polygonů kolem objektů 

typu polozemnice. 1: polozemnice; 2: široké kruhové jámy – dílny; 3: zásobní jámy; 4: malé 

jámy; 5: části hliníků a jiné jámy; 6: nálezy fragmentů měsícovitých podstavců. Podle Kuna 

– Němcová 2012, upraveno.

Obr. 68. Cortaillod-Est (Švýcarsko). Distribuce měsícovitých podstavců, resp. jejich fragmentů 

ve vztahu k rekonstruovaným půdorysům staveb. 1: velké fragmenty. 2: malé fragmenty. 

Červené linie spojují k sobě náležející fragmenty. Podle Hager 2007.

Obr. 69. Poloha měsícovitého podstavce v rámci komorového hrobu bylanské kultury. Modře: se-

verozápadočeská oblast; červeně: středočeská a východostředočeská oblast.

Obr. 70. Zastoupení keramických nádob a kovových artefaktů v inventáři hrobů vybavených mě-

sícovitým podstavcem. 1: hroby vybavené podstavcem bez podložky; 2: hroby vybavené 

podstavcem s podložkou.

Obr. 71. Plán pohřebiště Barbuise-Courtavant (BC 4) s vyznačenými nálezy měsícovitých podstavců 

(červeně). Podle Piette 1999.

Obr. 72. Kelheim (Bavorsko). Plán pohřebiště (výřez) s vyznačenými hroby vybavenými měsícovitým 

podstavcem nebo podložkou koncentrující se do tří skupiny A–C. Podle Matzerath 2012.
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Obr. 73. Kietrz (Horní Slezsko). Plán pohřebiště (výřez) s vyznačenými hroby vybavenými měsíco-

vitým podstavcem. Podle Gedl 1973, upraveno.

Obr. 74. Loretto (Burgenland). Plán pohřebiště s vyznačenými hroby vybavenými kompletní sestavou 

tzv. kalenderberské triády. Podle Matzerath 2012 a Nebelsick 1996.

Obr. 75. Platěnice. Plán pohřebiště s vyznačenými hroby (červeně) vybavenými měsícovitým pod-

stavcem. Podle Píč 1902–1903, upraveno.

Obr. 76. Lážovice. Situační plán výzkumu z roku 1957. 1: západní ohniště; 2: shluk knovízské ke-

ramiky s amforou; 3: shluk knovízské obřadní keramiky; 4: sloupové jámy; 5–8, 11–12 

únětické nebo neurčitelné objekty; 9: velké žároviště; jáma s knovízskou keramikou. Podle 

Maličký 1959.

Obr. 77. Strakonice, sonda 4. Podle Michálek 2002.

Obr. 78. Svatyně dvojitých seker v Knóssu (Kréta). Fotografi  e a plán podle Evans 1928.

Obr. 79. Kultovní rohy v Knóssu (Kréta). Vlevo monumentální kamenný roh, vpravo miniaturní pod-

stavce s centrálním otvorem mezi rohy. Foto M. Půlpán.

Obr. 80. Litzendorf (Bavorsko). Kruhový areál svatyně. Podle Abels 1993.

Obr. 81. Wołow (Slezsko). Měsícovitý podstavec na podložce s třemi nožkami. Podle Jadczykowa 

1993.

Obr. 82. Zürich-Alpenquai (Švýcarsko). Měsícovitý podstavec a jeho využití jako pozorovacího zaří-

zení (nahoře) či zástrčkového kalendáře (dole). Podle Kerner 2001 a Brunner-Boshard 1985.

Obr. 83. Podhlavničky patřily ve Staré Říši k pohřební výbavě zemřelého. Podle Tschumi 1912.

Obr. 84. Abusír (Egypt). Alabastrová podhlavnička ze staré říše. Podle Vlčková 2005.

Obr. 85. Hoym (Sasko-Anhaltsko) . Chýšovité urny se zdobeným hřebenem střechy do podoby měsí-

covitých podstavců. Podle Goetze 1976.

Obr. 86. Tiszaug-Kémenytető (Maďarsko). Rekonstrukce domu se zdůrazněným překladem nad 

vstupním otvorem. Podle Csányi – Stanczik 1992.

Obr. 87. Heuneburg, jižní věž. Měsícovitý podstavec na kruhové desce. Podle Sievers 1984.

Obr. 88. Závist – akropole, dům A1. Zdobená keramická deska s pozůstatkem hliněného předělu 

v přední části. Podle Drda – Rybová 2008.

Obr. 89. Šoproň-Várhely (Maďarsko), mohyla 27. Měsícovitý podstavec vložený do mísy. Podle 

Eibner-Persy 1980.

Obr. 90. Loretto (Burgenland). Měsícovitý podstavec vložený do mísy. Podle Simon 1999.

Obr. 91. Přenosné grily – escharai. Podle Sparkes 1962.
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a severozápadních Čech. 

Tab. 4. Rozměry měsícovitých podstavců a podložek z hrobů bylanské kultury. 

Tab. 5. Rozměry měsícovitých podstavců na podložce z hrobů III. stupně slezskoplatěnické kultury. 

Tab. 6. Rozměry měsícovitých podstavců bez podložky z hrobů III. stupně slezskoplatěnické kultury. 

Tab. 7. Seznam vzorků a přehled aplikovaných metod.

Tab. 8. Průběh výpalu č. 1 (1. model) ze dne 30. září 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená 

teplota. 

Tab. 9. Průběh výpalu č. 1 (2. model) ze dne 30. září 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená 

teplota. 

Tab. 10. Průběh výpalu č. 2 ze dne 13. října 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená teplota. 

Tab. 11. Průběh výpalu č. 3 ze dne 30. listopadu 2014. Tučně zvýrazněna nejvyšší dosažená teplota. 

Tab. 12. Srovnání nalezených rohů a těl u starých a nových výzkumů. Podle Hager 2007. 

Tab. 13. Inventář bylanských komorových hrobů vybavených měsícovitým podstavcem.

Tab. 14. Inventář hrobů III. stupně slezskoplatěnické kultury vybavených měsícovitým podstavcem. 

V soupisu jsou uvedeny pouze hroby s dostupnými informacemi o výbavě. U hrobu 10/1907 

z Dobřenic je nejistý nálezový celek, hroby 18/1907 a 26/1907 podle dochovaných záznamů 

neměly obsahovat měsícovitý podstavec.
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12 SEZNAM PŘÍLOH

Pokud není uvedeno jinak jsou kresby pořízeny autorem.

Příl. 1. Kat. č. 1–2: Náklov; 3: Nynice; 4: Okrouhlé Hradiště; 5–7: Radná (Olešná u Radnic a Vrano-

vice u Břas); 8: Přeštice; 10: Radčice.

Příl. 2. Kat. č. 9, 11–13: Radčice.

Příl. 3. Kat. č. 14: Radobyčice; 15: Tajanov; 16: Tupadly; 17: Strakonice; 18: Brozánky.

Příl. 4. Kat. č. 19: Brozánky; 20–22: Hostivice; 23–24: Jinočany.

Příl. 5. Kat. č. 25–28: Jinočany.

Příl. 6. Kat. č. 29–30: Kněževes; 31: Kouřim; 32–33: Lážovice; 34: Libčice nad Vltavou; 35: Libo-

čany u Žatce. (32–33: kresba J. Bernat).

Příl. 7. Kat. č. 36: Libočany u Žatce; 37–38: Liptice; 39: Malá Černoc; 40: Pňov.

Příl. 8. Kat. č. 41: Poříčany; 42: Praha-Bohnice; 43–46: Praha-Čakovice; 47–48: Praha-Ruzyně; 

49: Praha-Řeporyje.

Příl. 9. Kat. č. 50–53: Praha-Stodůlky; 60: Radonice nad Ohří.

Příl. 10. Kat. č. 54: Přemyšlení.

Příl. 11. Kat. č. 55–59: Přemyšlení.

Příl. 12. Kat. č. 61–66, 68-1: Roztoky (podle Kuna – Němcová 2012).

Příl. 13. Kat. č. 67–73: Roztoky (podle Kuna – Němcová 2012).

Příl. 14. Kat. č. 74: Roztoky; 75: Únětice; 76: Velim; 77–78: Vikletice; 79: Vrbčany. (74: podle Kuna 

– Němcová 2012).

Příl. 15. Kat. č. 80–81: Bezděkov u Žatce.

Příl. 16. Kat. č. 82: Březnice; 83–85: Cerhenice.

Příl. 17. Kat. č. 85–86: Cerhenice; 87: Dolní Břežany-Lhota (kresba J. Berant); 89: Jakub; 90–91: 

Libčice na Vltavou; 92–93: Praha-Černý Most.

Příl. 18. Kat. č. 93–98: Praha-Černý Most; 99: Praha-Pitkovice.

Příl. 19. Kat. č. 100-1: Praha-Ruzyně; 101: Žalov; 104: Hradenín, hr. 12; 106: Hradenín, hr. 24.

Příl. 20. Kat. č. 107: Hradenín, hr. 28; 108: Hradenín, hr. 30 (podle Dvořák 1939); 113: Hradenín, 

hr. 57; 114: Hradenín, hr. 58; 116: Hradenín(?).

Příl. 21. Kat. č. 117: Kolín (?); 118: Kolín, hr. 137/96; 119: Kolín, hr. 83/2000; 121: Lovosice, hr. III.

Příl. 22. Kat. č. 123: Lovosice, hr. 18/2002 (podle Půlpán 2012); 126: Plaňany (?); 127: Praha-Nové 

Butovice; 128: Praha-Vinoř.

Příl. 23. Kat. č. 129: Dolní Roveň; 131: Dobřenice hr. 10; 132: Dobřenice hr. 18; 133: Dobřenice hr. 

19; 134: Dobřenice hr. 26. (131–134: podle Vokolek 1999).
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Příl. 24. Kat. č. 135–140: Dolní Ředice, bez hrobových celků; 141: Hrochův Týnec; 142: Chudonice, 

hr. D; 143: Chudonice, hr. H. (podle Vokolek 1999).

Příl. 25. Kat. č. 144: Kunětice, hr. 1/1917; 145: Kunětice, hr. 2/1917; 146: Kunětice, před r. 1934; 

147: Kuněrice, před r. 1934. (podle Vokolek 1999).

Příl. 26. Kat. č. 148: Kunětice, hr. VII/1934; 149: Kunětice, hr. X/1934; 150: Kunětice, hr. 1/1941; 

151–152: Kunětice, hr. 3/1941. (podle Vokolek 1999).

Příl. 27. Kat. č. 154: Opatovice, hr. 13; 155: Opatovice, hr. 31; 156: Pardubice-Hůrka, hr. 9/1956; 

157: hr. 20/1956; 159: Platěnice, hr. 10 Daněk, 168: Platěnice, hr. 7 Jirout; 175: Platěnice, 

hr. 5 Ruml. (154–157 podle Vokolek 1999). 

Příl. 28. Kat. č. 178–197: Platěnice. 178: hr. 25 Ruml; 180: hr. 13 Vlasáková; 181: hr. 33 Vlasáková; 

183: hr. 36 Vlasáková; 184: hr. 37 Vlasáková; 185: hr. 39 Vlasáková; 186: hr. 40 Vlasáková; 

191: hr. XV/1926; 194: hr. 28/98; 195–197: Platěnice (?), bez nálezového celku.

Příl. 29. Kat. č. 198–199: Platěnice (?), bez nálezového celku; 200: bez lokality (Platěnice?); 201: 

Předměřice nad Labem; 202: Rosice nad Labem; 203: Rosice u Chrasti, hr. 14; 204: Rosice 

u Chrasti, hr. 15. (201–204 podle Vokolek 1999).

Příl. 30. Kat. č. 205: Skalice, hr. XI/1935; 206: Skalice, hr. 23/1954. 207–208: Uhersko; 210: Úhře-

tice, hr. 6; 211: Úhřetice, hr. 37; 213–216 Úhřetice, bez nálezového celku; 218: Vitiněves. 

(205–206 podle Vokolek 2002; 214–216 podle Vokolek 1999).

Příl. 32. Seznam nálezů poskytujících dostatečné informace o tvaru, které byly využity k morfologic-

ké analýze. A: asymetrická forma; M: miniaturní forma; ?: nejistota.
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KATALOG NÁLEZŮ

Katalog nálezů slouží k vyhledávání informací o jednotlivých artefaktech prezentovaných v této práci s napojením na ob-
razovou přílohu. Je členěn chronologicko-geografi cky s alfabetickým pořadím lokalit od mladší a pozdní doby bronzové 
v západních, jižních, středních a severozápadních Čechách. Pokračuje dobou halštatskou ve středních a severozápadních 
Čechách a ve východních Čechách. V rámci členění rozlišuji funerální a nefunerální nálezy. V závěru soupisu jsou uve-
deny nejistě určené či nedatovatelné nálezy. 
První řádek popisu obsahuje katalogové číslo, katastrální území nálezu, okres a odkaz na vyobrazení. Níže následuje 
pomístní název či jiné určení, pak stručný popis nálezových okolností – rok výzkumu a nálezový kontext. Dále uvádím 
informace k artefaktu: uložení, evidenční číslo, popis, rozměry a datování. U bylanských hrobů navíc uvádím kombinační 
skupinu. Poslední informací je odkaz na literaturu, případně doplňující poznámka.

Mladší a pozdní doba bronzová
Západní Čechy

1 Náklov (okr. Plzeň-sever), příl. 1: 1 
 Kravín, severozápadně od jádra od obce
 Výzkum z roku 1977

Obj. 2, nepravidelně oválná až obdélníková jáma 320 × 210 cm, hloubka 100 cm – polozemnice 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 23612
Část měsícovitého podstavce s nízkým, plynule vytaženým rohem. Základna se nedochovala. Boční stěna mírně 
prohnutá. Hrany zaoblené. Příčný řez oble lichoběžníkový. Povrch hrubý. Materiál s příměsí organického ostřiva 
a kamínků velikostní třídy K2 podobný mazanici. Barva povrchu i materiálu světle cihlově oranžová. 
Rozměry: d. zl. 107 mm; v. zl. těla 100 mm; v. zl. rohu 120 mm; š. zl. 79 mm; š. hřbetu 65 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Šaldová 1983 
Pozn.: Z objektu pocházejí další dva fragmenty základny s otiskem pracovní podložky – podélně rozštípnutého 
dřeva – které nebyly k dispozici, proto není jasné, zda náleží stejnému exempláři.

2 Náklov (okr. Plzeň-sever), příl. 1: 2
 Kravín, severozápadně od jádra od obce 

Výzkum z roku 1956
 Obj. V, jáma 200 × 175 cm 

Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 23612
Dva zlomky základny a čelní stěny měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Základna hrubě hla-
zena. Povrch režný, cihlově oranžové barvy. Keramický materiál s příměsí hrubého ostřiva velikostní třídy K3 
(do 10 mm) cihlově oranžové barvy. Jeden z lomů je tmavě šedý – zakouřený. 
Rozměry: 1. zlomek = d. zl. 72 mm; v. zl. 82 mm; š. zl. 58 mm; 2. zlomek = d. zl. 61 mm; v. zl. 61 mm; š. zl. 67 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Šaldová 1983

3 Nynice (okr. Plzeň-sever), příl. 1: 3
U kapličky (K ostrému kluku) 
Výzkum z let 1953–1960
Hrob 197, zásyp
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 17225 (př. č. 267/197) 
Část miniaturního měsícovitého podstavce s rohem hranolovitého těla, mírně lichoběžníkového řezu. Základna 
hladká. Rovný hřbet na konci plynule přechází v malý roh s ostrým vrcholem. Boční stěna rohu mírně oblá. Po-
vrch hladký okrové až šedé barvy. Keramický materiál s příměsí jemného ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 67 mm; v. těla 22 mm; v. rohu 28 mm; š. základny 28 mm; š. hřbetu 11 mm. 
Datování: Ha D–Lt A, intruze v zásypu Ha B (?)
Literatura: Šaldová 1965a; 1965b; 1971; 1974
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4 Okrouhlé Hradiště (okr. Tachov), příl. 1: 4
Hradišťský vrch 
Výzkum z let 1962–1963 
Sonda II, vrstva 21
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 38041
Roh plochého měsícovitého podstavce. Příčný řez úzce obdélný. Vrchol rohu zaoblený, boční stěna mírně oblá. 
Povrch nerovný, hladký, tmavě hnědé barvy. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 54 mm; v. zl. 51 mm; š. rohu 12 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Šaldová 1965; 1974; 1981b

5 Olešná u Radnic a Vranovice u Břas (okr. Rokycany) příl. 1: 5
Hradiště Radná (dříve k.ú. Planá, okr. Plzeň sever)
Výzkum z roku 1931 
Jáma 1, kruhová o průměru 220 cm a hloubce 65 cm
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 15173, 
Roh masivního měsícovitého podstavce hranolovitého těla. Příčný řez lichoběžníkový. Vrchol rohu dlátovitý. 
Povrch hlazený s tenkou vrstvou nástřepí, kvalitativně odlišné zpracování čelních stěn. Keramický materiál vypá-
lený, s příměsí ostřiva velikostní třídy K2. Barva povrchu čelní stěny cihlově oranžová, druhá čelní stěna okrově 
hnědá. Boční stěna hnědá s tmavšími „zakouřenými“ skvrnami. Barva materiálu cihlově oranžová, na lomu černé 
stopy očazení. 
Rozměry: d. zl. 104 mm; v. zl. 132 mm; š. zl. 98 mm; š. vrcholu rohu 70 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Šaldová 1977; Šaldová 1981b

6 Olešná u Radnic a Vranovice u Břas (okr. Rokycany) příl. 1: 6
Hradiště Radná (dříve k.ú. Planá, okr. Plzeň sever)
Bez nálezového celku 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 15179/1 
Blíže nezařaditelný fragment napojení dvou na sebe kolmých stěn. Příčný řez obdélníkový. Povrch hlazený 
s vrstvou nástřepí. Materiál vypálený s vyšší příměsí hrubého ostřiva velikostní třídy K3. Barva povrchu okrová, 
materiál cihlově hnědý. 
Rozměry: d. zl. 61 mm; v. zl. 75 mm; š. zl. 26 mm.
Datování: Ha B2–3?
Literatura: nepublikováno

7 Olešná u Radnic a Vranovice u Břas (okr. Rokycany), příl. 1: 7
Hradiště Radná (dříve kladeno do k.ú. Planá)
Bez nálezového celku 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 15 179/2
Fragment základny a čelní stěny měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Základna nese otisk pracov-
ní podložky (?) v podobě rýh. Povrch stěny hlazený s vrstvou nástřepí. Materiál jemný s příměsí drobného ostřiva 
velikostní třídy K1 a malým zastoupením kamínků K3. Barva povrchu nepravidelně okrová, na lomu cihlově 
oranžová. 
Rozměry: d. zl. 81 mm; v. zl. 69 mm; š. dolní základny 47 mm. 
Datování: Ha B2–3?
Literatura: nepublikováno

8 Přeštice (okr. Plzeň-jih), příl. 1: 8 
Na Dlouhém
Výzkum z roku 1996
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Obj. 4 – mísovitá jáma 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 60184
Pravý roh plochého měsícovitého podstavce se zdobenou čelní stěnou úzce obdélného příčného řezu. Fragment 
má tvar téměř rovnoramenného trojúhelníku. Čelní stěna zlomku je zdobena mělkými, cca 10 mm širokými žláb-
ky, které kopírují linii boční a hřbetní hrany rohu. Tři svislé žlábky podél boční stěny doléhají až k vrcholu rohu, 
zatímco pět žlábků vedených podél vnitřní hrany se na ně napojuje pod úhlem cca 45°. Zadní stěna artefaktu je 
nezdobená. Povrch přední a boční stěny leštěný se stopami tuhování, zadní stěna nerovně zahlazovaná. Zbarvení 
povrchu tmavě hnědé až černé. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K1 tmavě hnědé barvy. 
Rozměry: d. zl. 104 mm; v. zl. 107 mm; š. zl. 19 mm. 
Datování: Ha A2–Ha B1
Literatura: Čedíková 2008

9-1 Radčice (okr. Plzeň-město), tab. 2: 9-1
Holzknecht , čp. 89
Výzkum z roku 1927 
Kulturní vrstva 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 15143, (jiné č. 1927) 
Čelní stěna masivního měsícovitého podstavce, lichoběžníkového řezu. Základna je hrubě modelovaná. Čelní 
zdobena svazky výrazných, 20 mm širokých žlábků. V pravé části je svazek čtyř svislých žlábků, na levém okraji 
je patrný okraj mírně šikmého, vpravo skloněného žlábku, patrně součásti dalšího svazku žlábků. Hřbet je tvořen 
podélnými žlábky (v dochovaném počtu dvou). Povrch hlazený tmavě hnědé barvy. Keramický materiál s vyšší 
příměsí ostřiva velikostní skupiny K2. 
Rozměry: d. zl. 320 mm; v. těla 135 mm; š. zl. 80 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Šaldová 1965; 1974; 1981a
Pozn.: Rekonstrukční modely částí (9-1 a 9-2)
1. Oba fragmenty pocházejí z jedné stěny, byla by zdobena minimálně čtyřmi svazky žlábků – dvěma vnitřními 
vertikálními a dvěma vnějšími, šikmo dovnitř se sklánějícími. 
2. Každý pochází z jiné stěny, minimální počet svazků by klesl oproti předchozímu na tři – jeden vnitřní svislý, dva 
vnější šikmé.

9-2  Radčice (okr. Plzeň-město), příl. 2: 9-2
Holzknecht , čp. 89
Výzkum z roku 1927 
Kulturní vrstva 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 15143, (jiné č. 1928) 
Čelní stěna masivního měsícovitého podstavce, lichoběžníkového řezu. Základna je hrubě modelovaná. Čelní 
zdobena u pravého kraje svazkem minimálně dvou výrazných vlevo skloněných, 20 mm širokých žlábků. V pravé 
části je svazek čtyř svislých žlábků, na levé straně patrný mírně šikmý, vpravo skloněný žlábek, patrně tvoří sou-
část dalšího svazku žlábků. Hřbet tvořený podélnými žlábky (v dochovaném počtu dvou) se na pravé straně mírně 
zdvíhá. Povrch hlazený tmavě hnědé barvy. Keramický materiál s vyšší příměsí ostřiva velikostní skupiny K2. 
Rozměry: d. zl. 193 mm; v. těla 139 mm; š. zl. 60 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Šaldová 1965; 1974; 1981a
Pozn.: Rekonstrukční modely částí (9-1 a 9-2)
1. Oba fragmenty pocházejí z jedné stěny, byla by zdobena minimálně čtyřmi svazky žlábků – dvěma vnitřními 
vertikálními a dvěma vnějšími, šikmo dovnitř se sklánějícími. 
2. Každý pochází z jiné stěny, minimální počet svazků by klesl oproti předchozímu na tři – jeden vnitřní svislý, dva 
vnější šikmé.
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10 Radčice (okr. Plzeň-město), příl. 1: 10
Holzknecht, čp. 89 
Výzkum z roku 1927 
Obj . III – kruhová jáma o průměru 100 cm a výběžkem o průměru 50 cm 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. 13865 
Část měsícovitého podstavce kvadratického těla s plynule vytaženým rohem. Příčný řez je obdélníkový. Základ-
na z velké části odlomena. Na základě způsobu zpracování lze odlišit přední a zadní čelní stěnu. Zadní strana je 
u okrajů prohnutá. Přední stěna je z větší části odlomena. Boční strana je svislá. Konkávní hřbet přechází na levé 
straně v roh, pravá strana je odlomena. Není zcela jasné, zda vpravo nepatrně se zdvíhající hřbet indikuje nasazení 
rohu jak bývá kresebně rekonstruováno. Povrch hlazený okrové až okrově-šedé barvy. Keramický materiál s pří-
měsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 2 mm). 
Rozměry: d. zl. 131 mm; v. těla 79 mm; v. rohu zl. 119 mm; š. základny 72 mm.
Datování: Ha B 
Literatura: Šaldová 1981a

11 Radčice (okr. Plzeň-město), příl. 2: 11
Stavba rodinných domů v západní části obce
Výzkum z let 1927–1933 
Kulturní vrstva ? 
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. 13866/1 (pod inventárními 13865 a 13866 čísly uloženo 10 frag-
mentů měsícovitých podstavců)
Fragment čelní stěny a základny měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Základna zahlazovaná. 
Čelní stěna zdobena třemi širšími, téměř svislými žlábky. Povrch hladký, se stopami nátěru jemnou hlinkou. Kera-
mický materiál cihlově oranžového zabarvení s příměsí drobného ostřiva velikostní třídy K1 (do 1 mm). 
Rozměry: d. zl. 97 mm; v. zl. 122 mm; š. zl. 86 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Šaldová 1981a

12 Radčice (okr. Plzeň-město), příl. 2: 12
Stavba rodinných domů v západní části obce
Výzkum z let 1927–1933 
Kulturní vrstva ?
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. 13866/4 (pod inventárními 13865 a 13866 čísly uloženo 10 frag-
mentů měsícovitých podstavců) 
Fragment čelní stěny a hřbetu měsícovitého podstavce, lichoběžníkového příčného řezu. Povrch hlazený, okrové 
barvy. Keramický materiál jemný s malou příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 103 mm; v. zl. 89 mm; š. zl. 68 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Šaldová 1981a

13 Radčice (okr. Plzeň-město), příl. 2: 13
Stavba rodinných domů v západní části obce
Výzkum z let 1927–1933 
Kulturní vrstva ?
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. 13865/7 a 8 (pod inventárními 13865 a 13866 čísly uloženo 10 
fragmentů měsícovitých podstavců) 
Dva slepené zlomky základny a čelní stěny měsícovitého podstavce, příčný řez obdélníkový až mírně lichoběžní-
kový. Základna je zahlazovaná. Povrch stěny hlazený cihlově okrové barvy. Keramický materiál s malou příměsí 
ostřiva velikostní třídy K2 (do 2 mm). 
Rozměry: d. zl. 64 mm; v. zl. 76 mm; š. zl. 46 mm. 
Datování: Ha B 
Literatura: Šaldová 1981a
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14 Radobyčice (okr. Plzeň-město), příl. 3: 14
Na Valu
Nálezy z roku 1930 a 1939
Bez nálezového celku  
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 19136
Fragment čelní stěny a základny měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Základna s otiskem 
pracovní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Čelní stěnu zdobí tři 10 mm široké, šikmo skloněné 
žlábky. Povrch hladký, cihlově hnědé barvy. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s vysokou příměsí drobného 
ostřiva velikostní třídy K1 (do 0,5 mm). 
Rozměry: d. zl. 90 mm; v. zl. 85 mm; š. zl. 47 mm. 
Datování: Ha B nebo Ha D
Literatura: Šaldová 1981b

