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Abstrakt 

Předložená práce analyzuje výbavu ženských hrobů doby laténské na území Čech, a to 

především co se týče počtu, použitého materiálu a místa uložení jednotlivých předmětů 

hrobové výbavy vůči tělu zemřelého. Pozorovaná variabilita naznačuje časové, regionální a 

do určité míry i sociální rozdíly, které ovlivňovaly složení pohřebních garnitur. V rámci 

srovnávání bylo přihlédnuto také k výbavě hrobových celků z území Moravy, Slovenska a 

Rakouska. 

 

Klíčová slova 

ženský hrob – doba laténská – pohřební výbava – variabilita – šperky 

 

 

Abstract 

Presented diploma thesis is devoted to the analysis of the female graves of the La Tène period 

in Bohemia, more particularly it relates to quantity, material and placement of every objects  

of the grave goods. Observed variability indicates time, regional and in some mesure social 

differences which influenced the composition of the grave set. Within the comparison, the 

graves from Moravia, Slovakia and Austria have been also taken into consideration. 
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1. Úvod 

Tzv. plochá keltská pohřebiště představují jeden ze základních pramenů pro studium 

doby laténské. Hrobová výbava, složená především z kovových předmětů, je vhodným 

nástrojem pro různé analýzy. Vytváří obraz o jejím nositeli, jeho společenském postavení a 

jeho vztahu k určité kulturní skupině. V některých případech může také naznačovat jeho 

etnickou či sociální identitu.    

V předložené práci chci analyzovat výbavu ženských hrobů doby laténské na území 

Čech. Téma je chronologicky vymezeno stupni LT B1 - LT C1, tedy obdobím plochých 

kostrových pohřebišť. Budu vycházet z dosud publikovaných pohřebišť a jednotlivé poznatky 

budu zpracovávat v rámci databáze. V ní budu sledovat především typ předmětu uloženého 

v hrobě, jeho počet, materiál, ze kterého byl vyroben a polohu, jakou zaujímal na nebo vůči 

tělu zemřelého. Záměrem diplomové práce je zjistit chronologické a regionální odlišnosti, 

které se projevily právě ve složení pohřebních garnitur. Dalším bodem zájmu bude zjištění 

možných sociálních aspektů, které hrály roli při výběru předmětů uložených do hrobu. 

Hrobové výbavy budu posuzovat jak z celkového hlediska (Čechy), tak i z hlediska 

regionálního. V rámci srovnávání přihlédnu i k hrobové výbavě z území Moravy, Slovenska a 

Rakouska. 
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2. Dějiny bádání 

Otázkou různých uložení předmětů hrobové výbavy vzhledem k tělu zemřelých se 

moc badatelů nezabývalo. Většinou byly publikovány studie zaměřující se na typologicko-

chronologické analýzy jednotlivých předmětů, či studie věnované migracím, prostorovým 

analýzám, sociální struktuře apod. Zde je předložen jen výběr literatury. 

H. Lorenz se zaměřil na pohřební ritus v rozsáhlé oblasti mezi francouzskou oblastí 

Champagne až Rumunskem. Zabýval se především šperkem ukládaným do hrobů. Na základě 

uložení kruhů vůči tělu jedince definoval pro jednotlivé oblasti charakteristické výbavy, tzv. 

Ringgarnituren, které se v průběhu doby laténské měnily. Pro Čechy a Moravu uvádí 2 

skupiny ženských hrobů – hroby jen s náramky a hroby s náramky a nánožníky (Lorenz 

1978b, 156-158).  

První prací věnující se mimo jiné kombinacím a místům uložení předmětů hrobové 

výbavy doby laténské v Čechách byla publikace o pohřebišti Jenišův Újezd. V rámci tohoto 

zpracování se několik badatelů věnovalo pohřebním výbavám z různých hledisek.
1
 Podle 

věku, pohlaví a kombinací jednotlivých předmětů vytvořil J. Waldhauser celkem 9 základních 

garnitur hrobové výbavy (100 až 900). Co se týče výlučně ženské výbavy, jedná se o 

garnitury 200 a 300. Jako nejčastěji ženské lze definovat také garnitury 400 a 500 

(Waldhauser ed. 1978, 71-77; Waldhauser 1987, 39-41).  

Umístěním jednotlivých předmětů vzhledem k tělu se ve vyhodnocení laténského 

pohřebiště v Dubníku věnoval J. Bujna. Dochází například k závěru, že u bohatě vybavených 

žen se spony nacházely především v párové pozici na ramenou se třetí sponou na hrudníku 

(Bujna 1991, 229-230). 

P. Ramsl na základě pohřebiště v Pottebrunnu rozdělil hrobové celky podle druhu 

zastoupených předmětů. Rozlišuje tak mimo jiné hroby se sponami, nánožníky, náramky, 

nákrčníky apod., které dále analyzuje a sleduje jejich kombinace, na základě kterých vytváří 

tzv. Ausstattungsgruppe (Ramsl 2002, 123-136).  

Komplexní syntézu pohřebních zvyklostí v pařížské kotlině od pozdní doby halštatské 

po střední dobu laténskou představil L. Baray (2003). Zabýval se třemi aspekty: zacházení 

s tělem pohřbeného, pohřební architekturou a pohřební výbavou, jejíž uložení bylo sledováno 

i vzhledem k tělu zemřelého (Baray 2003, 291). 