15 Tajanov (okr. Klatovy), příl. 3: 15
Bývalý areál JZD
Výzkum z roku 1964 
Jáma, narušená
Uložení: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, inv. č. 845
Roh masivního měsícovitého podstavce, obdélníkového příčného řezu. Základna odlomená, boční strana mírně za-
křivená. Čelní stěna zdobená úzkými žlábky: k svislému, mírně zakřivenému žlábku směřujícímu od vrcholu rohu 
k základně se zleva, pod úhlem 45° směrem od hřbetu, napojuje svazek pěti rovnoběžných žlábků s rozestupy cca 
10 mm. U spojnice svislého a horního žlábku je mělký důlek o průměru 5 mm. Zadní stěna je nezdobená. Na zá-
kladě výzdoby lze uvažovat o pravostranném umístění rohu. Povrch artefaktu hladký cihlově oranžové barvy. 
Keramický materiál cihlově oranžové barvy s obsahem hrubšího ostřiva (do 5 mm) velikostí třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 133 mm; v. zl. 180 mm; š. těla 101 mm; š. hřbetu 101 mm; š. vrcholu rohu 101 mm.
Datování: Ha B1
Literatura: Šaldová 1965; Čujanová-Jílková 1968; Hůrková 2002 

16 Tupadly (okr. Klatovy), příl. 3: 16
Na klíně (Pod lesem Husínem)
Výzkum z roku 1957 
Jáma
Uložení: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, inv. č. 838
Levá část měsícovitého podstavce hranolovitého těla se zachovaným rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna 
rovná, obě stěny čelní i boční zdobeny rytím. K zadní straně mírně zkosený hřbet je ukončen malým, z bočního 
pohledu zaobleným, rohem. Čelní stěna zdobena širšími rýhami v podobě trojnásobného oblouku (vlnovky). Boč-
ní stěna vykazuje pozůstatky svislého „hřebenování“. Zadní stěnu zdobí tři nevýrazné, zprava vedené šikmé rýhy 
a vertikální rýha směřující od vrcholu rohu tak, že se u základny vrchní šikmá rýha napojuje na svislou. Povrch 
hladký tmavě cihlově červený až hnědý, místy patrné stopy nátěru tmavě šedé barvy. Keramický materiál s vyšší 
příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm), tmavě cihlově červený až hnědý. 
Rozměry: d. zl. 74 mm; v. těla 74 mm; v. rohu 84 mm; š. základny 61 mm; š. rohu 39 mm.
Datování: Ha B1 (závěr milavečské kultury)
Literatura: Jílková 1960; Hůrková 2002
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Jižní Čechy

17 Strakonice (okr. Strakonice), příl. 3: 17
Strakonice VI B
Výzkum z roku 1989
Sonda 4/89 (sektor 4/24) – uvnitř kruhového příkopu 
Uložení: Muzeum středního Pootaví Strakonice, inv. č. A 2566
Středová část hranolovitého těla měsícovitého podstavce, nepravidelně lichoběžníkového příčného řezu. Základ-
na hladká. Čelní stěna zdobená svazky 5–6 nevýrazných žlábků tvořících stojatou krokvici s vrcholem u hrany 
hřbetu. Motiv krokvice byl pravděpodobně uprostřed artefaktu. Zadní stěna hrubě zpracována. Hřbet rovný, mírně 
zkosený. Povrch hladký cihlově hnědé barvy. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s obsahem ostřiva velikost-
ní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 135 mm; v. těla 105 mm; š. základny 80 mm; š. hřbetu 45 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Michálek 2002

Střední a severozápadní Čechy

18 Brozánky (okr. Mělník), příl. 3: 18
Na Prašnici (cihelna Nebeského)
Nálezy z let 1891–1896 
Zahloubený objekt ?
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 10901 
Dvě části měsícovitého podstavce široce „bochníkovitého“ těla s mírně vytaženým rohem. Příčný řez je plankon-
vexní. Základna rovná, stěny plynule přecházejí v mírně skloněný hřbet. Povrch hladký šedohnědé barvy. Kera-
mický materiál šedohnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 106 mm; v. těla 72–76 mm; v. rohů 82–90 mm; š. základny 142 mm; š. hřbetu 120 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Matiegka 1897

19 Brozánky (okr. Mělník), příl. 4: 19
Na Prašnici (cihelna Nebeského)
Nálezy z let 1891–1896 
Zahloubený objekt ?
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 10902
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez nepravidelně lichoběžníkový. Mírně prohnutá 
základna nese otisk pracovní plochy ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Rovný hřbet plynule přechází v roh 
s odlomeným vrcholem. Povrch hlazený šedo-okrové barvy. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy 
K1 šedo-okrového barvy. 
Rozměry: d. zl. 114 mm; v. těla 109 mm; v. rohu 149 mm; š. základny 76 mm; š. hřbetu 45 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Matiegka 1897

20 Hostivice (okr. Praha-západ), příl. 4: 20
ZAV v melioracích 
Výzkum z roku 1982 
Obj. 2, polozemnice (sondáž)
Uložení: ARUP
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez lichoběžníkovitý. Základna vykazuje otisk 
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pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Čelní stěny jsou mírně prohnuté, boční strana svislá. 
Rovný hřbet plynule přechází v klínovitý roh s odlomeným vrcholem. Povrch hladký s bílým „vápenným (?)“ 
nátěrem, jedna čelní stěna zbarvena nepravidelně bíle, světle okrově až tmavě šedě. Keramický materiál cihlově 
oranžový, u nepravidelně zbarvené stěny až tmavě šedé barvy s převahou jemného ostřiva K1 a nízkým obsahem 
ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 129 mm; v. zl. 114 mm; v. těla 82 mm; š. zl. 71 mm; š. hřbetu 40 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Mazač–Kloužková 2012, obr. 62

21 Hostivice (okr. Praha-západ), příl. 4: 21
ZAV v melioracích
Výzkum z roku 1982 
Obj. 2, polozemnice (sondáž)
Uložení: ARUP 
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkovitého řezu. Základna prohnutá s výrazným otiskem 
pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Plochý hřbet se k jedné straně nepatrně zdvíhá. Povrch 
hladký s výraznými stopami podélného hlazení (prsty). Jedna z čelních stěn vykazuje silné rozpraskání povrchu. 
Barva povrchu čelní stěny a hřbetu šedookrová, na hřbetu stopy zakouření. Druhá, více rozpraskaná čelní stěna 
okrová až cihlová. Základna okrová, na jedné straně hnědě zabarvená. Hrubý, nehomogenní a nesoudržný kera-
mický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 cihlově hnědé barvy. 
Rozměry: d. zl. 163 mm; v. těla 68–73 mm; š. zl. 100 mm; š. hřbetu 58 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno 

22 Hostivice (okr. Praha-západ), příl. 4: 22
ZAV v melioracích
Výzkum z roku 1982 
Obj. 2, polozemnice (sondáž)
Uložení: ARUP 
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkovitého řezu. Základna s otiskem pracovní podložky 
ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Hřbet rovný. Povrch hlazený světle okrově šedé barvy tvořený nepatrnou 
vrstvou nástřepí. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 8 mm). 
Rozměry: d. zl. 105 mm; v. těla 63 mm; š. základny 83–84 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno 

23-1 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 4: 23-1
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor F1, hl. 0–dno) 
Uložení: ÚAPPSČ 
Fragment rohu měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Vnitřní stěna prohnutá, boční rovná, vr-
chol odlomený. Povrch hlazený cihlově oranžové až šedé barvy – patrně s pozůstatky původního nátěru. Keramic-
ký materiál s nižším obsahem ostřiva velikostní třídy K3, cihlové barvy. 
Rozměry: d. zl. 38 mm; v. zl. 61,5 mm; š. zl. 44 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980
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23-2  Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 4: 23-2
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor F1, hl. 0–dno) 
Uložení: ÚAPPSČ
Zlomek boční části měsícovitého podstavce hranolovitého těla lichoběžníkového příčného řezu s částečně docho-
vanými čelními stěnami, bokem a hřbetem plynule přecházejícím v odlomený roh. Základna odlomená. Povrch 
hlazený tvořený cca 5 mm silnou vrstvou nástřepí cihlově oranžové barvy. Čelní stěna při bázi hnědě zabarvena. 
Povrch původně přetřen světle šedým „vápenným“ nátěrem, jehož pozůstatky jsou patrné na všech dochovaných 
stěnách. Keramický materiál cihlově oranžové až hnědé barvy s nižším obsahem ostřiva velikostní třídy K3. 
Rozměry: d. zl. 70 mm; v. zl. 80 mm; š. zl. 50 mm; š. hřbetu 36 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980

24 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 4: 24
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor G2, hl. 0–dno)
Uložení: ÚAPPSČ
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce, nepravidelně lichoběžníkového řezu. Oba konce artefaktu jsou 
odlomeny. Základna nese otisk pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Hřbet je rovný. Povrch 
stěn je hladký, cihlově oranžové barvy, při bázi jedné z čelních stěn šedočerný. V těchto místech je materiál ne-
soudržný. Keramický materiál, tmavě cihlově hnědé barvy, s vyšší příměsí ostřiva velikostní třídy K3. 
Rozměry: d. zl. 213 mm; v. těla 87 mm; š. základny 73 mm; š. hřbetu 29–32 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980

25-1 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 25-1
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor F3)
Uložení: ÚAPPSČ 
Fragment horní části těla měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu. Zachovány jsou části čelních stěn a mír-
ně prohnutého hřbetu patrně náběhu na roh. Povrch hlazený, rozpraskaný, cihlově oranžový, místy hnědě zbarve-
ný. Nehomogenní keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 9 mm). 
Rozměry: d. zl. 101 mm; v. zl. 66 mm; š. zl. 52 mm; š. hřbetu 30–32 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980

25-2 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 25-2
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice, (sektor D1, hl. 0–dno) 
Uložení: ÚAPPSČ 
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Základna nese otisk pracovní podložky ve formě podél-
ně rozštípnutého dřeva. Tělo lichoběžníkového řezu. Boční strana svislá, mírně prohnutá. Hřbet plynule přechází 
v roh s odlomeným vrcholem. Povrch je hlazený až leštěný na mnoha místech rozrušený. Barva povrchu cihlově 
oranžová až okrově šedá – snad pozůstatek nátěru. Při bázi a v blízkosti rohu šedočerné zabarvení. Keramický 
materiál cihlově oranžové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 8 mm). 
Rozměry: d. zl. 98 mm; v. těla 101 mm; v. rohu 141 mm; š. základny 94 mm; š. hřbetu 28 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980
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26-1 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 26-1
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (hl. 60–100 cm)
Uložení: ÚAPPSČ 
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez je lichoběžníkovitý s mírně vyklenutými stěnami. 
Základna plochá bez otisku. Hřbet rovný mírně zkosený. Hrany otlučené. Povrch hladký s pozůstatky bílošedého 
nátěru (?). Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 9 mm), cihlově hnědé barvy. 
Rozměry: d. zl. 148 mm; v. těla 84 mm; š. základny 92 mm; š. hřbetu 42–45 mm.
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980

26-2 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 26-2
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (hl. 60–100 cm)
Uložení: ÚAPPSČ 
Fragment horní partie hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Částečně dochovaný rovný hřbet a obě čelní 
stěny. Základna odlomena. Povrch hlazený světle cihlově oranžové barvy. Keramický materiál cihlově hnědé bar-
vy s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 7 mm). Jako ostřivo použity i drcené keramické střepy. 
Rozměry: d. zl. 76 mm; v. zl. 57 mm; š. zl. 70 mm; š. hřbetu 43–45 mm.
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980

27-1 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 27-1
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor H) 
Uložení: ÚAPPSČ 
Fragment horní části hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Zachována pouze část čelní stěny a rovného 
hřbetu. Na hlazeném povrchu jsou rozeznatelné dvě vrstvy nátěru – bílý a tmavě šedý. Keramický materiál s pří-
měsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 7 mm) cihlově oranžové barvy, na jednom lomu šedohnědý. 
Rozměry: d. zl. 100 mm; v. zl. 63 mm; š. zl. 39 mm.
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980, 102–103

27-2 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 27-2
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor D3, hl. 0–dno) 
Uložení: ÚAPPSČ
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu. Základna hrubě modelovaná bez otis-
ku. Hřbet rovný. Povrch hlazený, rozpraskaný, přetřený dvěma vrstvami nátěru bílošedý (spodní) a hnědošedý 
(vrchní). Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm) okrově až cihlově oranžové barvy, 
na jednom lomu hnědý. 
Rozměry: d. zl. 107 mm; v. těla 77 mm; š. základny 69 mm; š. hřbetu 37 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980
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28-1 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 28-1
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (sektor E2, hl. 0–dno) 
Uložení: ÚAPPSČ 
Fragment horní části měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu. Hřbet mírně prohnutý. Povrch hlazený cihlo-
vé barvy, na hřbetu pozůstatku bílého nátěru (?), na jedné čelní stěně rozpraskaný. Patrná slabá vrstva nástřepí. 
Keramický materiál s nízkým obsahem ostřiva velikostní třídy K3 cihlově hnědý. 
Rozměry: d. zl. 66 mm; v. zl. 44 mm; š. zl. 55 mm; š. hřbetu 35–39 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980

28-2 Jinočany (okr. Praha-západ), příl. 5: 28-2
osada Mirešice
Výzkum z roku 1977 
Obj. 8, polozemnice (hl. 60–100 cm)
Uložení: ÚAPPSČ 
Fragment základny a čelní stěny měsícovitého podstavce hranolovitého těla. Základna nese otisk pracovní pod-
ložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Povrch stěny hladký okrového až cihlově oranžového zabarvení. 
Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 72 mm; v. zl. 69 mm; š. zl. 49 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Čtverák 1980
Pozn.: nezařaditelný fragment ke kat. č. 23–28 

29 Kněževes (okr. Praha-západ), příl. 6: 29
Bez nálezového celku
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. 21164 (př. č. 60/70) 
Jehlancovitý roh měsícovitého podstavce hranolovitého těla. Povrch hlazený cihlově hnědé barvy. Černé zabarvení 
patrné na hraně boční a čelní stěny. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 50 mm; v. zl. 83 mm; š. zl. 55 mm. 
Datování: Ha B (?)
Literatura: nepublikováno

30 Kněževes (okr. Praha-západ), příl. 6: 30
Bez nálezového celku 
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prah, inv. č. 21163 (př. č. 60/70)
Část hranolovitého, částečně deformovaného těla měsícovitého podstavce. Příčný řez obdélníkovitý. Rozpraska-
ná, hrubě modelovaná základna vykazuje nevýrazný otisk pracovní podložky. Stěny hladké, deformované, jedna 
s rozpraskaným povrchem. Hřbet rovný. Keramický materiál s vyšší příměsí ostřiva velikostní třídy K3. Barva 
povrchu okrově šedá, materiál cihlově hnědý. 
Rozměry: d. zl. 120 mm; v. těla 59 mm; š. hřbetu 53 mm; š. základny 53 mm.
Datování: Ha B (?)
Literatura: nepublikováno

31 Kouřim (okr. Kolín), příl. 6:31
Stará Kouřim 
Výzkum z roku 1955
U břehu Libušina jezírka nedaleko štítarské usedlosti 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně (sbírka Muzea Kouřimska v Kouřimi), př. č. MK 2/99-19
Velký roh měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Vnitřní stěna rohu prohnutá, boční mírně zakřive-
ná. Roh klínovitého tvaru s ostrým, poměrně širokým vrcholem. Povrch hlazený, na jedné z čelních stěn značně 
rozrušený, cihlové až cihlově hnědé barvy, místy černě zabarvený. Keramický materiál s obsahem ostřiva veli-
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kostní třídy K2 (1–5 mm). 
Rozměry: d. zl. 113 mm; v. zl. 132 mm; š. hřbetu 133 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Šolle 1980

32 Lážovice (okr. Beroun), příl. 6: 32
Vepřín, jv. od obce
Výzkum z roku 1957 
V prostoru mezi sloupovou stavbou a ohništěm (interpretace – kultovní objekt) 
Uložení: Muzeum českého krasu v Berouně (sbírka Hořovice), inv. č. SH 7811
Část těla měsícovitého podstavce vysoce plankonvexního příčného řezu s odlomenou čelní stěnou. Základna nese 
nevýrazný otisk pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Čelní mírně vyklenutá stěna plynule 
přechází v rovný hřbet. Povrch režný tmavě cihlové barvy. Keramický materiál s vysokým obsahem drobného 
ostřiva (K1) a nepatrnou příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 10 mm). 
Rozměry: d. zl. 128 mm; v. těla 95 mm; š. zl. 55 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Maličký 1959

33 Lážovice (okr. Beroun), příl. 6: 33
Vepřín, jv. od obce
Výzkum z roku 1957 
V prostoru mezi sloupovou stavbou a ohništěm (interpretace – kultovní objekt) 
Uložení: Muzeum českého krasu v Berouně (sbírka Hořovice) inv. č. SH 7812
Fragment nevýrazného rohu měsícovitého podstavce s odlomeným vrcholem. Příčný řez lichoběžníkový. Vnitřní 
stěna nepatrně prohnutá. Povrch hladký cihlové až cihlově hnědé barvy. Keramický materiál s obsahem ostřiva 
velikostní třídy K2 (do 2 mm). 
Rozměry: d. zl. 98 mm; v. zl. 85 mm, š. zl. 79 mm; š. hřbetu 48 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Maličký 1959

34 Libčice na Vltavou (okr. Praha-západ), příl. 6: 34
Na špičce
Výzkum z roku 1987 
Obj. 3, soujámí – chata (SZ čtvrtina 20–40 cm)
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. 203889 (př. č. 3478/2001)
Roh měsícovitého podstavce nepravidelně jehlancovitého tvaru. Povrch pórovitý okrově šedé až hnědé barvy. 
Keramický materiál okrové barvy jemný až plavený s příměsí organického ostřiva. 
Rozměry: d. zl. 65 mm; v. zl. 72 mm; š. zl. 44 mm.
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

35 Libočany u Žatce (okr. Louny), příl. 6: 35
Hůrky – osada zaniklá po r. 1955
Kulturní jáma 
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 31966, v poznámce uvedeno Benešova sbírka – č. k. 455
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez štíhle lichoběžníkovitý. Prohnutá základna 
nese otisk pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Zaoblený hřbet plynule přechází v štíhlý ven 
vyhnutý roh se zaobleným vrcholem. Povrch hlazený šedo-okrové barvy s otisky papilárních linií, na čelní straně 
pod rohem až černohnědého zbarvení. Keramický materiál hnědo-okrové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy 
K1 (do 1 mm). 
Rozměry: d. zl. 131 mm; v. těla 103 mm; v. rohu 142 mm; š. základny 74 mm; š. hřbetu 18 mm. 
Datování: Ha B (?)
Literatura: nepublikováno
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36 Libočany u Žatce (okr. Louny), příl. 7: 36
Hůrky – osada zaniklá po r. 1955
Bez nálezového celku 
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 31967, v poznámce uvedeno Benešova sbírka – č. k. 453
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla zakončená rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna nese 
otisk pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Plochý hřbet plynule přechází v (zcela rekon-
struovaný) roh. Povrch hlazený s patrnými stopami nástroje. Barva okrově-šedá, na jedné čelní stěně černošedé 
oblasti zejména při bázi a černošedé zbarvení pod rohem. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy 
K1. 
Rozměry: d. zl. 174 mm; v. těla 88 mm; v. rekonstrukce rohu 124 mm; š. základny 58 mm; š. hřbetu 38 mm. 
Datování: Ha B (?)
Literatura: nepublikováno

37-1 Liptice (okr. Teplice), příl. 7: 37-1
obec zaniklá důlní těžbou
Výzkum z roku 1983 
Obj. 2-II/83 (vrstva 0–10 cm) soujámí – polozemnice
Uložení: Regionální muzeum v Teplicích, př. č. 85/99 (exp. Most 112/83-6) 
Roh měsícovitého podstavce ostře vystupující ze hřbetu. Tvar rohu má podobu čtyřbokého komolého jehlanu. 
Povrch hladký cihlově oranžové barvy. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K1 je cihlově hnědé, 
u boční stěny až černé barvy. 
Rozměry: d. zl. 48 mm; v. zl. 67 mm (v. rohu 46 mm); š. zl. 47 mm; š. hřbetu 44 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Beneš J. 1987; 1995

37-2 Liptice (okr. Teplice), příl. 7: 37-2
obec zaniklá důlní těžbou
Výzkum z roku 1983 
Obj. 2-II/83 (vrstva 20–30 cm), soujámí – polozemnice
Uložení: Regionální muzeum v Teplicích, př. č. 85/99 (exp. Most 112/83-28) 
Roh měsícovitého podstavce ve tvaru nepravidelného čtyřbokého komolého jehlanu s mírně zaobleným vrcholem. 
Vnitřní stěna rohu nepatrně prohnutá. Povrch hladký cihlově oranžového až černošedého zbarvení (zakouření). 
Keramický materiál cihlově hnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 33 mm; v. zl. 72 mm; š. zl. 48 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Beneš J. 1987; 1995

37-3 Liptice (okr. Teplice), příl. 7: 37-3
obec zaniklá důlní těžbou
Výzkum z roku 1983 
Obj. 2-II/83 (vrstva 20–30 cm), soujámí – polozemnice 
Uložení: Regionální muzeum v Teplicích, př. č. 85/99 (exp. Most 112/83-28)
Část mírně hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Základna s otiskem pracovní 
podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Hřbet rovný s mírně zkosenými hranami. Povrch hlazený okrové 
barvy. Keramický materiál cihlově hnědé až tmavě šedé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 115 mm; v. těla 78 mm; š. základny 56 mm; š. hřbetu 49 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Beneš J. 1987; 1995
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38-1 Liptice (okr. Teplice), příl. 7: 38-1
obec zaniklá důlní těžbou
Výzkum z roku 1983 
Obj. 2-II/83 (vrstva 20–30 cm), soujámí – polozemnice
Uložení: Regionální muzeum v Teplicích, př. č. 85/99 (exp. Most 112/83-31)
Fragment těla měsícovitého podstavce s částečně zachovaným povrchem základny, čelní stěny a hřbetu. Základna 
nese otisk pracovní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Hřbet rovný. Povrch hlazený okrové barvy. 
Keramický materiál cihlově hnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 88; v. těla 97 mm; š. zl. 52 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Beneš J. 1987; 1995

38-2 Liptice (okr. Teplice), příl. 7: 38-2
obec zaniklá důlní těžbou
Výzkum z roku 1983
Obj. 2-II/83 (vrstva 20–30 cm), soujámí – polozemnice, 
Uložení: Regionální muzeum v Teplicích, př. č. 85/99 (exp. Most 112/83-36)
Fragment horní části hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkovitý se zaoblenými 
hranami horní základny. Čelní stěny jsou mírně prohnuté, hřbet zaoblený. Povrch hlazený se stopami podélného 
hlazení prsty. Barva povrchu šedá, na jedné čelní stěně místy černé skvrny (očazení). Keramický materiál s přímě-
sí ostřiva velikostní třídy K2 (do 1,5 mm). 
Rozměry: d. zl. 110 mm; v. zl. 65 mm; š. zl. 56 mm; š. hřbetu 34 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Beneš J. 1987; 1995

39 Malá Černoc (okr. Louny), příl. 7: 39
Nález před II. sv. válkou 
Bez nálezového celku
Uložení: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, př. č. 391/85
Horní partie měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna odlome-
na. Plochý hřbet je ukončen mírně zataženým rohem klínovitého tvaru. Povrch hlazený cihlové až cihlově hnědé 
barvy. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1 (do 0,5 mm). 
Rozměry: d. zl. 77 mm; v. zl. 90 mm; v. rohu (od hřbetu) 41 mm; š. zl. 63 mm; š. hřbetu 52 mm.
Datování: Ha B (?)
Literatura: nepublikováno

40 Pňov (okr. Kolín), příl. 7: 40
Výzkum z roku 1913 
Kulturní jáma
Uložení: Polabské muzeum (Poděbrady), inv. č. 3020 
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna nese otisk pracovní 
podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Plochý, mírně zkosený hřbet plynule na konci vytažený v roh. 
Povrch hlazený cihlově hnědé barvy. Keramický materiál místy šedočerné barvy s obsahem ostřiva velikostní 
třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 123 mm; v. těla 70 mm; v. rohu 95 mm; š. základny 58 mm; š. hřbetu 36 mm. 
Datování: Ha B (?)
Literatura: Mazač 2000
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41 Poříčany (okr. Kolín), příl. 8: 41
Černá obora 
Výzkum z roku 1955
Jáma 2, kruhovitého půdorysu
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 110/96
Zlomek horní partie měsícovitého podstavce hranolovitého těla s nevýrazným rohem. Příčný řez lichoběžníkovitý. 
Základna odlomena. Povrch artefaktu je zdoben cca 10 mm širokými žlábky. Na obou čelních stěnách jsou apliko-
vány totožným způsobem: na dva svislé žlábky směřující od rohu k základně přiléhají čtyři dochované vodorovné 
žlábky kopírující hranu hřbetu. Povrch boční stěny pokrývají tři svislé žlábky. Stejný počet podélných žlábků je 
na hřbetě. Povrch hlazený až leštěný okrové barvy. Keramický materiál cihlově oranžové až šedo-okrové barvy 
s obsahem ostřiva velikostní třídy K3 (do 6 mm). 
Rozměry d. zl. 92 mm; v. zl. 67 mm; v. rohu od základny 25 mm; š. zl. 50 mm; š. hřbetu 43 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Mazač 2000

42 Praha-Bohnice, příl. 8: 42
Lokalita neznámá (Na Zámkách?)
Bez nálezového celku 
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 40437
Roh měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Roh plynule navazuje na hřbet, boční strana mírně 
zakřivená. Povrch hlazený na jedné čelní stěně světle cihlově oranžové barvy, na hřbetu a druhé čelní stěně šedo-
-okrového zabarvení. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (5–10 mm).
Rozměry: d. zl. 72 mm; v. zl. 113 mm; š. zl. 59 mm; š. hřbetu 44 mm. 
Datování: Ha B?
Literatura: Mazač 2000

43 Praha-Čakovice, příl. 8:43
Mezi ulicemi Kosteleckou a Tryskovickou
Výzkum z roku 1976 
Obj. 28, polozemnice  
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 213 375, (př. č. 44/76-41)
Horní partie měsícovitého podstavce hranolovitého těla s ostře vytaženým rohem ve tvaru komolého čtyřbokého 
jehlance. Základna odlomena. Příčný řez lichoběžníkovitý. Boční stěna svislá. Povrch hlazený, světle cihlově 
oranžové až okrové barvy. Keramický materiál okrové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K1 (0,5 mm). 
Rozměry: d. zl. 106 mm; v. zl. 92 mm; v. rohu (od hřbetu) 19 mm; š. zl. 48 mm; š. hřbetu 30 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Kovářík 1983; Lutovský–Smejtek a kol. 2005
Pozn.: výzkum nezpracován

44-1 Praha-Čakovice, příl. 8: 44-1
Mezi ulicemi Kosteleckou a Tryskovickou
Výzkum z roku 1976 
Obj. 28, polozemnice 
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 213 375 (2), (př. č. 44/76-41)
Fragment horní části těla měsícovitého podstavce mírně lichoběžníkovitého příčného řezu. Hřbet rovný. Povrch 
hladký světle okrové barvy, jedna čelní stěna šedě zbarvená. Keramický materiál cihlové barvy s příměsí ostřiva 
velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 69 mm; v. zl. 42 mm; š. zl. 39 mm; š. hřbetu 33 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Kovářík 1983; Lutovský–Smejtek a kol. 2005
Pozn.: výzkum nezpracován
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44-2 Praha-Čakovice, příl. 8: 44-2
Mezi ulicemi Kosteleckou a Tryskovickou
Výzkum z roku 1976 
Obj. 28, polozemnice  
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 213 375 (3), (př. č. 44/76-41)
Klínovitý roh měsícovitého podstavce lichoběžníkovitého příčného řezu. Povrch hlazený, světle okrové barvy. 
Keramický materiál cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 3 mm). 
Rozměry: d. zl. 28 mm; v. zl. 42 mm; š. zl. 38 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Kovářík 1983; Lutovský–Smejtek a kol. 2005
Pozn.: výzkum nezpracován

44-3 Praha-Čakovice, příl. 8: 44-3
Mezi ulicemi Kosteleckou a Tryskovickou
Výzkum z roku 1976 
Obj. 28, polozemnice  
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 213 375 (4), (př. č. 44/76-41)
Čtyři malé fragmenty měsícovitého podstavce hranolovitého těla, které k sobě nepasují, ale jsou s nevyšší pravdě-
podobností ze stejného exempláře. Jeden zlomek hřbetu s ostrým náběhem na roh. Hřbet plochý. Povrch hlazený, 
okrové barvy, na jedné čelní stěně okrově šedý. Keramický materiál cihlově oranžového zbarvení s obsahem 
ostřiva K2 (do 3 mm). 
Rozměry: d. zl. 60 mm; v. zl. 41 mm; š. hřbetu 31 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Kovářík 1983; Lutovský–Smejtek a kol. 2005
Pozn.: výzkum nezpracován

45 Praha-Čakovice, příl. 8: 45
Mezi ulicemi Kosteleckou a Tryskovickou
Výzkum z roku 1976
Obj. 28, polozemnice  
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 213 375 (5), (př. č. 44/76-41)
Tři fragmenty měsícovitého podstavce hranolovitého těla: dva zlomky základny bez otisku a zlomek zaobleného 
hřbetu. Pravděpodobně pocházejí ze stejného exempláře. Povrch hladký světle okrové barvy. Keramický materiál 
plavený světle cihlové barvy s příměsí minerálního ostřiva velikostní třídy K3 (do 10 mm). 
Rozměry: d. zl. 52 mm; v. zl. 58 mm; š. zl. 43 mm; š. hřbetu 24 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Kovářík 1983; Lutovský–Smejtek a kol. 2005
Pozn.: výzkum nezpracován

46 Praha-Čakovice, příl. 8: 46
Mezi ulicemi Kosteleckou a Tryskovickou
Výzkum z roku 1976
Obj. 72,  jáma 
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. 212 108
Horní partie měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Základna odlomena. Rovný hřbet plynule 
přechází v roh s odlomeným vrcholem. Povrch hlazený, světle okrové barvy. Keramický materiál světle cihlově 
oranžové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 3 mm). 
Rozměry: d. zl. 92 mm; v. zl. 106 mm; š. zl. 50 mm; š. hřbetu 35 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Kovářík 1983; Lutovský–Smejtek a kol. 2005
Pozn. výzkum nezpracován
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47 Praha-Ruzyně, příl. 8: 47
Ztracená ul. 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 310, plocha E
Uložení: Labrys, o.p.s, inv. č. A 472485
Fragment boční stěny měsícovitého podstavce s přilehlými čelními stěnami lichoběžníkovitého příčného řezu. 
Základna i hřbet, resp. roh jsou odlomeny. Povrch hlazený cihlově oranžové, blíže k jedné čelní stěně černé barvy. 
Keramický materiál plavený s ostřivem velikostní třídy K2 (do 4 mm) hnědé, při stěnách cihlově oranžové barvy. 
Rozměry: d. zl. 59 mm; v. zl. 72 mm; š. zl. 64 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

48-1 Praha-Ruzyně, příl. 8: 48-1
Ztracená ul. 
Výzkum z roku 2008
Obj. 310, plocha E 
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č.: A 472766, A 472767, A 472768, A 472769, A 472835, A 472836, A 472837, 
A 472838, A 472839, A 473171, A 473172, A 473173, A 473174, A 473494, A 473548, A 473549, A473550, 
A 474183 
Osmnáct fragmentů těla jednoho kusu měsícovitého podstavce. 
(A 474183) Fragmenty horní partie hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Hřbet rovný. 
Rozměry d. zl. 74 mm; v. zl. 63 mm; š. hřbetu 29–31 mm.
Datování: Ha B 
Literatura: nepublikováno

48-2 Praha-Ruzyně
Ztracená ul. 
Výzkum z roku 2008
Obj. 310, plocha E 
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č.: A 472766, A 472767, A 472768, A 472769, A 472835, A 472836, A 472837, 
A 472838, A 472839, A 473171, A 473172, A 473173, A 473174, A 473494, A 473548, A 473549, A473550, 
A 474183 
Osmnáct fragmentů těla jednoho kusu měsícovitého podstavce. 
(A 473171) Základna s otiskem pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Povrch stěn hlazený až 
leštěný, okrově zbarvený u báze šedohnědý. Keramický materiál cihlové barvy s příměsí hrubého ostřiva velikost-
ní třídy K3 (do 7 mm). 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

49 Praha-Řeporyje, příl. 8:49
Výzkum z roku 1927
Bez nálezového celku, Malinova sbírka 
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prah, inv. č. 244565 (př. č. 27/95, jiné č. 323)
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna nese otisk pracov-
ní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Boční stěna mírně vyklenutá. Hřbet rovný na konci přechází 
v malý jehlancovitě se zužující roh s mírně dovnitř zataženým vrcholem. Povrch hlazený. Zbarvení čelních stěn 
je odlišné, na boční stěně patrný ostrý přechod. Jedna stěna je okrová, druhá tmavší okrově šedá. Barva základny 
šedá. Keramický materiál cihlové barvy s příměsí tmavého ostřiva velikostní třídy K1 (do 1 mm). 
Rozměry: d. zl. 106 mm; v. těla 95 mm; v. rohu 135 mm; š. základny 70 mm; š. hřbetu 46 mm. 
Datování: Ha B (?)
Literatura: Filip 1936, 57, pozn. 10
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50-1 Praha-Stodůlky, příl. 9: 50-1 
Jeremiášova ul. 
Výzkum z roku 2008
Polozemnice, obj. 1186, 1187, 1188, plocha D 
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 491113
Z několika zlomků slepená část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez lichoběžníkový. 
Základna nese otisk pracovní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Boční stěna z velké části doplněna 
sádrou. Nepatrně zkosený hřbet zakončuje jehlancovitý roh se zaobleným vrcholem. Povrch hlazený cihlově oran-
žové, u rohu cihlově hnědé barvy, na protilehlé čelní stěně u rohu až černé zbarvení. Keramický materiál cihlové 
barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 142 mm; v. těla 81 mm; v. rohu 143 mm; š. základny 73,5 mm; š. hřbetu 45 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

50-2 Praha-Stodůlky, příl. 9: 50-2 
Jeremiášova ul. 
Výzkum z roku 2008 
Polozemnice, obj. 1186, 1187, 1188, plocha D
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A491114
Slepená část horní partie hranolovitého těla měsícovitého podstavce s náběhem na roh. Základna odlomena. Hřbet 
plynule přecházel v roh. Povrch hladký až hlazený okrové až hnědé barvy. Keramický materiál cihlově oranžové 
barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 125 mm; v. zl. 77 mm; š. zl. 76 mm; š. hřbetu 45 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

50-3 Praha-Stodůlky, příl. 9: 50-3 
Jeremiášova ul. 
Výzkum z roku 2008
Polozemnice, obj. 1186, 1187, 1188, plocha D  
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 489784
Fragment hřbetu hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu. Povrch hladký až hlazený 
cihlově oranžové až hnědé barvy. Keramický materiál cihlově oranžové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy 
K3 (do 10 mm). Rozměry: d. zl. 78 mm; v. zl. 34 mm; š. zl. 60 mm; š. hřbetu 45 mm.
Z objektu 1186 pocházejí další dva atypické fragmenty stěn, které lze přiřadit ke stejnému exempláři jako předešlé 
kusy.
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

51 Praha-Stodůlky, příl. 9:51 
Jeremiášova ul. 
Výzkum z roku 2008
Obj. 1168 (zásobní jáma), plocha D
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 490060
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce s tupým zakončením bez rohu. Příčný řez mírně lichoběžníkovitý. 
Základna hladká s mírně převislými okraji. Boční stěna mírně vykloněná. Hřbet rovný. Povrch stěn hlazený až 
leštěný okrové barvy. Keramický materiál okrové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K3 (4–7 mm). 
Rozměry: d. zl. 137; v. těla 90–93 mm; š. základny 72–77 mm; š. hřbetu 62–64 mm. 
Datování: Ha B 
Literatura: nepublikováno
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52-1 Praha-Stodůlky, příl. 9: 52-1 
Jeremiášova ul.
Výzkum z roku 2008
Obj. 1168 (zásobní jáma), plocha D
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 490061
Fragment čelní stěny hranolovitého těla měsícovitého podstavce, lichoběžníkovitého příčného řezu. Základna je 
hladká, okrově zbarvená. Zkosený hřbet mírně prohnutý. Povrch hlazený okrové, při bázi šedé barvy. Keramický 
materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K2 (do 3 mm). 
Rozměry: d. zl. 118 mm; v. těla 69–71 mm; š. zl. 40 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno 

52-2 Praha-Stodůlky, příl. 9: 52-2 
Jeremiášova ul. 
Výzkum z roku 2008
Obj. 1168 (zásobní jáma), plocha D 
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 490062
Fragment základny a čelní stěny těla měsícovitého podstavce, patrně lichoběžníkovitého příčného řezu. Základna 
zahlazovaná hnědého až cihlově oranžového zbarvení. Povrch stěny hlazený šedo-okrové barvy. Keramický mate-
riál tmavě cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 90 mm; v. zl. 36 mm; š. zl. 58 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

53 Praha-Stodůlky, příl. 9: 53 
Jeremiášova ul.
Výzkum z roku 2008 
Plocha C, sběr
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 488464 
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkovitého příčného řezu. Základna rovná se zahlazeným 
otiskem dřevěné pracovní podložky. Hřbet rovný. Povrch čelní stěny hlazený okrové barvy, na druhé čelní stěně 
hladký šedohnědý, u báze cihlově oranžový. Hřbet hlazený s bílým „vápenným“ nátěrem. Keramický materiál 
světle cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 111 mm; v. těla 75 mm; š. základny 62 mm; š. hřbetu 34 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

54 Přemyšlení (okr. Praha-východ), příl. 10: 54
U cihelny 
Výzkum z let 2006–2008
Objekt 99, jáma (hl. 0–60 cm) 
Uložení: Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem), č. sáčků 1514 + 1526 + 1668 + 1689 
Z několika kusů slepený téměř kompletní symetrický měsícovitý podstavec s rohy hranolovitého těla lichoběž-
níkového příčného řezu. Dochovány jsou oba konce, chybí pouze malá část těla. Základna nese otisk pracovní 
podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva uprostřed opravována prsty. Čelní stěny leštěné, v oblasti rohů se 
zachovalo tuhování. Částečně erodovaný povrch bočních stěn je rovněž tuhovaný. Rovný hřbet plynule přechá-
zí v rohy s mírně zaoblenými vrcholy. Barva povrchu světle šedá až okrově šedá, místy tmavé až černé skvrny. 
Povrch tvoří 2–5 mm silné nástřepí. Keramický materiál světle okrové až světle cihlově oranžové barvy, u rohů 
hnědě zabarvený, s obsahem ostřiva velikostní kategorie K2. V oblasti rohů materiál spíše sušený nebo jen slabě 
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pálený, zatímco ve středu objektu vypálený.
Rozměry: d. zl. 439 + 126 mm; v. těla 94,5 – 103 mm; v. rohů 160 a 160 mm; š. základny 80–101 mm; š. hřbetu 
42–44 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Mazač – Kloužková 2012, obr. 63

55 Přemyšlení (okr. Praha-východ), příl. 11: 55
U cihelny
Výzkum z let 2006–2008
Objekt 99, jáma (hl. 20–60 cm) 
Uložení: Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem), č. sáčků 1547 + 1571 + 1668 + 1689 
Z několika kusů slepená část hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Základna 
prohnutá s nevýrazným otiskem pracovní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva cihlové až cihlově hně-
dé barvy. Mírně zkosený hřbet se k jedné straně mírně zvedá. Hrana hřbetu poškozená. Povrch hlazený světle šedé 
až okrově šedé barvy s tmavě šedými až černými místy na hřbetu, zejména pak na jedné čelní stěně, kde jejich 
ostré ohraničení působí jako stopy stékající tekutiny (příškvarky). Keramický materiál s obsahem ostřiva velikost-
ní třídy K2, cihlové až tmavě hnědé barvy (u lomu na jedné straně). 
Rozměry: d. zl. 216 mm; v. těla 96–102 mm; š. základny 98,5–100 mm; š. hřbetu 42 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: nepublikováno

56 Přemyšlení (okr. Praha-východ), příl. 11: 56
U cihelny
Výzkum z let 2006–2008
Objekt 99, jáma (hl. 0–20 cm) 
Uložení: Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem), č. sáčku 1668 
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna s otiskem pracov-
ní podložky ve formě podélně rozštípnutého dřeva. Boční stěna svislá. Hřbet rovný plynule přecházející v roh 
s částečně poškozeným vrcholem. Povrch čelní a boční stěny a dále hřbetu leštěný, druhá čelní stěna je hlazená. 
Na obou stěnách patrné stopy hlazení – pod rohem svislé tahy až k základně, na těle tahy kopírují linii hřbetu. Bar-
va povrchu šedo-okrová, na vnitřní straně rohu tmavě šedá skvrna, od poloviny boční stěny níže k bázi tmavě šedá 
oblast. Působí špatně vypáleným dojmem jako na exempláři kat. č. 74. Keramický materiál světle cihlově oranžo-
vé barvy s obsahem ostřiva velikostní kategorie K2 (do 1,5 mm). 
Rozměry: d. zl. 123 mm; v. těla 86 mm; v. rohu 121 mm; š. základny 59–65 mm; š. hřbetu 35 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: nepublikováno

57 Přemyšlení (okr. Praha-východ), příl. 11: 57
U cihelny
Výzkum z let 2006–2008
Objekt 99, jáma 
Uložení: Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem), č. sáčku 1503 
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu. Základna hrubě hlazená cihlové, upro-
střed cihlově hnědé barvy. Hřbet rovný s poškozenou jednou hranou. Povrch hlazený okrově šedé barvy, u otluče-
né hrany hřbetu tmavě šedý. Keramický materiál tmavě cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K3 (do 10 
mm). 
Rozměry: d. zl. 142 mm; v. těla 100 mm; š. základny 107 mm; š. hřbetu 40 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: nepublikováno
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58 Přemyšlení (okr. Praha-východ), příl. 11: 58
U cihelny
Výzkum z let 2006–2008
Objekt 99, jáma (hl. 0–20 cm) 
Uložení: Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem), č. sáčku 1688
Část měsícovitého podstavce s rohem hranolovitého těla lichoběžníkového příčného řezu. Základna z velké části 
odlomena. Rovný hřbet plynule přechází v klínovitý roh se zaobleným vrcholem. Povrch hlazený, 1 mm silné 
nástřepí. Na boční stěně množství drobných prasklin, povrch nesoudržný. Barva stěn rozdílná. Čelní stěna a hřbet 
okrové až šedookrové barvy, u rohu černé. Druhá čelní a boční stěna černá. Keramický materiál tmavě cihlově 
oranžové barvy, u boční stěny až cihlově hnědý s obsahem ostřiva velikostní třídy K4 (5–13 mm). 
Rozměry: d. zl. 100 mm; v. 156 mm; v. těla 103 mm; v. rohu 156 mm; š. zl. 85 mm; š. hřbetu 58 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: nepublikováno

59 Přemyšlení (okr. Praha-východ), příl. 11: 59
U cihelny
Výzkum z let 2006–2008
Objekt 99, jáma 
Uložení: Oblastní muzeum Praha-východ (Brandýs nad Labem), č. sáčku 1503
Fragment čelní stěny těla měsícovitého podstavce hranolovitého těla. Základna hlazená. Povrch okrově šedé barvy 
místy s černými skvrnami hlazený se zřetelnými stopami šikmých tahů. Keramický materiál cihlově oranžové až 
cihlově hnědé barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 65 mm; v. těla 90,5 mm; š. zl. 67 mm. 
Pozn. blízký exemplář kat. č. 77.
Datování: Ha B2–3
Literatura: nepublikováno

60 Radonice nad Ohří (okr. Louny), příl. 9: 60
Výzkum z roku 1958
Obj. 10/58, jáma
Uložení: Oblastní muzeum v Lounech 
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s plynule vytaženým rohem. Příčný řez lichoběžníkový. Základna 
z větší části odlomena. 
Rozměry: d. zl. 74 mm; v. těla 115 mm; v. rohu 154 mm; š. základny 72 mm; š. hřbetu 56 mm.
Pozn. Popis vytvořen na základě obrázku, předmět nebyl v Oblastním muzeu v Lounech dohledán.
Datování: fáze II, Ha B2–3
Literatura: Bouzek – Koutecký – Neustupný 1966

61 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 61 
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 250.2, zahloubený objekt hospodářského účelů se zásobní jámou (sektor JV, hloubka 40–80 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 2021-1, 3 a 5 
Část masivního bezrohého měsícovitého podstavce. Příčný řez široce lichoběžníkový. Základna plochá, nerovná 
s mírně převislou hranou, čelní stěny jsou jemně hlazené a boční stěna svislá. Hřbet široky, plochý bez náznaku 
rohu. Keramický materiál s příměsí drobného ostřiva velikostní třídy K2. Barva povrchu okrově šedá, na lomu 
cihlová. 
Rozměry: d. zl. 85 mm; v. těla 86 mm; š. dolní základny 100–110 mm; š. horní základny 70 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

62 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 62
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 366, kruhová jáma, polozemnice pravděpodobně výrobního charakteru (sektor Z, hloubka 0–35 cm) 
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Uložení: ARUP, př. č. 1963-1
Středová část měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu s částečně zachovanou stěnou základny, čelní stěny 
a zkoseného hřbetu. Základna plochá s hladkým otiskem pracovní podložky. Stěna jemně hlazená, hřbet hrubší. 
Keramický materiál cihlově hnědé barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K3. Povrch nerovnoměrně okrově 
šedý až tmavě hnědý (zakouřený). 
Rozměry: d. zl. 96 mm; v. těla 87 mm a 90 mm; š. zl. 50 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

63-1 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 63-1
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 366, kruhová jáma, polozemnice pravděpodobně výrobního charakteru (sektor Z, hloubka 35–55 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 1964-1 
Část těla měsícovitého podstavce se zachovanou částí podstavy, jedné čelní stěny a hřbetu. Příčný řez nižší 
lichoběžníkový. Základna nerovnoměrně modelovaná. Povrch hlazený cihlově až okrově šedé barvy. Keramický 
materiál s obsahem hrubého ostřiva velikostní třídy K3. 
Rozměry: d. zl. 91 mm; v. těla 60 mm; š. zl. 47 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

63-2 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 63-2
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 366, kruhová jáma, polozemnice pravděpodobně výrobního charakteru 
Uložení: ARUP, př. č. 1964-2 
Čelní stěna rohu měsícovitého podstavce. Povrch hlazený nepravidelně okrově šedý. Hrubší keramický materiál 
s obsahem ostřiva velikostní třídy K2, cihlově hnědé barvy. 
Rozměry: d. zl. 53 mm; v. zl. 65 mm; š. zl. 25 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

64-1 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 64-1
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 366, kruhová jáma, polozemnice pravděpodobně výrobního charakteru (sektor Z, hloubka 55–80 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 1969-1 
Část základny a čelní stěny masivního měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Široká základna 
plochá s otiskem pracovní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Čelní stěna předmětu jemně podélně 
hlazená. Keramický materiál s obsahem velmi hrubého ostřiva velikostní třídy K4. Barva povrchu nerovnoměrně 
světle cihlově oranžová až okrově šedá, na lomu cihlově hnědá. 
Rozměry: d. zl. 125 mm; v. zl. 71 mm; š. zl. 96 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

64-2 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 64-2
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 366,  kruhová jáma, polozemnice pravděpodobně výrobního charakteru 
Uložení: ARUP, př. č. 1969-2
Zlomek středové partie měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu s částečně zachovaným povrchem základ-
ny, čelní stěny a mírně zkoseného hřbetu. Keramický materiál s obsahem velmi hrubého ostřiva velikostní třídy 
K4. Barva povrchu okrově šedá, na lomu cihlově hnědá. 
Rozměry: d. zl. 97 mm; v. těla 72 mm a 78 mm; š. zl. 3,8 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012
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65 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 65
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 748, jáma součástí soujámí – hliník nebo přírodní útvar (sektor S, hloubka 0–20 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4191 
Větší část těla měsícovitého podstavce s prohnutým hřbetem plynule přecházejícím v (odlomený) roh a téměř 
svislou boční stěnou. Příčný řez lichoběžníkový. Hrubě modelovaná základna vykazuje mírné podélné prohnutí. 
Povrch hladký až leštěný s podélnými mělkými stopami po hlazení nepravidelně okrové až okrově šedé barvy. 
Keramický materiál s převahou ostřiva velikostních tříd cca K3/K4 opatřený nástřepím. 
Rozměry: d. zl. 205 mm; v. těla 82,5 mm; v. zl. 107 mm; š. dolní základny 82 mm; š. horní základny 48 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

66 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 66
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 760, zásobní jáma s výraznou vrstvou odpadu – úklid destrukce (sektor S, hloubka 60 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4319
Část měsícovitého podstavce se zachovaným rohem. Příčný řez nepravidelně lichoběžníkový. Plochý, podélně 
zkosený hřbet ke konci vytažený v malý ostrý roh. Základna nese otisk pracovní podložky v podobě podélně 
rozštípnutého dřeva. Povrch hlazený s patrnými stopami vodorovného hlazení prsty. Barva nepravidelně okrová až 
okrově šedá. Keramický materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 113 mm; v. těla 95 mm a 97,5 mm; v. rohu 131 mm; š. dolní základny 72 mm; š. horní základny 
38 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

67-1 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 67-1
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 760,  zásobní jáma s výraznou vrstvou odpadu – úklid destrukce (sektor S, hloubka 40–70 cm)
Uložení: ARUP, př. č. 4327 
Středová část měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Základna nese výrazný otisk podélně 
rozštípnutého neopracovaného dřeva. Na čelních stěnách patrné vodorovné stopy po hlazení plochým nástrojem. 
Hřbet rovný. Keramický materiál s nízkým obsahem hrubého ostřiva velikostní třídy K3 cihlové, na lomech šedo-
černé barvy. Povrch nepravidelně okrově šedý až tmavě hnědošedý – „přepálený“. 
Rozměry: d. zl. 177 mm; v. těla 91 mm; š. dolní základny 74,5 mm; š. horní základny 33 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

67-2 Roztoky (okr. Praha-západ), 
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 831, polozemnice se stopami výroby (sektor SV, hloubka 0–dno) 
Uložení: ARUP, př. č. 4683-1, nezařaditelný fragment
Část čelní stěny masivnějšího měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu, zřejmě ze středové části. 
Základna plochého nerovného povrchu s mírně převislou hranou. Stěna hlazená až leštěná. Hřbet mírně oblouko-
vitě prohnutý. Keramický materiál s obsahem jemného ostřiva velikostní třídy K2/K3. Barva povrchu nepravidel-
ně okrová, místy až šedá, na lomu cihlová až černá. 
Rozměry: d. zl. 120 mm, v. těla 87 mm a 93 mm; š. zl. 33 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012
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68-1 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 12: 68-1
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 810, široká kruhová jáma bez dalších funkčních znaků (sektor S, hloubka neurčena) 
Uložení: ARUP, př. č. 4781-1 
Zlomek měsícovitého podstavce se zachovaným povrchem hřbetu a jedné čelní stěny. Příčný řez široce lichoběž-
níkový. Povrch hladký až leštěný přetřený 3 mm silnou vrstvou jemné, nepravidelně okrově šedé hlinky. Keramic-
ký materiál s obsahem jemného ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 130 mm; v. zl. 44 mm; š. zl. 71 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

68-2 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 68-2
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 810, široká kruhová jáma bez dalších funkčních znaků (sektor V, hloubka 0–10 cm)
Uložení: ARUP, př. č. 4785-1 a 3
Část čelní stěny měsícovitého podstavce se zachovaným náběhem na dolní základnu a hranou k horní základně. 
Příčný řez lichoběžníkový. Povrch hladký až leštěný, barva nepravidelně okrová až tmavě šedá. Keramický mate-
riál s obsahem jemného ostřiva velikostní třídy K1 cihlové barvy. 
Rozměry: d. zl. 90 mm; v. zl. 99 mm; š. zl. 12 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

68-3 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 68-3
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 810, široká kruhová jáma bez dalších funkčních znaků (hloubka 0–20 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4717-1 
Zlomek většího měsícovitého podstavce se dvěma částečně zachovanými, na sebe téměř kolmými stěnami (čelní 
stěna a hřbet). Jedna stěna rovná, druhá mírně prohnutá. Nelze určit postavení zlomku, avšak podle stop hlazení 
povrchu se lze domnívat, že se jedná o středovou část podstavce s prohnutým hřbetem. Keramický materiál s níz-
kým obsahem jemného ostřiva velikostní třídy K1. Povrch hlazený až leštěný, nepravidelně okrové barvy, na lomu 
cihlový. 
Rozměry: d. zl. 154 mm; v. zl. 96 mm; š. zl. 60 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

68-4 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 68-4
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 810, široká kruhová jáma bez dalších funkčních znaků (sektor Z, hloubka 0–10 cm)
Uložení: ARUP, př. č. 4785-2 a př. č. 4781-2 a 3
Část čelní stěny se zachovanou rovnou horní hranou a základnou měsícovitého podstavce. Postavení zlomku nelze 
určit stejně jako typ. Základna hladká. Keramický materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K2. Lom vykazuje 
černošedé zbarvení. Povrch nepravidelně okrově šedé barvy. 
Rozměry: d. zl. 87 mm; v. těla 97 mm; š. zl. 38 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012
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69-1 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 69-1
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 832, široká kruhová jáma bez funkčních znaků (sektor S, hloubka 0–20 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4604-1
Zlomek masivního měsícovitého podstavce, patrně jeho středové části. Zachovala se část čelní stěny a základny. 
Příčný řez lichoběžníkový. Základna nese otisk pracovní plochy – podélně rozštípnutého dřeva s přerušenou linií 
letokruhů – otiskem jiného objektu. Povrch je hlazený, přetřený jemnou hlinkou, šedo-okrové barvy. Keramický 
materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K2/K3. 
Rozměry: d. zl. 97 mm; v. zl. 76 mm; š. zl. 81 mm.
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Kuna–Němcová 2012

69-2  Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 69-2
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 832, široká kruhová jáma bez funkčních znaků (sektor S, hloubka 0–20 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4604-2 
Zlomek konce masivního měsícovitého podstavce s rovným hřbetem bez rohu. Zachovaná část povrchu dvou 
na sebe kolmých stěn a plochého hřbetu. Povrch hladký, opatřený nástřepím ve formě jemné hlinky, šedo-okrové 
barvy. Keramický materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 85 mm; v. zl. 52 mm; š. zl. 44 mm. 
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Kuna–Němcová 2012

70 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 70
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 840, zásobní jáma (sektor V, hl. 30–50 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4863
Středová část měsícovitého podstavce štíhlého nepravidelně lichoběžníkového řezu. Základna nese otisk pracovní 
plochy v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Stěny hlazené, povrch rozpraskaný nepravidelně okrově šedé barvy. 
Hřbet mírně zkosený. Keramický materiál cihlově hnědé barvy s obsahem hrubého ostřiva velikostní třídy K3. 
Rozměry: d. zl. 127 mm; v. těla 75 a 78 mm; š. dolní základny 68 mm; š. horní základny 39 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

71 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 71
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 840, zásobní jáma, (sektor Z, hl. 0–20 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4964-1+2 
Menší roh měsícovitého podstavce, ostře nasazený na plochu horní základny. Povrch pórovitý, okrově hnědé bar-
vy. Keramický materiál rovněž pórovitý, jemný až bahnitý, původně s organickou příměsí. 
Rozměry: d. zl. 69 mm; v. zl. 69 mm; š. zl. 65 mm; š. horní základny 47 mm.
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

72 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 72
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 840, zásobní jáma (sektor Z, hl. dno) 
Uložení: ARUP, př. č. 4971-1
Bok masivního měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Zachována část základny a tří stěn. Hor-
ní část odlomena. Základna nese otisk pracovní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva. Stěny hlazené až 
leštěné, povrch opatřen 5 mm silnou vrstvou nástřepí okrové až světle šedé barvy. Obě čelní stěny vykazují na po-
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vrchu velice mělké stopy po podélném hlazení, u zakončení jsou svislé. Keramický materiál s obsahem velmi 
jemného ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 98 mm; v. zl. 108 mm; š. dolní základny 102 mm; š. zl. horní základny 70 mm.
Datování: Ha B2–3 
Literatura: Kuna–Němcová 2012

73 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 13: 73
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 840, zásobní jáma (sektor Z, hl. dno) 
Uložení: ARUP, př. č. 4971-2 
Stěna zaobleného rohu měsícovitého podstavce. Povrch hlazený až leštěný tmavší okrově šedé barvy. Keramický 
materiál s vyšším obsahem ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 70 mm; v. zl. 68 mm; š. zl. 26 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

74 Roztoky (okr. Praha-západ), příl. 14: 74
Výzkum z let 1980–1983
Obj. 844, soujámí (část) – hliník (sektor B, hl. 20–40 cm) 
Uložení: ARUP, př. č. 4945
Část těla měsícovitého podstavce nepravidelně lichoběžníkového příčného řezu s mírně se rozšiřující základnou. 
Základna nese slabý otisk podélně rozštípnutého dřeva. Hřbet rovný mírně podélně zkosený. Povrch hlazený 
nepravidelně okrově šedé až tmavě hnědé barvy. Keramický materiál s velmi hrubým obsahem ostřiva velikostní 
třídy K3/K4. 
Rozměry: d. zl. 132 mm, v. těla 80 a 82 mm; š. dolní základny 88 mm; š. horní základny 48 mm. 
Datování: Ha B2–3
Literatura: Kuna–Němcová 2012

75-1 Únětice (okr. Praha-západ), příl. 14: 75-1
Výzkum z roku 1999
Obj. 2/99, kruhová jáma – polozemnice s ohništěm (profi l, hl. 34–42 cm) 
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. 176523 (př. č. 1191/2001)
Zlomek klínovitého rohu měsícovitého podstavce lichoběžníkovitého příčného řezu. Zachována část čelní 
a vnitřní stěny, a dále část vrcholu. Vrchol z bočního pohledu široce zaoblený. Povrch hlazený okrově šedé barvy. 
Keramický materiál cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry d. zl. 58 mm; v. zl. 62 mm; š. zl. 55 mm.
Datování: Ha B
Literatura: Sankot–Vojtěchovská 2002

75-2 Únětice (okr. Praha-západ), příl. 14: 75-2
Výzkum z roku 1999
Obj. 2/99, kruhová jáma – polozemnice s ohništěm (profi l, hl. 34–42 cm)
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. 1763443 (př. č. 1188/2001)
Část měsícovitého podstavce hranolovitého těla s odlomeným rohem. Příčný řez nepravidelně lichoběžníkovitý 
s výrazně se rozšiřujícími stěnami u základny. Mírně prohnutá základna nese otisk pracovní podložky v podobě 
podélně rozštípnutého dřeva. Boční stěna svislá. Rovný mírně zkosený hřbet plynule přechází v odlomený roh. 
Povrch hlazený okrově šedého zbarvení. Keramický materiál s vyšší příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 
mm). Barva materiálu cihlově hnědá. 
Rozměry: d. zl. 110 mm; v. těla 71 mm; v. zl. 88 mm; š. základny 78 mm; š. hřbetu 42 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: Sankot–Vojtěchovská 2002
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76 Velim (okr. Kolín), příl. 14: 76
Výzkum z roku 2000
Obj. 531, jáma (jv. profi l – vrstva 13) 
Uložení: ÚAPPSČ
Středová partie těla měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu při bázi s mírně prohnutými stěnami. Základna 
nese otisk pracovní podložky v podobě podélně rozštípnutého dřeva, barva cihlová. Hřbet plochý mírně zkosený. 
Povrch hlazený nepravidelně zbarvený odstíny okrové až okrově-šedé. Keramický materiál cihlově hnědé barvy 
s příměsí ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 107 mm; v. těla 105 mm; š. základny 119 mm; š. hřbetu 42 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno

77 Vikletice (okr. Chomutov), příl. 14: 77
Výzkum z roku 1962
Obj. 25/62, polozemnice 
Uložení: Oblastní muzeum v Chomutově, př. č. 186/62–13
Část horní partie měsícovitého podstavce s rohem. Základna odlomena. Tělo kvadratické, příčný řez obdélný. Mír-
ně zkosený hřbet plynule přechází v roh s odlomeným vrcholem. Na čelní stěně, souběžně s boční hranou se táhne 
od vrcholu rohu nevýrazný žlábek. Povrch okrové barvy tvořen 3 mm silnou engobou, na hřbetě černá skvrna. 
Keramický materiál tmavě šedé barvy s vysokým obsahem ostřiva velikostní třídy K1 a nižším obsahem K2 (do 3 
mm). 
Rozměry: d. zl. 167 mm; v. zl. 106 mm; š. zl. 76 mm; š. hřbetu 69 mm. 
Datování: fáze II, Ha B2–3
Literatura: Koutecký – Bouzek 2010

78 Vikletice (okr. Chomutov), příl. 14: 78
Výzkum z roku 1963
Obj. 21/63, polozemnice 
Uložení: Oblastní muzeum v Chomutově, př. č. 22/63-18 
Část těla měsícovitého podstavce nepravidelně lichoběžníkovitého řezu. Základna plochá bez otisku. Hřbet se 
zaoblenými hranami je mírně zkosený. Povrch hladký nepravidelně hnědo-okrové barvy s výraznými stopami ho-
rizontálního hlazení. Nehomogenní keramický materiál slabě vypálený s příměsí jemného ostřiva K1 hnědé barvy. 
Rozměry: d. zl. 135 mm; v. těla 95–101 mm; š. základny 95 mm; š. hřbetu 33 mm.
Datování: fáze I, Ha B1
Literatura: Koutecký – Bouzek 2010

79 Vrbčany (okr. Kolín), příl. 14: 79
Bez nálezového celku „z knovízské jámy“ 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně (sbírka Podlipanského muzea v Českém Brodě), př. č. 1/2002, (jiné č. 2050) 
Velký mírně prohnutý roh měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Hrany ostré. Vrchol rohu 
z čelního pohledu zaoblený, z bočního přímý. Povrch hlazený. Artefakt byl při konzervaci napuštěn látkou ovliv-
ňující jeho barevnost. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 2 mm). 
Rozměry: d. zl. 78 mm; v. zl. 137 mm; š. zl. 100 mm; š. vrcholu rohu 52 mm. 
Datování: Ha B (?)
Literatura: nepublikováno
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Mladší a pozdní doba halštatská
Střední a severozápadní Čechy 

Nefunerální nálezy

80-1 Bezděkov u Žatce (okr. Louny), příl. 15: 80-1
Na návsi
Výzkum z roku 1993
Obj. 1/93, jáma 
Uložení: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
(Tři části minimálně dvou měsícovitých podstavců, shodných rozměrů. Není zcela jasná celková forma artefaktů, 
asymetrická s jedním rohem či symetrická s rohy a bez rohů.) 
Část masivního keramického podstavce zakončená dvojcípým rohem. Příčný řez těla plankonvexní. Základna 
plochá bez otisku. Ze hřbetu se zaoblenými hranami ostře vystupuje mohutný roh s dvojcípým vrcholem. Po-
vrch hladký, patrné tahy hlazení nástrojem, barva šedá až světle cihlově oranžová, roh a báze artefaktu vykazují 
na jedné čelní straně zakouření. Keramický materiál šedé barvy u povrchu v síle cca 3 mm cihlového zabarvení 
s obsahem ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 190 mm; v. těla 84 mm; v. rohu 180 mm; š. základny 130 mm.
Datování: Ha C–D
Literatura: Holodňák 1996

80-2 Bezděkov u Žatce (okr. Louny), příl. 15: 80-2
Na návsi
Výzkum z roku 1993
Obj. 1/93, jáma 
Uložení: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Torzo mohutného rohu měsícovitého podstavce obdobného tvaru a rozměrů jako kat. č. 80-1. Zachovala se pouze 
boční a vrchol dvojcípého rohu. Povrch hladký, světle cihlový. Materiál šedý s obsahem ostřiva velikostní třídy 
K1, povrchová vrstva o síle cca 3 mm cihlové barvy. 
Rozměry d. zl. 80 mm; v. rohu 184 mm; š. zl. 95 mm.
Datování: Ha C–D
Literatura: Holodňák 1996

81 Bezděkov u Žatce (okr. Louny), příl. 15: 81
Výzkum z roku 1993
Obj. 1/93, jáma 
Uložení: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Část těla měsícovitého podstavce s rovným zakončením – bez rohu. Příčný řez plankonvexní. Základna plochá 
bez otisku. Hřbet mírně zaoblený. Povrch hlazený, šedé až světle cihlové barvy. Keramický materiál šedé barvy 
s příměsí ostřiva velikostní třídy K1, povrchová vrstva cihlově oranžová. 
Rozměry: d. zl. 141 mm; v. těla 84 mm; š. zl. 105 mm.
Datování: Ha C–D
Literatura: Holodňák 1996

82 Březnice (okr. Příbram), příl. 16: 82
Bez nálezového celku  
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 5228 (př. č. 104/193) 
Část hranolovitého artefaktu nepatrně lichoběžníkového příčného řezu bez rohovitého zakončení. Základna 
plochá, povrch hrubý. Obě čelní stěny zdobeny dvěma řadami kružnic. Povrch hladký, hnědé barvy. Keramický 
materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 198 mm; v. těla 77 mm; š. základny 110 mm; š. hřbetu 80 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: nepublikováno
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83  Cerhenice (okr. Kolín), příl. 16: 83
Výzkum z roku 1973
Obj. 2/73,  polozemnice 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně Př. č. 2/73 (jiná č. 12194, 13207, 13219, 12190, 13206, 12233) 
Část mohutného klínovitého rohu měsícovitého podstavce lichoběžníkovitého příčného řezu. Roh částečně slepen 
z několika fragmentů, dalších 18 je nezařaditelných. Základna hladká šedočerného zbarvení. Vnitřní stěna rohu 
mírně prohnutá, boční stěna svislá. Povrch hlazený cihlově hnědé, místy až černé barvy. Na boční stěně rohu 
a části čelní stěny pozůstatky bílého nátěru (?). Keramický materiál nesoudržný cihlově hnědé až hnědé barvy 
s velmi vysokým obsahem ostřiva velikostní třídy K2 až K3. 
Rozměry: d. zl. 136 mm; v. rohu 240 mm; š. zl. 155 mm; š. vrcholu 86 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1980

84 Cerhenice (okr. Kolín), příl. 16: 84
Výzkum z roku 1973
Obj. 2/73,  polozemnice  (sektor B, hl. 140 cm) 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 2/73 (jiné č. 13207) 
Fragment horní partie hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Hřbet nepatrně pro-
hnutý, hrany ostré. Povrch tvořený slabou vrstvou nástřepí hlazený se znatelnými stopami po hlazení nástrojem. 
Barva okrová až světle cihlová, na hřbetu světle okrová až šedá. Keramický materiál cihlové barvy s obsahem 
ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 85 mm; v. zl. 89 mm; š. zl. 92 mm; š. hřbetu 58 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1980

85-1 Cerhenice (okr. Kolín), příl. 16: 85-1
Výzkum z roku 1973
Obj. 2/73,  polozemnice (sektor B, hl. 120 cm) 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 2/73,(jiné č. 13207) 
Fragment hřbetu a dvou přilehlých čelních stěn hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběž-
níkový. Hřbet plochý, hrany ostré. Povrch hladký tvořený 0,5 mm silnou vrstvou nástřepí. Barva světle šedá až 
bílá (patrně pozůstatky „vápenného“ nátěru), místy tmavě šedé skvrny. Keramický materiál cihlové barvy s nižší 
příměsí ostřiva velikostní třídy K4. Místy černě zakouřen. 
Rozměry d. zl. 128 mm; v. zl. 79 mm; š. zl. 131 mm; š. hřbetu 106 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1980

85-2 Cerhenice (okr. Kolín), příl. 16: 85-2
Výzkum z roku 1973
Obj. 2/73,  polozemnice  
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 2/73 (jiné č. 13207 a 12194) 
Fragment základny a čelní stěny měsícovitého podstavce lichoběžníkového příčného řezu. Základna hladká. 
Povrch stěny hlazený až leštěný s patrnými liniemi horizontálního hlazení. Barva povrchu cihlová s tmavě šedými 
skvrnami. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (2–5 mm) tmavě cihlové, u lomu černé barvy. 
Rozměry: d. zl. 68 mm; v. zl. 68 mm; š. zl. 46 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1980

85-3 Cerhenice (okr. Kolín), příl. 17: 85-3
Výzkum z roku 1973
Obj. 2/73,  polozemnice 
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Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 2/73 (jiné č. 13207) 
Fragment hřbetu a čelní stěny těla měsícovitého podstavce. Povrch tvořený tenkou vrstvou nástřepí hlazený až leš-
těný s patrnými horizontálními tahy hlazení cihlově hnědé barvy s šedými skvrnami. Hřbet bíle zabarven (patrně 
pozůstatky „vápenného“ nátěru). Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (2–5 mm). 
Rozměry: d. zl. 85 mm; v. zl. 92 mm; š. zl. 83 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1980

85-4 Cerhenice (okr. Kolín), příl. 17: 85-4
Výzkum z roku 1973
Obj. 2/73,  polozemnice
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 2/73 (jiné č. 12194) 
Neurčitelný fragment tří stěn měsícovitého podstavce. Jedna stěna mírně prohnutá se zaoblenými hranami. Povrch 
hlazený až leštěný cihlově hnědé barvy. Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (2–5 mm). 
Rozměry: d. zl. 70 mm; v. zl. 40 mm; š. zl. 104 mm; š. stěny 84 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1980

86 Cerhenice (okr. Kolín), příl. 17: 86
Výzkum z roku 1976
Obj. 5/76, sídlištní jáma 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 5/76
Část mohutného rohu měsícovitého podstavce s dvojcípým vrcholem připomínajícím krátký měsícovitý podsta-
vec. Příčný řez lichoběžníkovitý. Vnitřní stěna rohu mírně prohnutá. Povrch hlazený až leštěný cihlové barvy. 
Keramický materiál cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 73 mm; v. zl. 88 mm; š. zl. 108 mm; š. vrcholu rohu 97 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Sedláček 1981

87 Dolní Břežany-Lhota (okr. Praha-západ), příl. 17: 87
Výzkum z roku 1994
Obj. 4/94, soujámí 
Uložení: ÚAPPSČ
Fragment čelní stěny a hřbetu hranolovitého těla měsícovitého podstavce lichoběžníkového řezu. Hlazený povrch 
cihlové barvy značně narušený a rozpraskaný. Keramický materiál cihlové barvy s příměsí ostřiva velikostní třídy 
K3 (do 10 mm). 
Rozměry d. zl. 108 mm; v. zl. 75 mm; š. zl. 104 mm.
Datování: Ha D3–Lt A
Literatura: Bernat – Čtverák 2008

88 Hradenín (okr. Kolín)
Výzkum z roku 1978
Obj. 12, zásobní jáma 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 4/78 
Tři amorfní fragmenty. Není zcela jisté, zda pocházejí z měsícovitého podstavce. Povrch hladký až hlazený 
s pozůstatky „vápenného“ nátěru bílé až šedé barvy. Keramický materiál cihlově hnědý s příměsí velmi hrubého 
ostřiva velikostní třídy K4 (až 13 mm). 
Rozměry velkého fragmentu: 120 × 100 mm; š. zl. 54 mm. 
Datování: Ha C1
Literatura: Šaldová 1996
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89 Jakub (okr. Kutná Hora), příl. 18: 89
Intravilán
Výzkum z roku 1978
Chata (zemnice) – zahloubený sídlištní objekt 
Uložení: České muzeum stříbra (Kutná Hora), inv. č. P 4073, (př. č. 16/78)
Část měsícovitého podstavce kvadratického těla s nízkým širokým rohem. Příčný řez téměř čtvercový. Základna 
plochá, stěny nerovně modelované. Hřbet rovný. Povrch hrubě modelovaný, nedbale uhlazený, šedé (snad vápen-
ný nátěr) až cihlově oranžové barvy. Keramický materiál s keramickým ostřivem velikostní kategorie K3. 
Rozměry: d. zl. 98 mm; v. těla 61 mm; v. rohu 73 mm; š. základny a hřbetu 67 mm. 
Datování: Ha D
Literatura: Valentová 1982

90 Libčice na Vltavou (okr. Praha-západ), příl. 17: 90
Na špičce
Výzkum z roku 1982
Obj. 23 (SV část, hl. 20–dno) 
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. 123748, (př. č. 2673/2001)
Fragment čelní strany rohu měsícovitého podstavce se zaobleným vrcholem. Hlazený povrch okrově šedé barvy 
tvořený 1 mm silnou vrstvou nástřepí. Keramický materiál cihlově hnědé až černé barvy s obsahem ostřiva veli-
kostní třídy K2 (do 3 mm). 
Rozměry: d. zl. 86 mm; v. zl. 115 mm; š. zl. 40 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: nepublikováno

91 Libčice na Vltavou (okr. Praha-západ), příl. 17: 91 
Na špičce
Výzkum z roku 1987
Obj. 7 (sonda u rohu) 
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. 103890, (př. č. 3479/2001)
Část hranolovitého těla měsícovitého podstavce. Příčný řez široce lichoběžníkový s oblými stěnami i hřbetem. Zá-
kladna plochá bez otisku. Hřbet se k jedné straně mírně zdvíhá. Povrch hlazený okrové až šedé barvy. Keramický 
materiál cihlově oranžové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K2 (do 5 mm). 
Rozměry: d. zl. 91 mm; v. těla 85–89 mm; š. základny 108 mm; š. hřbetu 93–94 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: nepublikováno

92 Praha-Černý Most, příl. 17: 92
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 65, chata (sektor F, vrstva 2 – nad dnem) 
Uložení: ARUP 
Část keramického artefaktu tvaru ploššího bloku kosočtverečného příčného řezu. Není zcela jasné postavení 
fragmentu. Povrch dvou rovnoběžných (čelních?) stěn hlazený šedobílé barvy – nátěr (?). Povrch základny hladký 
cihlově oranžový až šedý. Keramický materiál s vyšším obsahem ostřiva velikostní třídy K3. 
Rozměry d. zl. 95 mm; v. zl. 66 mm; š. zl. 48 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno
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93-1 Praha-Černý Most, příl. 17: 93-1
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 123, chata (sektor B, hl. 0–20 cm) 
Uložení: ARUP 
Velký dvojcípý roh měsícovitého podstavce. Příčný řez lichoběžníkový. Klínovitý vrchol rohu z čelního pohledu 
zaoblený. Povrch hlazený až leštěný, na vnitřní stěně patrné stopy hlazení nástrojem. Barva stěn okrová, na boční 
(vnější) straně rohu ostře přechází do okrově šedého zbarvení. Pod vrcholem černé skvrny. Keramický materiál 
okrové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K2 (do 3 mm), u boční stěny špatně vypálený, hnědého zabarvení. 
Rozměry: d. zl. 95 mm; v. zl. 106 mm; š. zl. 87 mm; š. hřbetu 75 mm; š. vrcholu rohu 59 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

93-2 Praha-Černý Most, příl. 18: 93-2
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
 Obj. 123, chata (sektor B, hl. 0–20 cm) 
Uložení: ARUP 
Fragment těla (hřbetu a čelní stěny) měsícovitého podstavce mírně lichoběžníkového řezu. Povrch hladký okro-
vé až šedé barvy. Keramický materiál okrové až hnědé barvy (u hřbetu) s obsahem ostřiva velikostní třídy K2 
(1–4 mm). 
Rozměry: d. zl. 85 mm; v. zl. 98 mm; š. zl. 55 mm. 
Pozn. V sáčku další dva malé fragmenty odlišně zpracovaného materiálu.
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

93-3 Praha-Černý Most, příl. 18: 93-3
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 123, chata (sektor D, hl. 20 cm – dno)
Uložení: ARUP 
Fragment základny, čelní a boční stěny měsícovitého podstavce. Základna hrubě modelovaná okrové až okrově 
šedé barvy. Povrch stěn hlazený okrové až šedé barvy. Keramický materiál s vyšším obsahem ostřiva velikostní 
třídy K2 (do 4 mm). 
Rozměry: d. zl. 78 mm; v. zl. 90 mm; š. zl. 30 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

94 Praha-Černý Most, příl. 18: 94
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 202, chata (sektor D) 
Uložení: ARUP 
Boční partie měsícovitého podstavce se zachovanou základnou, čelní a boční stěnou. Horní část odlomena. 
Základna hladká. Povrch hladký, na čelní stěně se stopami hlazení nástrojem, šedé až okrové barvy. Keramický 
materiál okrové barvy nehomogenní, špatně vypálený s příměsí ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 110 mm; v. zl. 132 mm; š. zl. 80 mm.
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno
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95 Praha-Černý Most, příl. 18: 95
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 204, chata (sektor D)
Uložení: ARUP 
Výplň objektu obsahovala dva zlomky patřící pravděpodobně dvěma exemplářům. 
Fragment spodní části těla měsícovitého podstavce (základny a čelní stěny) lichoběžníkového příčného řezu. 
Základna hladká cihlové barvy. Povrch hladký, částečně erodovaný, šedobílého zbarvení – vápenný nátěr (?). 
Keramický materiál s příměsí ostřiva velikostní třídy K1, cihlové barvy. 
Rozměry: d. zl. 62 mm; v. zl. 53 mm; š. zl. 42 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

96-1 Praha-Černý Most, příl. 18: 96-1
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 204, chata (sektor D) 
Uložení: ARUP 
Fragment těla měsícovitého podstavce nejasného umístění. Dvě zachované stěny svírají pravý úhel. Povrch hladký 
bílo-šedý se zbytky „vápenného“ nátěru. Špatně vypálený keramický materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy 
K1, šedo-okrové barvy. 
Rozměry: d. zl. 87 mm; v. zl. 88 mm; š. zl. 53 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

96-2 Praha-Černý Most, příl. 18: 96-2
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 204, chata (sektor C, hl. 0–dno) 
Uložení: ARUP 
Fragment dolní partie těla keramického artefaktu lichoběžníkového řezu. Základna hladká. Povrch stěn hlazený 
okrový až tmavě šedý. Keramický materiál cihlové barvy s nižší příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 2 mm). 
Rozměry d. zl. 88 mm; v. zl. 99 mm; š. zl. 25 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno 

97-1 Praha-Černý Most, příl. 18: 97-1
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 250, chata (hl. 0–20 cm) 
Uložení: ARUP 
Část boční partie těla měsícovitého podstavce bez rohu. Příčný řez lichoběžníkovitý, hrany zaoblené. Povrch hlad-
ký s otisky prstů šedo-bílé barvy – pozůstatky „vápenného“ nátěru. Keramický materiál jemný s nízkým obsahem 
ostřiva velikostní třídy K3 (do 8 mm) cihlově hnědé barvy. Jako ostřivo bylo použito i drcených keramických 
střepů. 
Rozměry: d. zl. 105 mm; v. zl. 45 mm; š. zl. 66 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno
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97-2 Praha-Černý Most
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 309, jáma – zásobnice (hl. 0–dno)
Uložení: ARUP 
Amorfní fragment stěny. Povrch hladký světle šedé až tmavě šedé barvy. Keramický materiál cihlové barvy s ob-
sahem ostřiva velikostní třídy K1. Rozměry: 52 × 46 mm, š. zl. 31 mm.
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

98-1 Praha-Černý Most, příl. 18: 98-1
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 350, chata (sektor C, hl. 0–20 cm) 
Uložení: ARUP 
Fragment mírně prohnutého hřbetu měsícovitého odstavce se zaoblenými hranami. Příčný řez lichoběžníkový. 
Povrch okrové barvy silně erodovaný. Nehomogenní špatně vypálený keramický materiál s obsahem ostřiva veli-
kostní třídy K3 (do 6 mm) okrové až cihlové barvy. Jako ostřivo použity také zlomky keramiky a mazanice. 
Rozměry: d. zl. 71 mm; v. zl. 39 mm; š. zl. 96 mm; š. hřbetu 70 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

98-2 Praha-Černý Most, příl. 18: 98-2
(GOLF RESORT) 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 442, zásobnice 
Uložení: ARUP 
Fragment keramického artefaktu mírně lichoběžníkového příčného řezu. Není průkazné, zda měsícovitého 
podstavce. Povrch hladký šedé až okrové barvy. Hrany poškozené. Keramický materiál plavený světle cihlově 
oranžové barvy, s příměsí ostřiva velikostní třídy K2. Jako ostřiva použita i mazanice. 
Rozměry: d. zl. 67 mm, v. zl. 58 mm, š. zl. 46 mm. 
Datování: Ha C–Ha D
Literatura: nepublikováno

99 Praha-Pitkovice, příl. 18: 99
Výzkum z let 2006–2007
Obj. 662, objekt nepravidelně trojúhelníkového tvaru se svislými až konkávními stěnami a s nepravidelným dnem 
Uložení: UAPPSČ
Asymetrický měsícovitý podstavec s hranolovitým tělem lichoběžníkového řezu zakončeným na jedné straně 
dvojcípým rohem. Základna zahlazovaná bez otisku. Povrch hlazený až leštěný okrové až světle oranžové barvy. 
Materiál vypálený cihlově oranžové barvy s příměsí drobného minerálního ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. 119 mm; v. těla 37 mm; v. rohu 100 mm; š. základny 69–74 mm; š. hřbetu 57 mm.
Datování: Ha C–Ha D1
Literatura: Trefný – Polišenský 2014
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100-1 Praha-Ruzyně, příl. 19: 100-1
Ztracená ulice 
Výzkum z roku 2008 
Obj. 326, (plocha D, hl. 0–40 cm)
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 478004 
Větší část rohu měsícovitého podstavce s dochovanou základnou, čelní a boční stěnou a částí vrcholové partie. 
Základna hrubá bez otisku. Čelní i boční stěny jsou oblé. Ze hřbetu strmě vystupuje klínovitý roh, jehož vrchol je 
nízkým sedlem rozdělen na dva cípy – dochován pouze jeden. Povrch hlazený až leštěný z boku cihlové, z čelní-
ho pohledu bílé (pozůstatky „vápenného“ nátěru) až tmavě šedé barvy v oblasti rohu. Keramický materiál tmavě 
cihlové barvy s obsahem ostřiva velikostní třídy K2. 
Rozměry: d. zl. 73 mm; v. těla 68 mm; v. rohu 134 mm; v. sedla rohu 123 mm; š. zl. 55 mm. 
Datování: Ha C–Ha D1
Literatura: nepublikováno
Pozn. objekt obsahoval ještě fragment základny s dvěma přilehlými stěnami, podobných vlastností jako kat. č. 
100. Rozměry: d. zl. 37 mm; v. zl. 39 mm; š. zl. 23 mm. 

100-2 Praha-Ruzyně
Ztracená ulice
Výzkum z roku 2008 
Obj. 347, plocha E 
Uložení: Labrys, o.p.s., inv. č. A 477267, A 477277
Dva amorfní fragmenty keramického artefaktu, pravděpodobně měsícovitého podstavce. Povrch hlazený okrové 
barvy. 
Keramický materiál s nízký obsahem ostřiva velikostní třídy K1. 
Datování: Ha C– Ha D1
Literatura: nepublikováno

101 Žalov (okr. Praha-západ), příl. 19:101 
Na panenské
Výzkum z roku 2009
Obj. 235 (sektor B) 
Uložení: ARUP
Fragment horní části keramického bloku, hřbetu a čelní stěny, patrně měsícovitého podstavce hranolovitého těla. 
Povrch je hlazený šedé až okrové barvy. Keramický materiál světle cihlové až šedé barvy s vyšším obsahem 
ostřiva velikostní třídy K3 (do 6 mm). 
Rozměry: d. zl. 87 mm; v. zl. 63 mm; š. zl. 82 mm. 
Datování: Ha C–D
Literatura: nepublikováno

Funerální kontext

102 Bylany u Č. Brodu (okr. Kolín)
V tkalcích
Výzkum z roku 1896
Hrob 1/1, rozměry: 380 × 235 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž (?). 
Obsah: 15 keramických nádob, součásti postrojů (dvě železná udidla), součásti osobní výbavy a oděvu (dvě jehlice, 
železný hrot kopí). Kruhová keramická podložka se nacházela blíže jihovýchodního rohu společně s kofl íkem. 
Uložení: Národní muzeum, inv. č. 399 783 
Plochá kotoučovitá keramická podložka hrubě hlazeného povrchu hnědé barvy
Rozměry: 310 × 320 mm 
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2
Literatura: Píč 1897; Koutecký 1968; Koutecký 2003
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103 Bylany u Č. Brodu (okr. Kolín)
V tkalcích
Výzkum z roku 1897
Hrob 3/1897 (3/2 Koutecký 2003), rozměry: 470 × 370 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – indiferentní.
Obsah: 13 keramických nádob, součásti postrojů (dvě železná udidla, průvlečky, kroužky, bronzový knofl íček), 
součásti osobní výbavy a oděvu (železná jehlice). Měsícovitý podstavec na podložce se nacházel blíže středu 
východní stěny komory. 
Uložení: Národní muzeum, Předmět nenalezen 
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2
Literatura Píč: 1898; Koutecký 2003 
Pozn.: Z artefaktu se dochovala pouze podložka o průměru 270 mm. 

104 Hradenín (okr. Kolín), příl. 19: 104
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 12, rozměry: 550 × 300 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – žena (?).
Obsah: 45 keramických nádob, součásti koňských postrojů (tři železná udidla dvě kostěné postranice, 20 kovo-
vých součástek), součásti osobní výbavy a oděvu (bronzový nákrčník, tři náramky, dva nánožníky, železná jehli-
ce), kosti zvířete a železný nůž. Měsícovitý podstavec na podložce u východní stěny blíže jihovýchodního rohu. 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, inv. č. 6632 
Měsícovitý podstavec centricky umístěný na kruhové podložce, do které je šikmo zatlačen. Hranolovitého tělo 
na obou koncích zakončeno výraznými rohy. Materiál nevypálený. 
Rozměry: d. 230 mm; v. těla 60 mm; v. rohu 100 mm; průměr podložky 240 mm, v. podložky 16 mm. 
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2 
Literatura: Dvořák 1939; Koutecký 1968; Metzner-Nebelsick 2009 

105 Hradenín (okr. Kolín)
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 18, rozměry: 500 × 285 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž. 
Obsah: sedm keramických nádob, součásti vozu (dva zákolníky), součásti postrojů (dvě železná udidla, dvě po-
stranice, 60 kovových drobností – kroužky, knofl íky, tyčinky), jantarový korál, kosti zvířete. Měsícovitý podsta-
vec na podložce u jižní stěny, blíže jihovýchodního rohu. 
Předmět se nedochoval
Popis dle Fr. Dvořáka (1939): Hliněný měsíční symbol z tmavohnědé hlíny. Jeho čtyřboké vysoké tělo s tupými 
rohy jest nasazeno na kruhovitou hliněnou desku. 
Rozměry: průměr podložky 242 mm; d. 220 mm; v. těla 62 mm.
Datování: Ha C2 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Dvořák 1939; Koutecký 1968. 

106 Hradenín (okr. Kolín), příl. 19: 106
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 24, rozměry: 520 × 340 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž. 
Obsah: 70 keramických nádob, čtyřkolový vůz (čtyři železné obruče, zákolníky a kovové drobnosti), součásti 
zápřahu a postrojů (jho pobité bronzovými cvočky, tři železná udidla a 375 drobných kovových předmětů), sou-
části osobní výbavy a oděvu (železný meč, bronzové jehly, pinzeta, tři bronzové kroužky), kosti zvířete a železný 
nůž. Měsícovitý podstavec se nacházel v jihovýchodním rohu. 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, inv. č. 6335 
Na kruhové podložce excentricky umístěný měsícovitý podstavec s konkávně prohnutým hřbetem a výraznými 
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rohy. Keramický materiál nevypálený s příměsí ostřiva drcených střepů, hrubého písku a organických příměsí. 
Povrch je přetřen tmavou hlinkou. 
Rozměry: d. 222 mm; v. těla 40 mm; v. rohů 90 a 70 mm; průměr podložky 335 mm. 
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1 
Literatura: Dvořák 1938; 1939; Koutecký 1968

107 Hradenín (okr. Kolín), příl. 20: 107
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 28, rozměry: 510 × 210 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž.
Obsah: 10 keramických nádob, bronzová mísa, čtyřkolový vůz (čtyři železné obruče, bronzové náboje kol, 
železné zákolníky, a další drobné součástky), součásti zápřahu a postrojů (tři železná udidla, součástky jha, bron-
zové faléry a knofl íky, drobné návlečky), součásti osobní výbavy (bronzový nákrčník, čtyři bronzové kroužky, 
bronzová tulejkovitá koncovka), kosti zvířete, železný nůž. Měsícovitý podstavec se nacházel u jižní stěny poblíž 
jihovýchodního rohu. 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, inv. č. 6349 
Na kruhové podložce excentricky umístěný měsícovitý podstavec bez rohů. Materiál nevypálený, podle popisu 
Fr. Dvořáka původně jemně tuhovaný povrch. 
Rozměry: d. 220 mm; v. těla 65 mm; průměr podložky 330 mm; v. podložky 16 mm.
Datování: Ha D1, kombinační skupina I-1 
Literatura: Dvořák 1938; 1939; Koutecký 1968

108 Hradenín (okr. Kolín), příl. 20: 108 
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 30, rozměry: 450 × 300 cm, orientace: S–J, ritus birituální, kostrový – muž, žárový – indiferentní. 
Obsah: osm keramických nádob, součásti vozu (dva zákolníky), součásti postrojů (dvě udidla, dvě postranice 
a železné kroužky), kosti zvířete a železný nůž. Měsícovitý podstavec se nacházel přímo v jihovýchodním rohu. 
Předmět se nedochoval, je zachycen na fotografi i (Dvořák 1939, obr. 6: 4.)
Datování: Ha C2–3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Dvořák 1939; Koutecký 1968
 

109 Hradenín (okr. Kolín)
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 33, rozměry: obdélníkovitá jáma bez udání rozměrů, orientace: S–J, ritus kostrový. 
Obsah: devět keramických nádob, součásti vozu (dva až čtyři železné zákolníky), součásti postrojů (dvě postra-
nice, návlečky, železné kroužky), bronzový plíšek, kosti zvířete. Měsícovitý podstavec se nacházel poblíž jihový-
chodního rohu. Předmět se nedochoval 
Datování: Ha C 2–3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Koutecký 1968
 

110 Hradenín (okr. Kolín)
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 46, rozměry: 530 × 380 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž.
Obsah: 40 keramických nádob, čtyřkolový vůz (čtyři železné obruče kol, čtyři náboje kol, zákolníky a kovové 
drobnosti), součásti zápřahu a postrojů (jho pobité bronzovými cvočky, tři železná udidla, dvě postranice, čtyři 
tyčinkovité předměty s kroužky a další drobnosti), součásti osobní výbavy a oděvu (železný meč, bronzový ná-
ramek, bronzové kroužky), dvě tulejkovité koncovky, kosti zvířete na dvou místech, železný sekáč. Měsícovitý 
podstavec uložen v jihovýchodním rohu. 
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Předmět se nedochoval
Popis dle Fr. Dvořáka (1938): Měsíční symbol, zhotovený z hrubší tmavohnědé hlíny, má 14 cm dlouhé, 4 cm 
vysoké a 3 cm široké tělo, které jest na koncích vytaženo v tupé rohy; jest excentricky nasazeno na hliněný disk 
18 mm silný o průměru 30 cm.
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Dvořák 1938; Koutecký 1968

111 Hradenín (okr. Kolín)
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 48, rozměry: 520 × 260 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – indiferentní.
Obsah: 51 nádob, součásti postrojů (dvě železná udidla, kroužky a knofl ík), kosti zvířete a nůž. Měsícovitý pod-
stavec se nacházel v jihovýchodním rohu. 
Předmět se nedochoval
Datování: Ha C2–3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2
Literatura: Koutecký 1968

112 Hradenín (okr. Kolín)
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 56, rozměry: 420 × 209 cm, 150 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – indiferentní.
Obsah: čtyři keramické nádoby a neznámý předmět. U východní stěny, blíže jihovýchodního rohu, patrně měsí-
covitý podstavec (?). 
Předmět se nedochoval 
Datování: Ha C2 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-3
Literatura: Koutecký 1968
 

113 Hradenín (okr. Kolín), příl. 20: 113
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 57, rozměry: 510 × 310 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – indiferentní.
Obsah: čtyři keramické nádoby, tři bronzové knofl íky, kosti zvířete. U jižní stěny, blíže jihovýchodního rohu, 
umístěn měsícovitý podstavec (podložka). 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, bez ev. č.
Kruhová podložka z tmavě hnědého nevypáleného keramického materiálu s příměsí rozdrcených střepů, hrubého 
písku a organického ostřiva. Měsícovitý podstavec se nezachoval ani nebyly zjištěny stopy po jeho připojení. 
Podložka dochována ve velmi špatném stavu.
Rozměry: průměr podložky 210 mm.
Datování: Ha C2 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-3
Literatura: Koutecký 1968

114 Hradenín (okr. Kolín), příl. 20: 114
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 58, rozměry: velká obdélníková jáma bez udání rozměrů, orientace: S–J, ritus indiferentní.
Obsah: 12 keramických nádob, součásti vozu (čtyři zákolníky a destička s otvory), součásti postrojů (dvě udidla, 
dvě postranice, kroužky, kroužky s přívěsnými tyčinkami a knofl íky, rozdělovač, aj.) a kosti zvířete. U jižní 
stěny, blíže jihovýchodního rohu, měsícovitý podstavec. 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, bez ev. č.
Na kruhovou desku asymetricky připevněný měsícovitý podstavec (z větší části zachovaný) s plynule vytaženými 
rohy. Keramický materiál nevypálený, tmavě hnědé barvy s příměsí ostřiva z rozdrcených hrubých střepů a písku. 
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Rozměry: průměr podložky 230 mm; d. zl. 150 mm; v. těla 30 mm; š. 50 mm; v. rohů 58 a 53 mm.
Datování: Ha C2 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Koutecký 1968 

115 Hradenín (okr. Kolín)
Na Familiích (Na malých Familiích)
Výzkum z let 1925–1930
Hrob 59, rozměry: 480 × 260 cm, orientace: S–J, ritus indiferentní.
Obsah: 45 keramických nádob, součásti postrojů (dvě udidla, kroužky aj. drobnosti), kosti zvířete, železný nůž. 
Měsícovitý podstavec umístěn v jihovýchodním rohu. 
Předmět se nedochoval
Datování: Ha C2 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2
Literatura: Koutecký 1968

116 Hradenín (?) (okr. Kolín), příl. 20: 116
Bez nálezového celku
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, bez ev. č. 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s poškozenými rohy. Materiál 
nevypálený hnědošedé barvy s příměsí hrubšího ostřiva. 
Rozměry: průměr podložky 320 mm; d. zl. břevna 220 mm, v. těla 53 mm; v. zl. rohu 88 mm.
Datování: Ha C–D1
Literatura: Mazač 2000

117 Kolín (?) (okr. Kolín), příl. 21: 117 
Bez nálezového celku
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně – W. Lung u tohoto čísla uvádí lokalitu Kolín (?), pravděpodobněji po-
chází z Hradenína, inv. č. 3644 
Silně poškozený exemplář. Torzo měsícovitého podstavce s pozůstatkem plastické lišty (?) excentricky umístě-
ného na ploché kruhovité podložce. Materiál nevypálený tmavě hnědý s příměsí hrubšího ostřiva. 
Rozměry: průměr podložky 290 mm; d. zl. 125 mm; v. těla 40 mm.
Datování: Ha C–D1
Literatura: Mazač 2000

118 Kolín (okr. Kolín), příl. 21: 118
Benešova ul.
Výzkum z roku 1996
Hrob č. 137/96, narušen stavební činností. Rozměry: 540 × 270 cm, orientace: S–J, ritus birituální: kostrový – 
žena (adultus I), žárový – indiferentní. 
Obsah: 30 keramických nádob, součásti vozu (tři, původně snad čtyři zákolníky), součásti postrojů (čtyři dvojice 
železných kroužků – patrně pozůstatek dřevěného jha, dvě udidla), součásti osobní výbavy a oděvu (bronzová 
jehlice, dva bronzové náramky, bronzové kroužky a drátek) a kosti zvířete. Měsícovitý podstavec se nacházel 
v jihovýchodním rohu, jeho podložka částečně překryta mísou. 
Pozn. Na jižní stěně hrobu a v její blízkosti se nacházely četné uhlíky. Na podstavci však nebyly zaznamenány.
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 137/96 
Na oválné desce excentricky připevněný měsícovitý podstavec s vytaženými rohy, zčásti přesahující její obvod. 
Předmět vyroben z nepálené tmavě šedé jílovité hlíny s příměsí drcených střepů a hrubého písku. 
Rozměry: průměr podložky 280 mm; d. 220 mm; v. těla 20 mm; v. rohů 50 mm.
Datování: Ha C2–3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Valentová–Mazač 1997; Mazač–Tvrdík 2000
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119 Kolín (okr. Kolín), příl. 21: 119 
Benešova ul.
Výzkum z roku 2000
Hrob č. 83/2000, narušen stavební činností. Rozměry: 280 × 250 cm, orientace: SSV–JJZ, ritus birituální: 
kostrový – muž (maturus I), žárový – indiferentní. 
Obsah: 34 keramické nádoby, součásti osobní výbavy a oděvu (bronzové kroužky, toaletní souprava), kosti zvířete 
a železný nůž. Za hlavou pohřbeného, blíže jihovýchodního rohu se nacházel poškozený měsícovitý podstavec. 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, př. č. 83/2000 
Měsícovitý podstavec excentricky umístěný na kruhové podložce. Předmět rozlomen na tři kusy destrukcí 
konstrukce hrobové komory. Jílovitý materiál nevypálený tmavě šedé barvy s příměsí hrubého ostřiva – kamínků 
a mazaniček. 
Rozměry: průměr podložky 220 mm; d. 170 mm; v. těla 20 mm; v. rohů 40 mm.
Datování: Ha C2–3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-3
Literatura: Mazač – Tvrdík 2000

120 Kutná Hora (okr. Kutná Hora)
Karlov
Výzkum z roku 1989
Hrob č. 10/89, s kamenným závalem. Rozměry: 285 × 190 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – žena.
Obsah: 25 keramických nádob, kosti zvířete a železný nůž. Blíže středu jižní stěny neznámá hmota šedočerné 
barvy s hlinitou strukturou. 
Uložení: Muzeum českého stříbra v Kutné Hoře, př. č. 10/89 
Dle laskavého sdělení J. Valentové se jednalo o amorfní hmotu šedočerné jílovité struktury s příměsí mazaniček 
(nebo rozdrcených střepů). Popis „neznámé hmoty“ a polohy v hrobě odpovídá měsícovitému podstavci, který 
byl silně poškozen destrukcí kamenné konstrukce hrobu. 
Datování: Ha C2–3 (podle D. Kouteckého), kombinační skupina II-1.
Literatura: Šumberová 1996

121 Lovosice (okr. Litoměřice), příl. 21: 121 
Bývalé garáže ČSAD
Výzkum u roku 1956
Hrob III, narušen stavební činností. Rozměry: 300 × 500 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž.
Obsah: 20 keramických nádob, součásti zápřahu a postrojů (pobíjené jho, dvě železná udidla a množství kovo-
vých drobností), součásti osobní výbavy a oděvu (železný meč), kosti vepře, železný nůž, železný sekáč. Blíže 
jihozápadního rohu se nacházel měsícovitý podstavec s hromádkou uhlíků na kruhové desce. Přiléhající stěna 
hrobu černě očazena. Uložení: Národní muzeum v Praze (?)
Měsícovitý podstavec protáhlého těla na obou koncích zakončený tupými rohy excentricky umístěný na kruhové 
desce. Materiál jílovitý, špatně vypálený. Povrch podložky i podstavce pokryt černě až sazovitě lesklým nátěrem, 
na spodní straně tato úprava chybí. 
Rozměry: průměr podložky 300 mm; d. 285 mm; v. těla 65 mm; v. rohů 95 mm.
Datování: Ha C2 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2
Literatura: Pleiner 1959; Zápotocký 1964; Pleiner–Rybová 1978, 478, pozn. 7, Půlpán 2012

122 Lovosice (okr. Litoměřice) 
Průmyslová zóna AOYAMA
Výzkum z roku 2002
Hrob 17/2002, rozměry: 490/500 × 225/240 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – muž (adultus I).
Obsah: 17 keramických nádob, součásti vozu (čtyři zákolníky), součásti postrojů (tři železná udidla, 46 kovo-
vých návleček a další drobnosti), součásti osobní výbavy a oděvu (bronzová tulejkovitá koncovka, železný hrot 
kopí, železné kroužky), zvířecí kosti nejméně tří jedinců (pes, prase). Měsícovitý podstavec se nacházel v jihozá-
padním rohu. 
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Předmět se nedochoval
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého, kombinační skupina I-1
Literatura: Půlpán 2012
Tenká mastná vrstva šedočerného mazlavého jílu s uhlíky, oválného tvaru, při vybírání se zcela rozpadl. 

123 Lovosice (okr. Litoměřice), příl. 22: 123 
Průmyslová zóna AOYAMA
Výzkum z roku 2002
Hrob 18/2002, rozměry: 478 × 205/215 cm, orientace: S–J, ritus kostrový – indiferentní jedinec (adultus II).
Obsah: 23 keramické nádoby, součásti vozu (čtyři zákolníky, kroužky a nýtky), součásti postrojů (železné kruhy 
a návlečky), součásti osobní výbavy a oděvu (pět kusů bronzového kruhového šperku – nákrčník, dva náramky 
a dva nánožníky, bimetalická jehlice, bronzová jehla, množství drobných součástek oděvu – kroužky, závěsky, 
knofl íky, bronzová tulejkovitá koncovka). Měsícovitý podstavec se nacházel v jihozápadním rohu obklopen 
třemi nádobami – terinou s vyhnutým okrajem, amforovitou nádobou a mísou s nálevkovitě vyhnutým okrajem. 
Uložení: ÚAPPSZČ Most
Hliněný kotouč s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s rohy. Předmět s příměsí kamenného ostřiva 
se při vyjímání zcela rozpadl. 
Rozměry: průměr podložky 220 mm; síla podložky 20 mm; d. 230 mm; v. těla 20 mm; v. rohů 60 mm; š. těla 
50 mm. 
Datování: Ha C3 (podle Kouteckého), kombinační skupina I-1
Literatura: Půlpán 2012

124 Nová Ves I (okr. Kolín)
Výzkum z roku 1995
Hrob A, narušen inženýrskými sítěmi. Rozměry: 600 × 206 cm, orientace: SV–JZ, ritus kostrový – muž.
Obsah: min. 13 keramických nádob, součásti postrojů (bronzové průvlečky, železné postranice, bronzová falérka, 
železné kroužky), dětská lebka a části skeletu, kosti zvířete. V jižním rohu se nacházela kruhovitá deska ze světle 
hnědého až narůžovělého jílu se zrnky mazanice, částečně překrytá hrncovitou nádobou. Podle nepietní polohy 
skeletu a absence osobních zbraní se pravděpodobně jedná o hrob vyloupený v době těsně po pohřbu. 
Předmět se nedochoval
Rozměry: průměr 370 mm.
Datování: Ha C2 (?) (podle Kouteckého), kombinační skupina I-2
Literatura: Šťastný – Vávra 1997 

125 Nymburk (okr. Nymburk)
Stavba obchvatu
Výzkum z roku 2009
Hrob 283/2009, obdélná jáma (rozměry neudány), orientace: S–J, ritus kostrový – indiferentní (žena?).
Obsah: min. 13 keramických nádob, součásti postrojů (železná udidla, dvě dvojice bronzových kroužků – snad 
pozůstatek dřevěného jha), součásti osobní výbavy a oděvu (pět kruhových šperků – nákrčník, dva náramky 
a dva nánožníky). V jihovýchodním rohu se nacházela keramická kruhová podložka. 
Uložení: UAPPSČ
Datování: Ha C–D1 (?), kombinační skupina I-2 
Literatura: nepublikováno
Pozn.: nezpracováno

126 Plaňany (?) (okr. Kolín), příl. 22: 126
Bez nálezového celku
Sbírka Regionálního muzea v Kolíně obsahuje exemplář, u jehož popisu W. Lung uvádí lokalitu Plaňany. Na této 
lokalitě Fr. Dvořák prozkoumal celkem 9 hrobů, avšak publikoval pouze nejbohatší hrob č. 5, který ovšem neob-
sahoval měsícovitý podstavec. K ostatním hrobům se nezachovala dokumentace ani nálezové celky. 
Uložení: Regionální muzeum v Kolíně, inv. č. 5680 
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Měsícovitý podstavec se silně zdůrazněnými rohy asymetricky umístěný na kruhové podložce. Materiál šedohně-
dý nevypálený s příměsí hrubšího ostřiva. 
Rozměry: průměr podložky 280 mm; d. 224 mm; v. těla 52 mm; v. rohů 98 a 82 mm. 
Datování: Ha C–D1 (?)
Literatura: Mazač 2000

127 Praha-Nové Butovice, příl. 22: 127
Výzkum z roku 1985
Hrob 61, rozměry: 276 × 232 cm, orientace: SSV–JJZ, ritus kostrový (?) – indiferentní.
Obsah: 20 keramických nádob, bronzová spirálka a železný nůž. Měsícovitý podstavec se nacházel přímo v jiho-
východním rohu obklopen dvěma mísami a jednou amforovitou nádobou. 
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. A 283088 
Předmět se rozpadl, zůstalo z něj několik fragmentů podložky a podstavce. Podoba je zachycena na plánu: 
Ve středu kruhové podložky umístěn měsícovitý podstavec. Keramický materiál slabě vypálený s obsahem ostři-
va velikostní třídy K2 (3–5 mm) světle cihlového, blíže jádra střepu hnědého zabarvení. 
Rozměry: průměr podložky 310 mm; d. 300 mm; š. těla 40 mm; v. těla 30 mm; v. rohu 50 mm.
Datování: Ha C–D1 (?), kombinační skupina II-1
Literatura: nepublikováno

128 Praha-Vinoř, příl. 22: 128 
Výzkum z roku 1988
Hrob z velké části narušen, rozměry: 230 × 490 cm, orientace: S–J, ritus nezjištěn. 
Obsah: min. 10 keramických nádob, součásti vozu (zlomek železného ráfu, kování hlavic nábojů předních kol, 
zákolník), součásti postrojů (tři udidla, železný rozbočovač a další železné a bronzové drobnosti), bronzová situ-
la. V jihovýchodním rohu se nacházel měsícovitý podstavec. 
Uložení: Muzeum hlavního města Prahy
Plochá kruhovitá podložka s excentricky umístěným měsícovitým podstavcem se zjevně odlomenými rohy. Ma-
teriál nevypálený jílovitý hnědošedé barvy s příměsí hrubšího ostřiva (mazaničky, hrubší písek). 
Rozměry: průměr podložky 320 mm; d. 300 mm; v. těla 50 mm; v. rohu 70 mm.
Datování Ha C2 (?), kombinační skupina I-1
Literatura: Fridrichová et al. 1995; Lutovský–Smejtek a kol. 2005

Východní Čechy 

Nefunerální kontext

129 Dolní Roveň (okr. Pardubice), příl. 23: 129
Povrchový sběr 1998 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích
Vrcholová partie dvojcípého rohu. Vnitřní stěna i vrchol jsou žlabovitě prohnuty. Obě čelní stěny zdobí pod 
vrcholem žlábkem tvořený kruh. Povrch hlazený okrové až hnědo okrové barvy. Keramický materiál černé barvy 
s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 2 mm). 
Rozměry: d. zl. 56 mm; v. zl. 54 mm; š. zl. 46 mm. 
Datování: Ha C–D (?)
Literatura: Vokolek 1999

130 Libišany (okr. Pardubice)
Výzkum z roku 1912
Bez nálezového celku 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích
Předmět nebyl dohledán. 
Datování: Ha C–D
Literatura: Vokolek 1998; 1999
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Funerální kontext
131  Dobřenice (okr. Hradec Králové), příl. 23: 131

Les „Soudný“ a „Dolní, Horní Doroty“
Výzkum z roku 1907
Hrob 10/1907, ritus žárový. Hrobový celek je nejistý. Rozchází se popis Fr. Žaloudka a L. Domečky.
Obsah: šest keramických nádob, bronzová jehlice, kamenný mlat. Fr. Žaloudek měsícovitý podstavec neuvádí. 
Uložení: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, inv. č. 1212 
Měsícovitý podstavec hrubého hlazeného šedohnědého povrchu s mírně vytaženými růžky. Materiál je vypálený. 
Rozměry: d. 130 mm; v. 38–49 mm.
Datování: Ha B2–3 až Ha C 
Literatura: Vokolek 1999 (zde souborná literatura)

132  Dobřenice (okr. Hradec Králové), příl. 23: 132
Les „Soudný“ a „Dolní, Horní Doroty“
Výzkum z roku 1907
Hrob 18/1907, ritus žárový
Obsah: osm keramických, dva bronzové náramky, bronzový prsten, zlomek bronzového nože. Popis Fr. Žaloudka 
výskyt měsícovitého podstavce neuvádí.
Uložení: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, inv. č. 1280 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky, před 
ním jsou tři půlkruhovité žlábky. Povrch hlazený černohnědé barvy. 
Rozměry: průměr podložky 205 mm; d. 166 mm; v. těla 42 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999 (zde souborná literatura)

133  Dobřenice (okr. Hradec Králové), příl. 23: 133
Les „Soudný“ a „Dolní, Horní Doroty“
Výzkum z roku 1907
Hrob 19/1907, ritus žárový
Obsah: sedm keramických nádob, měsícovitý podstavec, poklička, bronzová jehlice. 
uložení: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, inv. č. 1206
Plochá kruhovitá podložka se symetricky umístěným břevnem bez rohovitých výčnělků hrubě modelovaného 
hnědého povrchu. 
Rozměry: průměr podložky 185 mm; d. 85 mm; v. těla 13 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999 (zde souborná literatura)

134  Dobřenice (okr. Hradec Králové), příl. 23: 134
Les „Soudný“ a „Dolní, Horní Doroty“
Výzkum z roku 1907
Hrob 26/1907, ritus žárový
Obsah: sedm keramických nádob, poklička, bronzová jehlice. Popis Fr. Žaloudka měsícovitý podstavec neuvádí.
Uložení: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, inv. č. 13997 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s nepatrně vytaženými růžky, 
před kterým je dvojice podkovovitých žlábků. Povrch nerovně hlazený hnědé barvy. 
Rozměry: průměr podložky 190 mm; d. 80 mm; v. těla 20 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999 (zde souborná literatura)
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135 Dolní Ředice (okr. Pardubice), příl. 24: 135
Vrch Hořánek
Bez nálezového celku
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 525 
Plochá kruhovitá deska s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými rohy. Materiál 
vypálený. Povrch hlazený skrvnitého okrově černého zbarvení. 
Rozměry: průměr podložky 174 mm; d. 109 mm; v. těla 31 mm; v. rohů 41 mm; š. 14 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

136 Dolní Ředice (okr. Pardubice), příl. 24: 136
Vrch Hořánek
Bez nálezového celku
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 631/1 
Měsícovitý podstavec červenohnědého hlazeného povrchu s mírně vytaženými růžky. Materiál vypálený. 
Rozměry: d. 126 mm; v. těla 41 mm; v. rohů 45 mm; š. 31 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

137 Dolní Ředice (okr. Pardubice), příl. 24: 137
Vrch Hořánek
Bez nálezového celku 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 526 
Menší měsícovitý podstavec se slabě vytaženými rohy původně umístěný na nedochované podložce. Materiál 
vypálený. Povrch hlazený hnědé barvy. 
Rozměry: d. 103 mm; v. těla 26 mm; v. rohů 31 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

138 Dolní Ředice (okr. Pardubice), příl. 24: 138
Vrch Hořánek
Bez nálezového celku 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 527 
Část měsícovitého podstavce s mírně vytaženým rohem. Čelní strana pod rohem zdobená mělkým kruhem, resp. 
mezikružím s důlkem uprostřed. Povrch čelní stěny hladký hnědé barvy, zadní stěna je rozrušená. 
Rozměry: d. zl. 86 mm; v. těla 56 mm; v. rohu 61 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

139 Dolní Ředice (okr. Pardubice), příl. 24: 139
Vrch Hořánek
Bez nálezového celku
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 531/2 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy. Povrch hladký červenohnědého zbarvení. 
Rozměry: d. 83 mm; v. těla 22 mm; v. rohu 34 mm; š. 16 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

140 Dolní Ředice (okr. Pardubice), příl. 24: 140
Vrch Hořánek
Bez nálezového celku 
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Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 520 
Plochá kruhovitá podložka s výrazným asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými 
rohy. Povrch hladký šedé barvy. 
Rozměry: průměr podložky 147 mm; d. 127 mm; v. těla 39 mm; v. rohů 45 mm; š. 16 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

141 Hrochův Týnec (okr. Chrudim), příl. 24: 141
Curkovar
Výzkum z roku 1968
Hrob, narušený. Hrobová jáma neznatelná, nádoby uloženy u sebe v délce 120 cm a šířce 80 cm, ritus žárový. 
Obsah: 27 keramických předmětů především nádob a 3 zlomky železných předmětů. Kresba řezu hrobem nazna-
čuje, že měsícovitý podstavec původně spočíval na podložce přibližně ve středu hrobu. 
Uložení: Regionální muzeum v Chrudimi, inv. č. 5177 a 5178 
Měsícovitý podstavec hlazeného hnědého povrchu s mírně vytaženými růžky. Plochá kruhovitá podložka hlaze-
ného černohnědého povrchu.
Rozměry: d. 160 mm; v. těla 35; v. rohů 40 mm; průměr podložky 220 mm.
Datování: Ha C.
Literatura: Šebesta 1969; Vokolek 1999

142 Chudonice (okr. Hradec Králové), příl. 24:142
Pískovna „U sv. Františka“
Výzkum z roku 1921
Hrob D, ritus žárový
Obsah: pět keramických nádob, dvě keramické pokličky, měsícovitý podstavec na podložce, deset bronzových 
zlomků. 
Uložení: Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 2883/5
Měsícovitý podstavec původně umístěný nedochované podložce. 
Rozměry: d. 37 mm
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999

143 Chudonice (okr. Hradec Králové), příl. 24: 143
Pískovna „U sv. Františka“
Výzkum z roku 1921
Hrob H, ritus žárový
Obsah: 27 keramických nádob, měsícovitý podstavec. 
Uložení: Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 2917/77
Měsícovitý podstavec původně umístěný nedochované podložce. 
Rozměry: d. 60 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999

144 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 25: 144
S od obce, ppč. 341
Výzkum z roku 1917
Hrob 1/1917, bez bližších údajů. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 2684 
Plochá kruhovitá podložka se symetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky. Po-
vrch hladký okrové barvy.
Rozměry: průměr podložky 174 mm; d. 96 mm; v. těla 21 mm; v. rohů 27 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Košťál 1918; Vokolek 1992; 1999



225

145 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 25: 145
S od obce, ppč. 341
Výzkum z roku 1917
Hrob 2/1917, bez bližších údajů.
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 2685 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky. 
Rozměry: průměr podložky 154 mm; d. 69 mm, v. těla 11 mm; v. rohů 14 mm; š. 13 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Košťál 1918; Vokolek 1992; 1999

146 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 25: 146
S od obce, ppč. 341
Nález před rokem 1934 
Bez nálezového celku
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 2145 
Plochá kruhovitá deska s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s velmi mírně vytaženými růžky. 
Povrch hlazený červenohnědé barvy. 
Rozměry: průměr podložky 182 mm; d. 90 mm; v. těla 24 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1992; 1999

147 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 25: 147
S od obce, ppč. 341
Nález před rokem 1934. 
Bez nálezového celku
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, Inv. č. 2250 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky. Po-
vrch poškozen kořínky, barva šedivě okrová. 
Rozměry: průměr podložky 146 mm; d. 73 mm; v. těla 13 mm; v. rohů 20 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1992; 1999

148 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 26: 148
S od obce, ppč. 341
Výzkum z roku 1934
Hrob VII/1934, dochoval se pouze inventář hrobu: čtyři keramické nádoby a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 2153 
Plochá oválná podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem, povrch silně poškozen červenohně-
dé barvy. 
Rozměry: průměr 137 mm, d. 45 mm; v. těla 17 mm; š. 10 mm.
Datování: Ha C
Literatura:Vokolek 1992; 1999

149 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 26: 149
S od obce, ppč. 341
Výzkum z roku 1934
Hrob X/1934, dochoval se pouze inventář hrobu: pět keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 2147 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky. Po-
vrch zahlazovaný červenohnědé barvy. 
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Rozměry: průměr 185 mm; d. 125–130 mm; š. 12 mm; v. těla 18; v. rohů 25 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1992; 1999

150 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 26: 150
Výzkum z roku 1941
Hrob 1/1941 
Obsah: devět keramických nádob, tři fragmenty patrně železné jehlice, část železného náramku a měsícovitý 
podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 126 433 – 126 434 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky hrub-
šího hnědého povrchu. 
Rozměry: průměr podložky 165 mm; d. 112 mm; v. těla 24 mm; v. rohů 29 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1992; 1999

151 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 26: 151
S od obce, ppč. 341
Výzkum z roku 1941
Hrob 3/1941 
Obsah: 12 keramických nádob, dvě pokličky, fragmenty dvou železných náramků, železný nůž a dva měsícovité 
podstavce (č. kat. 145 a 146). 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 126 457/1 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky. Po-
vrch zahlazovaný šedé barvy, jádro střepu okrové. 
Rozměry: průměr podložky 145 mm; d. 130 mm; v. těla 25 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1992; 1999

152 Kunětice (okr. Pardubice), příl. 26: 152
S od obce, ppč. 341
Výzkum z roku 1941
Hrob 3/1941 
Obsah: 12 keramických nádob, dvě pokličky, fragmenty dvou železných náramků, železný nůž a dva měsícovité 
podstavce (č. kat. 145 a 146).
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 126 474/13
Měsícovitý podstavec nerovného hnědého povrchu bez podložky s mírně vytaženými růžky. 
Rozměry: d. 130 mm; v. těla 22 mm; v. rohů 30 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1992; 1999

153 Nová Ves u Bakova (okr. Mladá Boleslav)
Existenci měsícovitých podstavců v hrobech zmiňuje v poznámce J. L. Píč (1905, 71, pozn. 71).

154 Opatovice nad Labem (okr. Pardubice), příl. 27: 154
Pískovna v poloze Pod hrázemi
Výzkum z roku 1957
Hrob 13, oválná hrobová jáma, ritus žárový.
Obsah: 41 keramických nádob, tři pokličky, železný nůž, železná jehlice, železný kroužek, měsícovitý podstavec 
na podložce. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích
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Polovina ploché kruhovité podložky s drobným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými růžky hlazeného 
hnědočerného povrchu. 
Rozměry: průměr podložky 183 mm; d. 84 mm; v. těla 14 mm; v. rohu 20 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Rataj–Vokolek 1962; Vokolek 1999

155 Opatovice nad Labem (okr. Pardubice), příl. 27: 155
Pískovna v poloze Pod hrázemi
Výzkum z roku 1957
Hrob 31, větší obdélníková hrobová jáma, orientace: Z–V, ritus žárový.
Obsah: 34 keramické nádoby, dvě pokličky, železný, stříbrem plátovaný kroužek, železné tyčinky ukončené 
kroužkem, železná jehlice, železné udidlo (?), měsícovitý podstavec na podložce. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s nevýraznými růžky hrubého 
tmavohnědého povrchu. 
Rozměry: průměr podložky 172 mm; d. 83 mm; v. těla 17 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Rataj–Vokolek 1962; Vokolek 1999

156 Pardubice (okr. Pardubice), příl. 27: 156
Hůrka 
Výzkum z roku 1956
Hrob 9/1956, obrysy hrobové jámy neznatelné, ritus žárový.
Obsah: šest keramických nádob, železný nůž a měsícovitý podstavec na podložce
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích
Drobná plochá kruhovitá podložka hnědého povrchu s měsícovitým podstavcem nerovného hnědého povrchu. 
Rozměry: průměr podložky 159 mm; d. 66 mm; v. těla 21 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999

157 Pardubice (okr. Pardubice), příl. 27: 157
Hůrka 
Výzkum z roku 1956
Hrob 20/1956, prostorná hrobová jáma obdélníkovitého tvaru, orientace: Z–V, ritus žárový.
Obsah: 16 keramických nádob, dvě poličky, železný nůž a měsícovitý podstavec na podložce. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným poměrně vysokým měsícovitým podstavcem s mírně vyta-
ženými růžky. Povrch nerovný černohnědé barvy. 
Rozměry: průměr podložky 170 mm; d. 116 mm; v. těla 34 mm; v. rohů 38 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Vokolek 1999

158 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 9 Daněk, jméno za číslem hrobu označuje vlastníka pozemku, na kterém se hrob nacházel.
Rozměry: 162 × 60 cm, orientace: Z–V, ritus žárový.
Obsah: 17 keramických nádob, železný nůž a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903
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159 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 27: 159
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 10 Daněk, rozměry: 145 × 50 cm, orientace: Z–V, ritus žárový.
Obsah: 19 keramických nádob, železný nůž, tři železné náramky, bronzové kroužky a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 204 753 (453?)
Měsícovitý podstavec bez podložky. Povrch čelní stěny hlazený, z druhé strany hrubší – pórovitý a erodovaný. 
Barva nerovnoměrně hnědá–černá–okrová. Druhá strana hnědá. Ostřivo jemné. Slabý (patrně jednostranný) výpal. 
Rozměry: d. 194 mm; v. těla 62–65 mm; v. rohů 65 a 66 mm; š. 20 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

160 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 15 Daněk, ritus žárový – dítě.
Obsah: pět keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

161 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 24 Daněk, ritus žárový.
Obsah: dvě keramické nádoby a měsícovitý podstavec.
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

162 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 35 Daněk, ritus žárový.
Obsah: 18 keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen 
Datování Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

163 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 40 Daněk, ritus žárový.
Obsah hrobu: tři keramické nádoby a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

164 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
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Hrob 42 Daněk, ritus žárový.
Obsah: sedm keramických nádob, železná jehlice a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

165 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 45 Daněk, narušený. Ritus žárový.
Obsah: tři keramické nádoby, železný náramek a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

166 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 68 Daněk, ritus žárový
Obsah: osm keramických nádob, železná jehlice, puklice a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?).
Literatura: Píč 1902–1903

167 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 79 Daněk, ritus žárový 
Obsah: 12 keramických nádob, dvě pokličky, železný nůž a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?).
Literatura: Píč 1902–1903

168 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 27: 168
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 7 Jirout, jméno za číslem hrobu označuje vlastníka pozemku, na kterém se hrob nacházel.
Orientace: Z–V, ritus žárový
Obsah: 11 keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 125 
Plochý měsícovitý podstavec s nepatrně vytaženými růžky. Předmět (patrně jednostranně) vypálený, materiál s pří-
měsí jemného ostřiva K1. Povrch hladký světle cihlově oranžového (čelní stěna) až černého zbarvení (opačná stěna). 
Rozměry: d. 184 mm; v. těla 45–50 mm; v. rohů 46 a 50 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

169 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 10 Pravda, jméno za číslem hrobu označuje vlastníka pozemku, na kterém se hrob nacházel.
Ritus žárový.
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Obsah: tři keramické nádoby a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

170 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 26 Pravda, ritus žárový.
Obsah: tři keramické nádoby, pokličku a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

171 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 35 Pravda, ritus žárový. 
Obsah hrobu: osm keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903
Předmět nenalezen

172 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 40 Pravda, ritus žárový.
Obsah: 27 keramických nádob, dvě pokličky a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?
Literatura: Píč 1902–1903

173 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 41 Pravda, ritus žárový.
Obsah hrobu: čtyři nádoby a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

174 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 46 Pravda, ritus žárový.
Obsah: devět keramických nádob, poklička a měsícovitý podstavec
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903
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175 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 27: 175
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 5 Ruml, jméno za číslem hrobu označuje vlastníka pozemku, na kterém se hrob nacházel.
Orientace: Z–V, ritus žárový. 
Obsah: 14 keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 079 
Plochý měsícovitý podstavec a vytaženými růžky. Materiál vypálený s příměsí jemného ostřiva K1. Povrch póro-
vitý, jedna čelní stěna nepravidelně okrová až černá, opačná strana tmavě hnědá. 
Rozměry: d. 148 mm; v. těla 37–42 mm; v. rohů 44 a 49 mm; š. 20–25 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

176 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 15 Ruml, orientace: JZ – SV, ritus žárový.
Obsah: osm keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

177 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 24 Ruml, ritus žárový.
Obsah: čtyři keramické nádoby, dva železné náramky, železná jehlice a měsícovitý podstavec.
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

178 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 178
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 25 Ruml, ritus žárový.
Obsah: devět keramických nádob, dva bronzové náramky, harfovitá spona a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 078 
Plochý (jednostranně) slabě vypálený měsícovitý podstavec s vytaženými růžky a zaoblenými bočními stěnami. 
Povrch jedné čelní strany hladký okrové barvy, na opačné straně pórovitý hnědo-okrový. Materiál s příměsí 
jemného ostřiva K1. 
Rozměry: d. 137 mm; v. těla 42 mm; v. rohů 45 a 46 mm; š. 22 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

179 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 9 Vlasáková, jméno za číslem hrobu označuje vlastníka pozemku, na kterém se hrob nacházel.
Orientace: Z–V, ritus žárový.
Obsah: deset keramických nádob, bronzová pinzeta a měsícovitý podstavec. 
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Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

180 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 180
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 13 Vlasáková, ritus žárový.
Obsah: sedm keramických nádob, železný kroužek a měsícovitý podstavec.
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 081 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy. Materiál slabě vypálený. Povrch hladký hnědo-okrové barvy, 
jedna čelní stěna výrazně černá. 
Rozměry: d. 111 mm; v. těla 31 mm; v. rohů 35 a 37 mm; š. 20 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

181 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 181
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 33 Vlasáková, narušený. Ritus žárový.
Obsah: sedm keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 204 438 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy a zaobleným hřbetem. Výpal slabý (pravděpodobně jednostran-
ný). Povrch hladký. Barva okrová až světle šedá, druhá strana tmavě šedá až černá. Materiál s příměsí jemného 
ostřiva K1. 
Rozměry: d. 175 mm; v. těla 47 a 51 mm; v. rohů 54 a 50 mm; š. 19 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

182 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 34 Vlasáková, ritus žárový.
Obsah: čtyři keramické nádoby a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

183 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 183
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 36 Vlasáková, ritus žárový. 
Obsah: tři keramické nádoby. V popisu tohoto hrobu není měsícovitý podstavec uveden.
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 080 
Měsícovitý podstavec se slabě vytaženými rohy. Povrch hladký, na druhé straně pórovitý, tmavě hnědé barvy. 
Materiál slabě vypálený. 
Rozměry: d. 149 mm; v. těla 56 mm; v. rohů 60 mm; š. 17 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903
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184 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 184
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 37 Vlasáková, ritus žárový.
Obsah: pět keramických nádob, železná jehlice, nůž a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 074 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy doplněnými na obou čelních stěnách po jednom výčnělku připo-
mínající silně schematizovanou zoomorfní hlavu. Materiál slabě (jednostranně) vypálený, jádro střepu nevypále-
né. Povrch hlazený na jedné čelní stěně a hřbetu rozpraskaný. Barva nepravidelně okrová až hnědá. 
Rozměry: d. 134 mm; v. těla 32–34 mm; v. rohů 33 a 37 mm; š. 30 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

185 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 185
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 39 Vlasáková, ritus žárový. 
Obsah hrobu: tři keramické nádoby. V popisu tohoto hrobu není měsícovitý podstavec uveden.
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 075 
Měsícovitý podstavec s jedním dochovaným mírně vytaženým rohem. Materiál slabě vypálený s příměsí jemné-
ho ostřiva. Povrch hladký nepravidelně cihlově hnědé až tmavě hnědé barvy. 
Rozměry: d. 144 mm; v. těla 25–29 mm; v. rohů 29 mm; š. 14 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

186 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 186
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 40 Vlasáková, ritus žárový
Obsah: pět keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 077
Měsícovitý podstavec se slabě vytaženými rohy a nestabilní základnou. Povrch hlazený, na jedné straně pórovi-
tý. Barva okrová až hnědá. Materiál vypálený s příměsí jemného ostřiva K1. 
Rozměry: d. 122 mm; v. těla 34–42 mm; v. rohů 35–42 mm; š. 17 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

187 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 41 Vlasáková, ritus žárový
Obsah: pět keramických nádob, poklička a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

188 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
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Hrob 44 Vlasáková, ritus žárový
Obsah: sedm keramických nádob a měsícovitý podstavec.
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

189 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 45 Vlasáková, ritus žárový.
Obsah: šest keramických nádob, poklička, dva železné náramky a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

190 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1901
Hrob 46 Vlasáková, ritus žárový.
Obsah: dvě keramické nádoby a měsícovitý podstavec.
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903

191 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 191
U hřbitova
Výzkum z roku 1926
Hrob XV, nedochovala se dokumentace. 
Obsah: tři keramické nádoby, poklička a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 1618 
Plochý měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy. Povrch rozrušený hnědošedé barvy. 
Rozměry: d. 152 mm; v. těla 57 mm; v. rohů 61 mm; š. 12 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1993b

192 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1926
Hrob XLII
Obsah: patrně 12 nádob a blíže nespecifi kovaný předmět držadlo–idol?
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1993b

193 Platěnice (okr. Pardubice)
U hřbitova
Výzkum z roku 1926
Hrob XLIV 
Obsah: nejméně 10 nádob a měsícovitý podstavec, který se nedochoval (dle zápisků J. Böhma). 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1993b
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194 Platěnice (okr. Pardubice), příl. 28: 194
Výzkum z roku 1998
Hrob 28/98
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy a zakřivenou nestabilní základnou. 
Rozměry: d. 157 mm; v. těla 46 mm; v. rohu 35 a 37 mm; š. 9 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: nepublikováno

195 Platěnice (?) (okr. Pardubice), příl. 28: 195
Bez nálezového celku
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 229 493, označení PL 6 bez odkazu na konkrétní hrob.
Měsícovitý podstavec se slabě vytaženými rohy. Materiál vypálený s příměsí jemného ostřiva. Povrch hladký, 
z druhé strany hrubší – rozpraskaný a pórovitý. Barva hnědočerná. 
Rozměry: d. 133 mm; v. těla 50–55 mm; v. rohů 54 a 57 mm; š. 13–16 mm. 
Literatura: nepublikováno 

196 Platěnice (?) (okr. Pardubice), příl. 28: 196
Bez nálezového celku
Uložení: Ústav pro archeologii FF UK, označení B 233 (24) bez odkazu na konkrétní lokalitu a hrob. S největší 
pravděpodobností jde o nález z Platěnic.
Měsícovitý podstavec se slabě vytaženými rohy s odlomeným bokem. Základna hrubě hlazená. Materiál povr-
chově vypálený, jádro střepu nevypálené. Ostřivo do velikosti 2 mm. Povrch hladký hnědo-okrové barvy. 
Rozměry: d. 164 mm; v. těla 41 mm; v. rohů 50 a 51 mm; š. základny 23 mm. 
Literatura: nepublikováno

197 Platěnice (?) (okr. Pardubice), příl. 28: 197
Bez nálezového celku
Uložení: Ústav pro archeologii FF UK, označení 24/2 bez odkazu na konkrétní lokalitu a hrob. S největší pravdě-
podobností jde o nález z Platěnic
Měsícovitý podstavec se slabě zdůrazněnými rohy. Základna nerovně zahlazovaná. Povrch pórovitý šedohnědé-
ho zbarvení. 
Rozměry: d. 141 mm; v. těla 49 mm; v. rohů 54 a 57 mm; š. 19–21 mm.
Literatura: nepublikováno

198 Platěnice (?) (okr. Pardubice), příl. 29: 198
Bez nálezového celku
uložení: Ústav pro archeologii FF UK, označení B 233 bez odkazu na konkrétní lokalitu a hrob. S největší prav-
děpodobností jde o nález z Platěnic.
Měsícovitý podstavec se slabě naznačenými rohy. Základna nerovná. Povrch hladký šedohnědé barvy. 
Rozměry: d. 154 mm; v. těla 38–42 mm; v. rohů 39 a 44 mm; š. 10–13 mm.
Literatura: nepublikováno

199 Platěnice (?) (okr. Pardubice), příl. 29: 199
Bez nálezového celku
Uložení: Ústav pro archeologii FF UK, označení 24 bez odkazu na konkrétní lokalitu a hrob. S největší pravdě-
podobností jde o nález z Platěnic.
Měsícovitý podstavec se slabě vytaženými rohy. Širší poměrně stabilní základna. Materiál nevypálený hnědé 
barvy. Povrch hladký hnědého zabarvení. 
Rozměry: d. 152 mm; v. těla 38–39 mm; v. rohů 38 a 44 mm; š. 25–27 mm.
Literatura: nepublikováno
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200 Bez lokality (Platěnice?), příl. 29: 200
Bez nálezového celku
Uložení: Národní muzeum v Praze, bez ev. č. 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy a hřbetem zdobeným rytou klikatkou. Předmět slabě (pravděpo-
dobně jednostranně) vypálený. Povrch rozpraskaný nepravidelně cihlově okrové, oranžové až šedé barvy. Jedna 
strana tmavší, cihlově hnědá. Materiál s příměsí ostřiva o velikosti do 4 mm. 
Rozměry: d. 249 mm; v. těla 61 mm; v. rohů 73 mm; š. 30 mm. 
Literatura: nepublikováno

201 Předměřice nad Labem (okr. Hradec Králové), příl. 29: 201
Bývalá cihelna cukrovaru
Výzkum z roku 1908
Hrob 26 (2/1908)
Podle zápisků a schematického obrázku Fr. Žaloudka není patrná přítomnost měsícovitého podstavce. V. Vokolek 
k výbavě hrobu přiřadil další inventář (včetně měsícovitého podstavce), který patrně náleží k hrobu. 
Uložení: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, inv. č. 4393 
Plochá kruhovitá podložka s asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými konci, hrubě 
hlazeného šedivě okrového povrchu. 
Rozměry: průměr podložky 190 mm; d. 76 mm; v. těla 6 mm; v. rohů 11 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

202 Rosice nad Labem (okr. Pardubice), příl. 29: 202
Výzkum z roku 1870 nebo 1885 
Bez nálezového celku
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. 15 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými konci asymetricky připevněný na plochou kruhovitou desku zdobenou 
z přední a zadní strany podstavce třemi a dvěma obvodovými rýhami s vyhnutými konci. Materiál vypálený. 
Povrch hlazený hnědé barvy s černými skvrnami. 
Rozměry: průměr podložky 153 mm; d. 112 mm; v. těla 30 mm; v. rohů 42 mm; š. 15 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

203 Rosice u Chrasti (okr. Chrudim), příl. 29: 203
Cihelna
Nález z roku 1969 
Hrob 14, nebyl proveden řádný záchranný výzkum, chybí dokumentace a hrobové celky jsou nejisté. 
Uložení: Městské muzeum Chrast u Chrudimi, inv. č. A 979
Plochý měsícovitý podstavec s mírně vytaženými konci. 
Rozměry: d. 160 mm; v. těla 41 mm; v. rohů 47 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999

204 Rosice u Chrasti (okr. Chrudim), příl. 29: 204
Cihelna
Nález z roku 1969 
Hrob 15, bebyl proveden řádný záchranný výzkum, chybí dokumentace a hrobové celky jsou nejisté. Pomícháno 
s lužickými nálezy.
Uložení Městské muzeum Chrast u Chrudimi, inv. č. A 39 
Část velkého hliněného měsícovitého podstavce se slabě vytaženým rohem. Materiál vypálený. 
Rozměry: d. zl. 72 mm; v. těla 50 mm; v. rohu 62 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Vokolek 1999
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205 Skalice (okr. Hradec Králové), příl. 30: 205
U Labe
Výzkum z roku 1935
Hrob XI/1935 (hrob D, podle Fiedler 1956, 301). Elipsovitá jáma, ritus žárový.
Obsah: sedm nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 63 264 
Plochá kruhovitá podložka s volně položeným měsícovitým podstavcem s mírně vytaženými rohy. Zachovala se 
přibližně jeho polovina. 
Rozměry: průměr podložky 130 mm; v. těla 23 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Žebera–Fiedler a kol. 1956; Vokolek 2002

206 Skalice (okr. Hradec Králové), příl. 30: 206
U Labe
Výzkum z roku 1954
Hrob 23/1954, ritus žárový.
Obsah: 17 keramických nádob a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, předmět nedohledán
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými růžky. Povrch hlazený, černošedé barvy. 
Rozměry: d. 160 mm; v. těla 35 mm; v. rohů 50 mm; š. 16 mm. 
Datování: Ha C
Literatura: Žebera–Fiedler a kol. 1956; Vokolek 2002

207 Uhersko (okr. Pardubice), příl. 30: 207
Výzkum z roku 2002
Hrob 18 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, př. č. 100/02
Měsícovitý podstavec s vytaženými růžky. Povrch hladký cihlově oranžové až černé barvy.
Rozměry: d. 97 mm; v. těla 35 mm; v. rohu 41 mm; š. 19 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: nepublikováno 

208 Uhersko (okr. Pardubice), příl. 30: 208
Výzkum z roku 2002
Hrob 19 
Uložení: Východočeské muzeum v Pardubicích, př. č. 112/02
Měsícovitý podstavec s vytaženými růžky. Povrch hladký cihlově oranžové až černé barvy.
Rozměry: d. 152 mm; v. těla 40–42 mm; v. rohu 43 mm; š. 20 mm. 
Datování: Ha C (?)
Literatura: nepublikováno

209 Úhřetice (okr. Chrudim)
Na Starém Hradišti
Výzkum z roku 1901
Hrob 2, ritus žárový. 
Obsah hrobu: 11 keramických nádob, bronzové kroužky a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903; Vokolek 1999
Pozn. měsícovitý podstavec se rozpadl.
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210 Úhřetice (okr. Chrudim), příl. 30:210
Na Starém Hradišti
Výzkum z roku 1901
Hrob 6, ritus žárový
Obsah: sedm keramických nádob, železná jehlice, kroužek, tři šipky, a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 233 
Plochý měsícovitý podstavec s mírně vytaženými rohy. Materiál vypálený. Povrch hladký hnědé až černé barvy. 
Rozměry: d. 145 mm; v. těla 48 mm; v. rohu 60 mm; š. 17 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903; Vokolek 1999

211 Úhřetice (okr. Chrudim), příl. 30: 211
Na Starém Hradišti
Výzkum z roku 1901
Hrob 37, rozrušený. Ritus žárový.
Obsah: sedm keramických nádob, železná jehlice, poklička a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 237 
Plochý měsícovitý podstavec se slabě zdůrazněnými rohy. Základna mírně rozšířená. Barva povrchu hnědočerná, 
u rohu světle cihlová. Materiál vypálený. 
Rozměry: d. 168 mm; v. těla 70 mm; v. rohu 72 a 74 mm; š. základny 24 mm; š. hřbetu 17 mm.
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903; Vokolek 1999

212 Úhřetice (okr. Chrudim)
Na Starém Hradišti
Výzkum z roku 1901
Hrob 63, rozrušený. Ritus žárový.
Obsah: tři keramické nádoby a měsícovitý podstavec. 
Předmět nenalezen
Datování: Ha C (?)
Literatura: Píč 1902–1903; Vokolek 1999
Měsícovitý podstavec s pupíčky.

213 Úhřetice (okr. Chrudim), příl. 30: 213
Bez nálezového celku
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 396 235
Plochý měsícovitý odstavec s nepatrně vytaženými rohy. Částečně doplněn. Základna rovná. Materiál vypálený. 
Povrch hladký okrové a hnědé barvy. 
Rozměry: d. 134 mm; v. těla 50 mm; v. rohu 54 mm; š. 18 mm.
Literatura: nepublikováno

214 Úhřetice (okr. Chrudim), příl. 30: 214
Bez nálezového celku
Uložení: Regionální muzeum v Chrudimi 
Měsícovitý podstavec s mírně vytaženými konci. Povrch hladký hnědé barvy. 
Rozměry: d. 152 mm; v. těla 22 mm; v. rohu 30 mm.
Literatura: Vokolek 1999

215 Úhřetice (okr. Chrudim), příl. 30: 215
Bez nálezového celku
Uložení: Regionální muzeum v Chrudimi, inv. č. 227
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Plochý měsícovitý podstavec s nepatrně zvednutými konci. 
Rozměry: d. 95 mm; v. těla 20 mm.
Literatura: Vokolek 1999

216 Úhřetice (okr. Chrudim), příl. 30: 216
Bez nálezového celku
Uložení: Regionální muzeum v Chrudimi 
Část měsícovitého podstavce s mírně vytaženým rohem. Povrch hladký šedé barvy. 
Rozměry: d. zl. 96 mm; v. těla 32 mm.
Literatura: Vokolek 1999

217 Vitiněves (okr. Jičín), příl. 30: 217
U silnice z Popovic
Výzkum před r. 1929
Hrob I, ritus žárový. 
Obsah: pět nádob, poklička, železný nůž a měsícovitý podstavec. 
Uložení: Regionální muzeum a galerie Jičín, inv. č. 367 
Plochá kruhovitá podložka s mírně asymetricky umístěným měsícovitým podstavcem bez patrných rohů. Materi-
ál vypálený. Povrch černošedý – nátěr? 
Rozměry: průměr podložky 210 mm; d. 102 mm; v. těla 15–18 mm; š. 24 mm.
Literatura: Bernard 1933; Vokolek 1999 

Nejisté či nedatovatelné nálezy

218 Bez lokality, příl. 31: 218
Předmět nenalezen (ověřováno v Regionální muzeum v Teplicích a v Oblastním muzeu v Litoměřicích)
Část zdobeného artefaktu, který nápadně připomíná měsícovitý podstavec. 
Literatura: Bouzek 1966, fi g. 18: 5; 1985, fi g. 37: 5; 2005, obr. 34: 5

219 Černý Vůl (okr. Praha-západ)
Za Cihelnou
ZAV 2006
Jáma (možná zemnice?)
Uložení: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, inv. č. ČV4/06/23 
Fragment hliněného artefaktu se dvěma stěnami svírající ostrý úhel, patrně čelní stěny a základny měsícovitého 
podstavce hranolovitého těla. Základna hladká, povrch čelní stěny hladký cihlově hnědé barvy. Keramický mate-
riál cihlově hnědého zbarvení s příměsí ostřiva velikostní třídy K1. 
Rozměry: d. zl. 60 mm; v. zl. 61 mm; š. zl. 34 mm.
Datování: Ha C
Literatura: Nový–Daněček 2007

220 Dolánky (pravděpodobně Dolánky u Kaštic, okr. Louny, nebo Dolánky nad Ohří, okr. Litoměřice), příl. 31: 220
Bez nálezového celku
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 42 175 
Nízký, podlouhlý hranolovitý podstavec s mírně vytaženými růžky. Povrch hrubě upraven, materiál špatně vypá-
len. Barva hnědá. 
Rozměry: d. 240 mm; v. těla 37 mm; š. těla 28 mm. 
Datování: Ha C–D (?)
Literatura: Mazač 2000
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221 Hlásná Třebaň (okr. Beroun), příl. 31: 221
Pískovna p. Konvalinky 
Výzkum z roku 1931 nebo 1941
Zahloubený objekt (?)
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 355879 (961) 
Zlomek keramického artefaktu, pravděpodobně měsícovitého podstavce, lichoběžníkovitého řezu s částečně do-
chovanými čelními stěnami. Základna odlomena, horní a boční lomy jsou sekundárně obroušeny. Povrch hladký 
šedohnědé až světle hnědé barvy, jedna čelní stěna se stopami „vápenného“ nátěru. Keramický materiál cihlově 
hnědé barvy špatně vypálený spíše jemný s příměsí ostřiva velikostní třídy K2 (do 3 mm). 
Rozměry: d. zl. 78 mm; v. zl. 84 mm; š. zl max. 93 mm; š. zl. min 53 mm.
Datování: Ha B (?)
Literatura: Friedrich 1956

222 Hostivice (okr. Praha-západ)
ZAV v melioracích
Výzkum z roku 1982 
Obj. 2, polozemnice (sondáž)
Uložení: ARUP
Zlomek keramického artefaktu hranolovitého, resp. nepravidelně jehlancovitého tvaru. Může se také jednat 
o zlomek jehlancovitého závaží. Povrch nerovný s širšími rýhami – snad zářezy vlákna, kterým byl předmět 
omotán. Barva šedo-okrová. Nehomogenní keramický materiál tmavě okrového zbarvení s nízkým obsahem 
ostřiva velikostní třídy K3. 
Rozměry: d. zl. 88 mm; v. zl. 90 mm; š. základny 72–75 mm. 
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno 

223 Komušín (okr. Klatovy), příl. 31: 223
U Březovského potoka pod vrchem Háj
Sběr 1985
Uložení: Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. P 58051, (př. č. X06D/10) 
Část vyššího rohu s dvojcípým vrcholem, lichoběžníkového řezu. Vrchol rozeklán mělkým žlábkem. Povrch 
hladký, cihlově hnědé barvy. Keramický materiál s obsahem ostřiva velikostní třídy K1 cihlově hnědé barvy. 
Rozměry: d. zl. 42 mm; v. zl. 78 mm; š. zl. 50 mm.
Literatura: Beneš A. 1987

224 Libočany u Žatce (okr. Louny), příl. 31: 224
Hůrky – osada zaniklá po r. 1955
Bez nálezového celku
Uložení: Národní muzeum v Praze, inv. č. 31968 
Fragment keramického artefaktu, pravděpodobně měsícovitého podstavce, s mělkým svislým a vodorovným 
kanelovaným povrchem. Barva povrchu cihlově červená. 
Rozměry: d. zl. 110 mm; v. zl. 65 mm.
Datování: Ha B
Literatura: nepublikováno
Pozn.: Předmět nebyl dohledán.
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0 5 cm

Příl. 1. Kat. č. 1–2: Náklov; 3: Nynice; 4: Okrouhlé Hradiště; 5–7: Radná (Olešná u Radnic a Vranovice u Břas); 8: Přeštice; 10: Radčice.
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0 5 cm

Příl. 2. Kat. č. 9, 11–13: Radčice.
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0 5 cm

Příl. 3. Kat. č. 14: Radobyčice; 15: Tajanov; 16: Tupadly; 17: Strakonice; 18: Brozánky.
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0 5 cm

Příl. 4. Kat. č. 19: Brozánky; 20–22: Hostivice; 23–24: Jinočany.
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0 5 cm
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Příl. 5. Kat. č. 25–28: Jinočany.
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0 5 cm

Příl. 6. Kat. č. 29–30: Kněževes; 31: Kouřim; 32–33: Lážovice; 34: Libčice nad Vltavou; 35: Libočany u Žatce. (32–33: kresba J. Bernat).
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0 5 cm

Příl. 7. Kat. č. 36: Libočany u Žatce; 37–38: Liptice; 39: Malá Černoc; 40: Pňov.
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0 5 cm

Příl. 8. Kat. č. 41: Poříčany; 42: Praha-Bohnice; 43–46: Praha-Čakovice; 47–48: Praha-Ruzyně; 49: Praha-Řeporyje.
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0 5 cm

Příl. 9. Kat. č. 50–53: Praha-Stodůlky; 60: Radonice nad Ohří.
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Příl. 10. Kat. č. 54: Přemyšlení.
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0 5 cm

Příl. 11. Kat. č. 55–59: Přemyšlení.
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0 5 cm

Příl. 12. Kat. č. 61–66, 68-1: Roztoky (podle Kuna – Němcová 2012).
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0 5 cm

Příl. 13. Kat. č. 67–73: Roztoky (podle Kuna – Němcová 2012).
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0 5 cm

Příl. 14. Kat. č. 74: Roztoky; 75: Únětice; 76: Velim; 77–78: Vikletice; 79: Vrbčany. (74: podle Kuna – Němcová 2012).

74
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76

77

78

79
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0 5 cm

Příl. 15. Kat. č. 80–81: Bezděkov u Žatce.

80-1

80-2

81
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0 5 cm

Příl. 16. Kat. č. 82: Březnice; 83–85: Cerhenice. 

82

83

84

85-1

85-2
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0 5 cm

Příl. 17. Kat. č. 85–86: Cerhenice; 87: Dolní Břežany-Lhota (kresba J. Berant);  89: Jakub; 90–91: Libčice na Vltavou; 92–93: Praha-Černý 

Most.

85-3

85-4

87

89

90

91

92 93-1

86
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0 5 cm

Příl. 18. Kat. č. 93–98: Praha-Černý Most; 99: Praha-Pitkovice. 

93-2
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95

96-1

98-1

98-2
99

96-2

97-1
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0 5 cm

0 5 cm

Příl. 19. Kat. č. 100-1: Praha-Ruzyně; 101: Žalov; 104: Hradenín, hr. 12; 106: Hradenín, hr. 24.

100-1

101

106

104
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0 5 cm

Příl. 20. Kat. č. 107: Hradenín, hr. 28; 108: Hradenín, hr. 30 (podle Dvořák 1939); 113: Hradenín, hr. 57; 114: Hradenín, hr. 58; 116: Hrade-

nín(?).
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108

113

114

116
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0 5 cm

Příl. 21. Kat. č. 117: Kolín (?); 118: Kolín, hr. 137/96; 119: Kolín, hr. 83/2000; 121: Lovosice, hr. III. 

117

119

121

118



262

0 5 cm

Příl. 22. Kat. č. 123: Lovosice, hr. 18/2002 (podle Půlpán 2012); 126: Plaňany (?); 127: Praha-Nové Butovice; 128: Praha-Vinoř.

123

126

128

127
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0 5 cm

Příl. 23. Kat. č. 129: Dolní Roveň; 131: Dobřenice hr. 10; 132: Dobřenice hr. 18; 133: Dobřenice hr. 19; 134: Dobřenice hr. 26. (131–134: 

podle Vokolek 1999)

134

129

131

132

133
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0 5 cm

Příl. 24. Kat. č. 135–140: Dolní Ředice, bez hrobových celků; 141: Hrochův Týnec; 142: Chudonice, hr. D; 143: Chudonice, hr. H. (podle 

Vokolek 1999).
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137

138

139

141

142
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Příl. 25. Kat. č. 144: Kunětice, hr. 1/1917; 145: Kunětice, hr. 2/1917; 146: Kunětice, před r. 1934; 147: Kuněrice, před r. 1934. (podle Vokolek 

1999).

0 5 cm

144 145

147146
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0 5 cm

Příl. 26. Kat. č. 148: Kunětice, hr. VII/1934; 149: Kunětice, hr. X/1934; 150: Kunětice, hr. 1/1941; 151–152: Kunětice, hr. 3/1941. (podle 

Vokolek 1999). 

148

149

150

152

151
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Příl. 27. Kat. č. 154: Opatovice, hr. 13; 155: Opatovice, hr. 31; 156: Pardubice-Hůrka, hr. 9/1956; 157: hr. 20/1956; 159: Platěnice, hr. 10 

Daněk, 168: Platěnice, hr. 7 Jirout; 175: Platěnice, hr. 5 Ruml. (154–157 podle Vokolek 1999).
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157
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0 5 cm

159

168
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Příl. 28. Kat. č. 178–197: Platěnice. 178: hr. 25 Ruml; 180: hr. 13 Vlasáková; 181: hr. 33 Vlasáková; 183: hr. 36 Vlasáková; 184: hr. 37 Vlasáko-

vá; 185: hr. 39 Vlasáková; 186: hr. 40 Vlasáková; 191: hr. XV/1926; 194: hr. 28/98; 195–197: Platěnice (?), bez nálezového celku.

0 5 cm
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180
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0 5 cm

Příl. 29. Kat. č. 198–199: Platěnice (?), bez nálezového celku; 200: bez lokality (Platěnice?); 201: Předměřice nad Labem; 202: Rosice nad 

Labem; 203: Rosice u Chrasti, hr. 14; 204: Rosice u Chrasti, hr. 15. (201–204 podle Vokolek 1999).

200

201

203

202

204

199
198
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Příl. 30. Kat. č. 205: Skalice, hr. XI/1935; 206: Skalice, hr. 23/1954. 207–208: Uhersko; 210: Úhřetice, hr. 6; 211: Úhřetice, hr. 37; 213–216 

Úhřetice, bez nálezového celku; 218: Vitiněves. (205–206 podle Vokolek 2002; 214–216 podle Vokolek 1999).
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216
217

214

210

208

0 5 cm
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0 5 cm

Příl. 31. Kat. č. 218: bez lokality; 220: Dolánky; 221: Hlásná Třebaň; 223: Komušín; 224: Libočany u Žatce. (218 podle Bouzek 1985; 224 

podle karty NM).

218

220

223 224

221
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1 Roztoky × × Kat. č. 61

2 Roztoky × × Kat. č. 69-2

3 Bezděkov u Žatce × × Kat. č. 80

4 Březnice × ? Kat. č. 82

5 Praha-Stodůlky × × Kat. č. 51

6 Praha-Černý Most × × Kat. č. 97

7 Praha-Pitkovice A × Kat. č. 99

8 Marly, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, fi g. 10

9 Crévéchamps, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, fi g. 11

10 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu  –  Bachman 1991, Taf. 38: 2

11 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachman 1991, Taf. 38: 3

12 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 1: 15

13 Poštela, Dolní Štýrsko × × Schmid 1937, Abb. 72

14 Poštela, Dolní Štýrsko × × Schmid 1937, Abb. 74

15 Golasecca, Lombardie × × Castelfranco 1878, Taf. 5:3

16 Santorso, Benátsko A × Lora – Serafi ni 1992, fi g. 10:1

17 Mas del Hambre, Aragonie × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 19-2

18 El Castillo de Henao, Baskicko × × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 24-1

19 Mainz, Porýní-Falc × × Diehl 1986

20 Ivanovice nad Hanou, Morava ? × Chvojka – Parma 2011, obr. 1: 1

21 Lengyel, Jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 4: 5

22 Azaila, Aragonie × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 20

23 Barranc de Gàfols, Katalánsko × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 9

24 Tozal de Los Regallos, Huesca × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 12-1

25 Tozal de Los Regallos, Huesca × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 12-2

26 Roquizal del Rullo, Aragonie × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 13-1

27 Siriguarah, Aragonie × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 18

28 Cabezo de la Cruz, Aragonie × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 21-1

29 Cabezo de la Cruz, Aragonie × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 21-3

30 Cortes Navarra, Navarra × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 22-1

31 Cortes Navarra, Navarra × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 22-3

32 Cortes Navarra, Navarra × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 22-4

33 Cortes Navarra, Navarra × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 22-7

34 Cortes Navarra, Navarra × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 22-16

35 Cortes Navarra, Navarra × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 22-19

36 La Peñas de Oro, Baskicko × × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 25-1

37 La Peñas de Oro, Baskicko × × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 25-2

38 Brozánky × × Kat. č. 18

39 Brozánky × × Kat. č. 19

40 Cerhenice × × Kat. č. 83

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1

Příl. 32. Seznam nálezů poskytujících dostatečné informace o tvaru, které byly využity k morfologické analýze. A: asymetrická forma; 

M: miniaturní forma; ?: nejistota.
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41 Hostivice × × Kat. č. 20

42 Jakub × × Kat. č. 89

43 Kněževes × ? Kat. č. 29

44 Kouřim × × Kat. č. 31

45 Libočany u Žatce-Hůrka × ? Kat. č. 35

46 Libočany u Žatce-Hůrka × ? Kat. č. 36

47 Náklov × × Kat. č. 1

48 Pňov × × Kat. č. 40

49 Praha-Bohnice × ? Kat. č. 42

50 Praha-Čakovice × × Kat. č. 43

51 Praha-Čakovice × × Kat. č. 44

52 Jinočany-Mirešice × × Kat. č. 25

53 Praha-Řeporyje × ? Kat. č. 49

54 Praha-Stodůlky × × Kat. č. 50

55 Radčice × × Kat. č. 10

56 Radonice × × Kat. č. 54

57 Roztoky u Prahy, obj. 760 × × Kat. č. 60

58 Tajanov × × Kat. č. 15

59 Tupadly × × Kat. č. 16

60 Vikletice × × Kat. č. 77

61 Přemyšlení × × Kat. č. 54

62 Přemyšlení × × Kat. č. 56

63 Přemyšlení × × Kat. č. 58

64 Dobřenice M × Kat. č. 131

65 Kunětice M × Kat. č. 152

66 Nynice M ? Kat. č. 3

67 Platěnice M × Kat. č. 159

68 Platěnice M × Kat. č. 168

69 Platěnice M × Kat. č. 175

70 Platěnice M × Kat. č. 178

71 Platěnice M × Kat. č. 180

72 Platěnice M × Kat. č. 181

73 Platěnice M × Kat. č. 183

74 Platěnice M × Kat. č. 184

75 Platěnice M × Kat. č. 185

76 Platěnice M × Kat. č. 186

77 Platěnice M × Kat. č. 191

78 Platěnice M × Kat. č. 194

79 Platěnice (?) M × Kat. č. 195

80 Platěnice (?) M × Kat. č. 196

81 Platěnice (?) M × Kat. č. 197

82 Platěnice (?) M × Kat. č. 198

83 Platěnice (?) M × Kat. č. 199

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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84 (?) M × Kat. č. 200

85 Rosice u Chrasti M × Kat. č. 203

86 Rosice u Chrasti M × Kat. č. 204

87 Dolní Ředice M × Kat. č. 136

88 Dolní Ředice M × Kat. č.138

89 Dolní Ředice M × Kat. č. 139

90 Skalice M × Kat. č. 206

91 Úhřetice (?) M × Kat. č. 210

92 Úhřetice (?) M × Kat. č. 211

93 Úhřetice (?) M × Kat. č. 213

94 Úhřetice (?) M × Kat. č. 214

95 Úhřetice (?) M × Kat. č. 215

96 Úhřetice (?) M × Kat. č. 216

97 Krnov (Úvalno), České Slezsko M × Podborský 1970, obr. 8: 14

98 Malkowice, Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig. 5

99 Malkowice,  Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig. 7

100 Malkowice,  Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig. 8

101 Świniary, Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig 2

102 Świniary, Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig. 3

103 Sobocisko, Dolní Slezsko M × Glaser 1937, Taf. 4: II: 7

104 Sobocisko, Dolní Slezsko M × Zotz 1931, Taf. 18: hrob 20: 17 

105 Wrocław–Księże Wielkie, Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig. 2

106 Wrocław–Stablowice, Dolní Slezsko M × Glaser 1937, Taf. 5: I: 20

107 Kietrz, Horní Slezsko M × Gedl 1973, tab. 7: 16

108 Kietrz, Horní Slezsko M × Gedl 1973, tab. 61: 9

109 Mikolin, Horní Slezsko M × Gedl 1960, 35

110 Brno-Obřany, jižní Morava × × Adámek 1961, tab. 51: 1

111 Unteruhldingen, B-W M × Schöbel 1996, Taf. 51: 2

112 Unteruhldingen, B-W × × Schöbel 1996, Taf. 51: 3

113 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1996,Taf. 70: 3

114 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1996, Taf. 70: 4

115 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1996, Taf. 75:13

116 Säckingen, B-W × × Seewald 1958, Taf. 36: 10

117 Heuneburg, B-W × × Sievers 1984, Taf. 148

118 Immendingen, B-W × × Kreutle 2007, Taf. 203: 11

119 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 52: 3

120 Wiesbaden, Hesensko × × Hermann 1966, Taf. 33: 7

121 Dornholzhausen, Hesensko × × Janke 1971, Abb. 7: 1

122 Mayen, Porýní-Falc × × Horter 1912, Taf. 17: hrob 28

123 Dautenheim, Porýní-Falc × ? Behrens 1927, Abb. 44: 1

124 Dautenheim, Porýní-Falc × ? Behrens 1927, Abb. 44: 2

125 Dornholzhausen, Porýní-Falc × × Janke 1971, Abb. 7: 1

126 Dornholzhausen, Porýní-Falc × × Janke 1971, Abb. 9: 7

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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127 Reisensburg, Bavorsko × × Loré 2004, Taf. 1: 4 

128 Reisensburg, Bavorsko × × Loré 2004, Taf. 1: 9

129 Kahl am Main, Bavorsko × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 46: E

130 Gatersleben, Sasko-Anhaltsko × × Müller – Nowak 1960, obr. 1: c

131 Kloster Gröningen, Sasko-Anhaltsko × × Müller – Nowak 1960, obr. 1: d

132 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 1

133 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 2

134 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 3

135 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 4

136 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 5

137 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 6

138 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.158: 9

139 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.159: 1

140 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.159: 4

141 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.159: 12

142 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.160: 8

143 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.162: 7

144 Cortaillod-Est, Švýcarsko × × Arnold 1990, Abb.163: 17

145 Cortaillod-Est, Švýcarsko ×  × Arnold 1990, Abb.163: 18

146 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 169: 1

147 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 169: 2

148 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 169: 4

149 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 1

150 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 3

151 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 5

152 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 7

153 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 10

154 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 15

155 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 17

156 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 21

157 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 29: 1

158 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 29: 2

159 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 29: 3

160 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 29: 4

161 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 30: 1

162 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 30: 2

163 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 30: 3

164 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 31: 1

165 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 31: 2

166 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 31: 3

167 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 32: 1

168 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 32: 2

169 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 32: 3

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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170 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 32: 4

171 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 33: 1

172 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 33: 2

173 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 33: 3

174 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 34: 1

175 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 34: 2

176 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 34: 3

177 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 34: 4

178 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 34: 5

179 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 1

180 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 2

181 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 3

182 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 4

183 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 5

184 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 6

185 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 7

186 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 35: 8

187 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 36: 1

188 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 36: 3

189 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 36: 4

190 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 37: 1

191 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 37: 2

192 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 37: 3

193 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 37: 4

194 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 38: 1

195 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 40: 1

196 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 40: 3

197 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 40: 4

198 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 40: 5

199 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 40: 6

200 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 42: 7

201 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 43: 1

202 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 44: 9

203 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 45: 13

204 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 51: 1

205 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 52: 1

206 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 54: 8

207 Auvernier, Švýcarsko × × Kerner 2001, Abb.23

208 Auvernier, Švýcarsko × × Kerner 2001, Abb.24

209 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 7: 171

210 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 8: 178

211 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 8: 181

212 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 9: 182

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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213 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 9: 186

214 Ürschhausen-Horn, Švýcarsko × × Nagy 1999, Taf. 158: 1453

215 Ürschhausen-Horn, Švýcarsko × × Nagy 1999, Taf. 161: 1460

216 Erstein, Alsasko × × Croutsch et al 2011, fi g. 15: 3

217 Erstein, Alsasko × × Croutsch et al 2011, fi g. 15: 5

218 Erstein, Alsasko × × Croutsch et al 2011, fi g. 16: 1

219 Erstein, Alsasko × × Croutsch et al 2011, fi g. 16: 11

220 Maizieres les Metz, Lotrinsko × × Blouet et al 1988, pl. 6: 4

221 Maizieres les Metz, Lotrinsko × × Blouet et al 1988, pl. 7: 8

222 Bouxières-sous-Froidmont, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, fi g. 6: 3

223 Gréverats Ouest, Champagne × × Lepage 1988, fi g. 3: 1

224 Vinneuf, Burgundsko × × Carre 1970, fi g. 9: 7

225 Le Saut, Rhône-Alpes × × Perrin 1873, fi g. 4; Déchelette 1910, fi g. 199: 2

226 Grésine, Rhône-Alpes × × Perrin 1873, fi g. 4

227 Dampierre-sur-le-Doubs, Franche-Comté × × Pétrequin – Urlacher – Vuailiat 1969, pl. 3: 1

228 Dampierre-sur-le-Doubs, Franche-Comté × × Pétrequin – Urlacher – Vuailiat 1969, pl. 11: 10

229 bez lokality, Zadunají × ? Nagy 1979, Taf. 1:3

230 bez lokality, Zadunají × ? Nagy 1979, Taf. 1: 5

231 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 1: 7

232 Poštela, Dolní Štýrsko M × Schmid 1937, Abb.62

233 Poštela, Dolní Štýrsko × × Teržan 1990, Taf. 25: 9

234 Santorso, Benátsko A × Lora – Serafi ni 1992, fi g. 10: 1

235 Golasecca, Lombardie × × Castelfranco 1878, tav. 5: 2

236 El Ceremeño, Kastilie-La Mancha × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, fi g. 51: 1

237 Unseburg, Sasko-Anhaltsko × × Müller – Nowak 1960, Abb. 1: a

238 Wrocław, Grabiszyn, Dolní Slezsko M × Matzerath 2009, kat. č. 147

239 Wrosław-Księże Wielkie, Dolní Slezsko M × Seger 1913, Fig. 1

240 Dolní Roveň × ? Kat. č. 129

241 Cerhenice × × Kat. č. 86

242 Praha-Černý Most × × Kat. č. 93-1

243 Praha-Pitkovice × × Kat. č. 99

244 Praha-Ruzyně A × Kat. č. 100

245 Bezděkov × × Kat. č. 80-1

246 Bezděkov × × Kat. č. 80-2

247 Komušín × ? Kat. č. 223

248 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 6: 3

249 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 6: 5

250 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 6: 6

251 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 6: 7

252 bez lokality, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 6: 1

253 bez lokality, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 6: 2

254 bez lokality, Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 1:2

255 Szeghalom-okolí, jv. Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 7: 1

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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256 Szeghalom-okolí, jv. Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 7: 3

257 Szeghalom-Kovácshalom, jv. Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 7: 4

258 Szeghalom-Cigányhalom, jv. Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 7: 2

259 Poštela, Dolní Štýrsko × × Schmid 1937, Abb. 61

260 Dornholzhausen, Hesensko × × Janke 1971, Abb 4: 8

261 Grésine, Rhône-Alpes × × Perrin 1873, fi g. 5

262 Golasecca, Lombardie × × Castelfranco 1978, tav. 5: 1

263 Brno – Horní Heršpice, Morava × × Chvojka – Parma 2011, obr. 1: 3

264 Brno-Obřany, Morava × Adámek 1961, tab. 51: 3

265 Kűlsővat, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 3: 1

266 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 1: 6

267 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 1: 18

268 Altdorf, Bavorsko × × Engelhardt et al 1995, Abb. 24: 1

269 Altdorf, Bavorsko × × Engelhardt et al 1995, Abb. 24: 3

270 Straßkirchen, Bavorsko × × Hundt 1964, Taf. 106: 17

271 Basse-Ham, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, obr. 3: 1

272 Basse-Ham, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, obr. 4: 1

273 Tossal del Moro de Piñeras, Katalánsko × × Almagro-Gorbea – Lorrio Alvarado 2011, č. 10

274    Brno-Obřany, Morava A? × Adámek 1961, tab. 5: 7

275 Brno-Obřany, Morava × × Adámek 1961, tab. 15: 4

276 Brno-Obřany, Morava × × Adámek 1961, tab. 20 4

277 Brno-Obřany, Morava × × Adámek 1961, tab. 90: 1

278 Brno-Obřany, Morava × × Adámek 1961, tab. 90: 3

279 Brno-Obřany, Morava × × Adámek 1961, tab. 90: 8

280 Lovčičky, Morava × × Říhovský 1982, obr. 16: 18

281 Lovčičky, Morava × × Říhovský 1982, obr. 17: 1

282 Brno-Horní Heršpice, Morava × × Chvojka – Parma 2011, obr. 1: 6

283 Troubsko u Brna, Morava × × obr. 29

284 Budapešť, střední Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 10: 1

285 Budapešť, střední Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 10: 2

286 Chl‘aba (Helemba), jz. Slovensko × × Nagy 1979, Taf. 4: 1

287 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 4: 6

288 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 8: 4

289 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 10: 6

290 Sághegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 3: 3

291 Sághegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 3: 5

292 Sághegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 3: 9

293 Sághegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 3: 11

294 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 8: 1

295 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 1: 12

296 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 1: 16

297 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 1

298 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 2

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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299 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 3

300 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 4

301 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 5

302 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 7

303 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 1: 1

304 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 1: 13

305 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 2: 1

306 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 2: 2

307 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 2: 3

308 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 2: 6

309 bez lokality, Maďarsko × ? Nagy 1979, Taf. 16: 6

310 Bratislava-Vajnory, jz. Slovensko × × Studeníková 2003, Abb. 6: 1

311 Oberleiser, Dolní Rakousko × ? Nischer-Falkenhof 1935, Abb. 1

312 Stillfried, Dolní Rakousko × ? Nischer-Falkenhof 1935, Abb. 12

313 Stična, Dolní Kraňsko × × Foltiny 1970, Taf. 1: 1

314 Stična, Dolní Kraňsko × × Foltiny 1970, Taf. 1: 2

315 Budapešť, střední Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 5: 1

316 Saghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 3: 4

317 Zöröghegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 12 

318 bez lokality, Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 3: 2

319 Witislingen, Bavorsko × × Seitz 1963, Abb. 2

320 Barbuise Courtavant,  Champagne-Ardenne × × Chertier 1976, fi g. 5: 1 a 2

321 Barbuise Courtavant, Champagne-Ardenne × × Piette 1999, fi g. 23: E 02 C, D

322 Barbuise Courtavant, Champagne-Ardenne × × Piette 1999, fi g. 23: E 06 C, D

323 Buchheim, B-W × × Kimmig 1934, Abb. 4

324 Rottenburg-Lindele, B-W × × Matzerath 2009, Taf. 12 – 14

325 Zainingen, B-W × × Föhr – Mayer 1892, Taf. 5:4, Zürn 1957, Taf. 33: 3

326 Heuneburg, B-W × × Boom 1989, Taf. 84: 3

327 Kelheim, Bavorsko × × Müller-Karpe 1952, Taf. 4: A5 

328 Kelheim, Bavorsko × × Müller-Karpe 1952, Taf. 15: D3

329 Kelheim, Bavorsko × × Müller-Karpe 1952, Taf. 20: D3

330 Dresden-Blasewitz, Sasko × × Simon 1999, Abb. 5: 2

331 Dresden-Stetzsch, Sasko × × Simon 1999, Abb. 5: 3

332 Hradenín × × Kat. č. 104

333 Hradenín × × Kat. č. 105

334 Hradenín × × Kat. č. 106

335 Hradenín × × Kat. č. 107

336 Hradenín × × Kat. č. 108

337 Hradenín × × Kat. č. 110

338 Hradenín × × Kat. č. 114

339 Hradenín (?) × × Kat. č. 116

340 Kolín (?) × × Kat. č. 117

341 Kolín × × Kat. č. 118

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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342 Kolín × × Kat. č. 119

343 Lovosice × × Kat. č. 121

344 Lovosice × × Kat. č. 123

345 Plaňany? × × Kat. č. 126

346 Praha-Nové Butovice × × Kat. č. 127

347 Praha-Vinoř × × Kat. č. 128

348 Dobřenice × ? Kat. č. 132

349 Dobřenice × × Kat. č. 133 

350 Dobřenice × × Kat. č. 134

351 Hrochův Týnec × × Kat. č. 141

352 Chudonice × × Kat. č. 142

353 Chudonice × × Kat. č. 143

354 Kunětice × × Kat. č. 144

355 Kunětice × × Kat. č. 145

356 Kunětice × × Kat. č. 146

357 Kunětice × × Kat. č. 147

358 Kunětice × × Kat. č. 148

359 Kunětice × × Kat. č. 149

360 Kunětice × × Kat. č. 150

361 Kunětice × × Kat. č. 151

362 Opatovice × × Kat. č. 154

363 Opatovice × × Kat. č. 155

364 Pardubice-Hůrka × × Kat. č. 156

365 Pardubice-Hůrka × × Kat. č. 157

366 Předměřice nad Labem × × Kat. č. 201

367 Rosice nad Labem × × Kat. č. 202

368 Dolní Ředice × × Kat. č. 135

369 Dolní Ředice × × Kat. č. 137

370 Dolní Ředice × × Kat. č. 140

371 Skalice × × Kat. č. 205

372 Vitiněves × × Kat. č. 217

373 Krościna Wielka, Dolní Slezsko × × Glaser 1937, Taf. 6: 19

374 Malkowice, Dolní Slezsko × × Seger 1913, Fig. 9

375 Malkowice, Dolní Slezsko × × Seger 1913, Fig. 13

376 Polanka, Dolní Slezsko × × Seger 1913, Fig. 10

377 Sobocisko, Dolní Slezsko × × Zotz 1931, Taf.18: 4+5

378 Stare Kolnie, Dolní Slezsko × × Glaser 1937, Taf.4: 19

379 Szprotawa, Dolní Slezsko × × Makiewicz 1995, ryc. 5: 2

380 Wrosław-Księże Wielkie, Dolní Slezsko × × Glaser 1937, Taf.8: II: 10, 12

381 Wrocłav-Wojszyce, Dolní Slezsko × × Seger 1913, Fig. 11

382 Wołow, Dolní Slezsko × × Jadczykowa 1989, ryc. 3

383 Domasław, Dolní Slezsko × × Gediga 2010, ryc. 8

384 Domasław, Dolní Slezsko × × Gediga 2010, ryc. 13

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo
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385 Domasław, Dolní Slezsko × × Gediga 2010, ryc. 15

386 Domasław, Dolní Slezsko × × Gediga 2010, ryc. 17

387 Domasław, Dolní Slezsko × × Gediga 2010, ryc. 18

388 Domasław, Dolní Slezsko × × Józefowska – Łaciak 2012, ryc. 12

389 Domasław, Dolní Slezsko × × Józefowska – Łaciak 2012, ryc. 20

390 Domasław, Dolní Slezsko × × Józefowska – Łaciak 2012, ryc. 23

391 Domasław, Dolní Slezsko × × Józefowska – Łaciak 2012, obr. 6

392 Kietrz, Horní Slezsko × × Gedl 1973, tab. 32: 3+4

393 Kietrz, Horní Slezsko × × Gedl 1973, tab. 50: 12+14

394 Mikolin, Posko, Horní SLezsko × × Gedl 1960, tab. 2: 1

395 Mikolin, Posko, Horní SLezsko × × Gedl 1960, tab. 12: 2

396 Velem, západní Zadunají ? ? Nagy 1979, Taf. 17: 4

397 Wiesbaden, Hesensko × × Hermann 1966, Taf.33: 11

398 Okabern, Hesensko × × Hermann 1966, Taf. 44: K

399 Mosbach, B-W × × Hermann 1966, Taf. 51: B3

400 Schwabsburg, Porýní-Falc × × Behrens 1927, Abb. 43

401 Poštela, Dolní Štýrsko × × Teržan 1990, Taf. 26: 4

402 Poštela, Dolní Štýrsko × × Teržan 1990, Taf. 26: 7

403 Sághegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 38

404 Stična, Dolní Kraňsko × × Foltiny 1970, Taf. 2: 2

405 Este, Benátsko × × Alfonsi 1901, tav. 10: 8

406 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 4: 4

407 Bouxiéres-Sous-Froidmont, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, fi g. 6: 1

408 Ingelsheim, Porýní-Falc × × Dehn 1940, Abb. 1

409 Worms, Porýní-Falc × × Behrens 1927, Abb. 43

410 Köngernheim, Porýní-Falc × × Behrens 1927, Abb. 43

411 Dautenheim, Porýní-Falc × × Behrens 1927, Abb. 44

412 Wiesbaden, Hesensko × × Hermann 1966, Taf. 33: 6

413 Wiesbaden, Hesensko × × Hermann 1966, Taf. 33: 7

414 Wiesbaden, Hesensko × × Hermann 1966, Taf. 33: 9

415 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Abb. 33

Lokalita Typ 1
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D E F G H I Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1
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10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 
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Odkaz na literaturu či katalogové číslo
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416 Rosières-aux-Salines, Lotrinsko × × Tikonoff  2011, fi g. 7: 2

417 Auvernier-Horn, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 1

418 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 2

419 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 3

420 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 6

421 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 7

422 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 8
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423 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 13

424 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 16

425 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 2

426 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 170: 4

427 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 171: 3

428 Zürich-Haumesser, Švýcarsko × × Kerner 2001, Abb. 20

429 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 7: 174

430 Ürschhausen-Horn, Švýcarsko × × Nagy 1999, Taf. 159: 1454

431 Ürschhausen-Horn, Švýcarsko × × Nagy 1999, Taf. 159: 1455

432 Ürschhausen-Horn, Švýcarsko × × Nagy 1999, Taf. 161: 1463

433 Eschenz-Insel Werd, Švýcarsko × × Fankhauser 1989, Taf. 57: 1

434 Eschenz-Insel Werd, Švýcarsko × × Fankhauser 1989, Taf. 57: 36

435 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, fi g. 41

436 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 36: 2

437 Elchingen, Bavorsko × × Pressmar 1979, Taf. 19: 1

438 Elchingen, Bavorsko × × Pressmar 1979, Taf. 19: 2

439 Elchingen, Bavorsko × × Pressmar 1979, Taf. 19: 3

440 Elchingen, Bavorsko × × Pressmar 1979, Taf. 19: 4

441 Bellenberg, Bavorsko × × Pressmar 1979, Taf. 12: 1

442 Bellenberg, Bavorsko × × Pressmar 1979, Taf. 13: 3

443 Reisensburg, Bavorsko × × Loré 2004, Taf. 1: 3

444 Burghöhle bei Dietfurt, B-W × × Dämmer – Rheim – Taute 1974. Abb. 7: 2

445 Gammertingen, B-W × × Kreutle 2007, Taf. 135: D1

446 Inzighofen, B-W × × Kreutle 2007, Taf. 152: 12

447 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1994, Taf. 70: 4

448 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1994, Taf. 71: 10

449 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1994, Taf. 71: 11

450 Runder Berg u Bad Urach, B-W × × Pauli 1994, Taf. 75: 16

451 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 52: 2

452 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 52: 4

453 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 51: 3

454 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 51: 4

455 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 50: 3

456 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 49: 4

457 Siefersheim, Porýní-Falc × × Behrens 1927, Abb. 40: 11

458 Erstein, Alsasko × × Croutsch et al 2011, fi g. 16: 12

459 Dampierre-sur-le-Doubs, Franche-Comté × × Pétrequin – Urlacher – Vuailiat 1969, pl. 11: 10

460 Gréverats, Champagne ? × Lepage 1988, fi g. 3: 4

461 Bad Buchau, B-W ? × Kimmig 1992, Taf. 53: 1

462 Erstein, Alsasko ? × Croutsch et al 2011, fi g. 16: 8

463 Barbuise Courtavant, Champagne-Ardenne M × Chertier 1976, fi g. 5: 3; Piette 1999, fi g 23: E 06F

464 Ebersberg, Švýcarsko × × Escher 1853, Taf. 1: 1

465 Ebersberg, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 14

Lokalita Typ 2
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo
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466 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 4

467 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 12

468 Mörigen, Švýcarsko × × Keller 1876, Taf. 20: 18

469 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 171: 1

470 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 171: 2

471 Mörigen, Švýcarsko × × Bernatzky-Goetze 1987, Taf. 172: 1

472 Eschenz-Insel Werd, Švýcarsko M × Fankhauser 1989, Taf. 57: 17

473 Eschenz-Insel Werd, Švýcarsko × × Fankhauser 1989, Taf. 59: 46

474 Eschenz-Insel Werd, Švýcarsko × × Fankhauser 1989, Taf. 58: 90

475 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Kerner 2001, Abb. 21; Huber 2005, Taf. 7: 173

476 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 7: 175

477 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 8: 176

478 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 8: 179

479 Zürich-Alpenquai, Švýcarsko × × Huber 2005, Taf. 12: 208/209

480 Zürich-Wollishofen-Haumesser, Švýcarsko × × Huber 2005, Abb. 61

481 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 39: 1

482 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, pl. 39: 2

483 Greifensee-Böschen, Švýcarsko × × Hager 2007, Abb. 14

484 Bötzingen, B-W × × Grimmer 1982, Abb. 1 – 2

485 Runder Berg u Bad Urach u Bad Urach, B-W × × Pauli 1994, Taf. 70: 2

486 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 50: 1

487 Bad Buchau, B-W × × Kimmig 1992, Taf. 50: 2

488 Siefersheim, Porýní Falc × × Behrens 1927, Abb. 40: 2

489 Hesselberg, Bavorsko × × Müller-Karpe 1958, Abb. 15

490 Wiesbaden-Erbenheim, Hesensko × × Mandera 1962, Abb. 1

491 Hauterive-Champréveyres, Švýcarsko × × Anastasiu – Bachmann 1991, fi g. 40

492 Altdorf, Bavorsko × × Engelhardt et al 1995, fi g. 24: 2

493 Budapešť, střední Maďarsko × × Nagy 1979, Taf. 8: 6

494 Budapešť, střední Maďarsko ? × Nagy 1979, Taf. 10: 4

495 Velem, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 8: 8

496 Batina (Kisköszek), Slavonie × × Nagy 1979, Taf. 8: 5

Lokalita Typ 2
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

A B C D Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1

Lokalita Typ 3 Typ 4
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1

497 Lengyel, jižní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 13: 3

498 Vát, západní Zadunají × × Molnár –  Farkas 2010, Abb. 6

499 Szombathely-Reisig-erdő, západní Zadunají × × Molnár – Farkas 2010, Abb. 16: 1

500 Chorvátsky Grob, jz. Slovensko × × Paulík 1980, obr. 179; Studeníková 1981, tab. 2: 1

501 Batina (Kisköszek), Slavonie × × Nagy 1979, Taf. 10: 5

502 Poštela, Dolní Štýrsko × × Schmid 1937, Abb. 83

503 Balf, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 11: 6
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504 Deutsch Kreutz, Burgenland (Hradsko) × × Nagy 1979, Taf. 10: 9

505 Großmugl, Dolní Rakousko × × Lauermann 1997, Abb. 57

506 Großmugl, Dolní Rakousko × × Lauermann 1997, Abb. 56

507 Au am Leithaberge, Dolní Rakousko × × Seracsin 1929, Abb. 6

508 Harka, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 12: 3, Storno 1942, Taf. 14: 1

509 Harka, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 12: 1, Storno 1942, Taf. 14: 2a

510 Harka, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 14: 10, Storno 1942, Taf. 14: 2d

511 Harka, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 14: 11, Storno 1942, Taf. 14: 2f

512 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 18: AF125

513 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 18: AF126

514 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 19: AF127

515 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 19: AF128

516 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 19: AF129

517 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 19: AF130

518 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 20: AF131

519 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 20: AF132

520 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 20: AF133

521 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 20: AF134

522 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 21: AF135

523 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 21: AF16

524 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 21: AF137

525 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 21: AF138

526 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 21: AF140

527 Braunsberg, Dolní Rakousko × × Urban 1995, Abb. 21: AF142

528 Freundorf, Dolní Rakousko × × Blesl – Kalser 2005, 86

529 Bad Fischau, Dolní Rakousko × × Nebelsick 1997, Abb. 2

530 Bad Fischau, Dolní Rakousko × × Szombathy 1924, Taf. 6: 761

531 Eisenstadt, Burgenland (Hradsko) × × Nebelsick 1997, Abb. 26

532 Loretto, Burgenland (Hradsko) × × Nebelsick 1997, Abb. 13

533 Loretto, Burgenland (Hradsko) × × Nebelsick 1997, Abb. 12

534 Lengyel, iižní Zadunají × × Wosinsky 1890, Taf. 27: 212

535 Lengyel, iižní Zadunají × × Wosinsky 1890, Taf. 30: 232

536 Lengyel, iižní Zadunají × × Wosinsky 1890, Taf. 37: 287

537 Wien-Leopoldau, Dolní Rakousko × × Straub 1980, Abb. 3: 31

538 Chorvátsky Grob, jz. Slovensko × × Studeníková 1981, tab. 1: 1

539 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 9: 1

540 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 9: 2

541 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 10

542 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 12

543 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 13

544 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 14

545 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 15

546 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 16

Lokalita Typ 3 Typ 4
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1



285

547 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 17

548 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 18

549 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 19

550 Kalenderberg bei Mödling, Dolní Rakousko × × Kyrle 1913, Fig. 20

551 Križovany nad Dudváhom, jz. Slovensko × × Paulík 1962, obr. 1

552 Nová Dedinka, jz. Slovensko × × Studeníková 1994, obr. 11

553 Oglédow, Velkopolsko × × Niemiec 2002, ryc. 2

554 Šoproň-Várhely, západní Zadunají × × Eibner-Persy 1980, Taf. 25: 2

555 Šoproň-Várhely, západní Zadunají × × Eibner-Persy 1980, Taf. 27

556 Šoproň-Várishegy, západní Zadunají × × Eibner-Persy 1980, Taf. 100: 1

557 Šoproň-Várishegy, západní Zadunají × × Eibner-Persy 1980, Taf. 108

558 Šoproň-Várhely, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 11: 3

559 Šoproň-Várhely, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 11: 4

560 Šoproň-Várhely, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 11: 5

561 Šoproň-Várishegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 11: 1

562 Šoproň-Várishegy, západní Zadunají × × Nagy 1979, Taf. 11: 2

563 Riegesburg, Štýrsko × × Hebert 1997, Taf. 5: 1

564 Riegesburg, Štýrsko × × Hebert 1997, Taf. 5: 2

565 Riegesburg, Štýrsko × × Hebert 1997, Taf. 5: 3

Lokalita Typ 3 Typ 4
10–9. stol. 

př. Kr.

8–6. stol. 

př. Kr.
Odkaz na literaturu či katalogové číslo

Ha A2–Ha B Ha C–Ha D1