V této kapitole je také nezbytné také zmínit 3 publikace J. Bujny, ve kterých se věnuje 

nejdůležitějším předmětům ukládaným do hrobové výbavy na Slovensku – sponám (Bujna 

2003), kruhovému šperku (Bujna 2005) a opaskům (Bujna 2011). Na základě kódování 

                                                 
1
 Dějiny bádání o sociální struktuře budou více nastíněny v kapitole 7.5.1. 
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každého předmětu vytvořil modely, které zhodnotil z typologického a chronologického 

hlediska.  

Kruhovým šperkem ve středodunajské oblasti se v rámci dizertační práce zabýval M. 

Furman (2009). Na základě polohy a materiálu kruhového šperku vytvořil pro období LT A - 

LT C1 celkem 9 modelů ženského kroje, které sledoval v čase a prostoru. Na základě různých 

typů předmětů tak sleduje různé kulturní vlivy, či možnou mobilitu populace doby laténské. 
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3. Metodika práce 

Ve své diplomové práci vycházím výhradně z publikované literatury, resp. 

publikovaných pohřebišť či jednotlivých hrobů nalezených na území Čech. Vzhledem 

k vytyčenému tématu byly vybrány jen ženské hroby. Analyzovaný soubor tak celkem 

zahrnuje 141 hrobových celků. Jako srovnávací materiál jsem dále do své práce zařadila i 

ženské laténské hroby z okolních oblastí, a to vybraná zpracovaná pohřebiště z území 

Moravy, Slovenska a Rakouska. Z těchto zemí jsem do databáze využila informace ze 169 

hrobů (Tab. 1).  

Chronologický rámec práce představuje období tzv. plochých pohřebišť doby laténské 

LT B1-C1, které by v absolutním datování spadalo mezi roky 390 – 190 př. n. l. (Venclová ed. 

2008, 21; Waldhauser 2001, 41). Ve středodunajském prostoru je počátek stupně LT B1 

datován již před rok 400 a konec stupně LT C1 k roku 170 př. n. l. (Gebhard 1989, Abb. 46; 

Bujna 2005, 3).   

 

 

určení ženského pohlaví: 

  počet hrobů antropologické archeologické 

Čechy 141 45 96 

Morava 60 30 30 

Rakousko 43 38 5 

Slovensko 66 28 38 

        

celkem: 310 141 169 

celkem %: 100% 45% 55% 

 

Tab. 1: Počet všech ženských laténských hrobových celků zařazených do databáze 

z různých území s rozlišením antropologického či archeologického určení pohlaví jedince 

 

Prvotním a základním krokem bylo vytvoření databáze ženských laténských hrobů 

v Čechách. Tu jsem vytvořila v programu MS Excel 2007 a data jsem poté statisticky 

zpracovávala pomocí tzv. kontingenčních tabulek. Do databáze byly vybrány jen takové 

hrobové celky, které představovaly uzavřený nálezový kontext, a které obsahovaly informaci 
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o uložení daných předmětů vzhledem k poloze zemřelého.
2
 Dále musel hrob splňovat alespoň 

jedno z těchto kritérií:  

1) V případě, že byla provedena antropologická analýza, musel být zemřelý jedinec 

určen jako žena. 

2) Hrob bez antropologického určení musel ve své výbavě obsahovat tzv. typické 

ženské hrobové přídavky, kterými byly především nánožníky, nebo různé 

kombinace náramků odpovídající ženským garniturám vytvořených podle J. 

Waldhausera – garnitury 200, 300, případně 400 a 500 (Waldhauser ed. 1978; 

Waldhauser 1987). 

 

Do analýzy tedy nebyly zařazeny hroby antropologicky určené jako mužské, hroby 

s typickou mužskou výbavou (meč, štít, oštěp), hroby bez antropologického určení s pohlavně 

nerozlišitelnou archeologickou výbavou, hroby porušené, vykradené, neúplné a nejisté 

nálezové celky. Vzhledem k tomu, že mě zajímala především poloha uložených předmětů, 

musela jsem z analýzy vyloučit i laténské žárové hroby. U nich nelze, vzhledem k absenci 

kostry nebo k jejímu uložení v neanatomické poloze, určit uložení předmětů hrobové výbavy.
3
  

U jednotlivých hrobů jsem sledovala především: 

1) druh uložených hrobových přídavků (spona, náramek, korálek apod.), 

2) počet kusů určitého druhu předmětu, 

3) jejich uložení vzhledem k tělu zemřelého (Obr. 1),
4
 

4) materiál, ze kterého byly vyrobeny. 

 

U předmětů, které zpravidla nesou chronologickou výpovědní hodnotu (spona, 

kruhový šperk a opasek) jsem dále určovala i jejich typ, obvykle spojený s určitým obdobím 

(viz kap. 4: Charakteristika předmětů hrobové výbavy). Každému nálezu v hrobě tak bylo 

přiřazeno kódové označení (Obr. 2), které již poté šlo využít ke statistickému zpracování. 

Chronologicko-typologická ale analýza nebyla předmětem této práce.  

                                                 
2
 U některých hrobů neznáme úplně všechny údaje o uložení jednotlivých předmětů, ale podmínkou potom je, že 

většina předmětů výbavy byla lokalizována. 

3
 Žárová pohřebiště z období LT B1-C1 představují v Čechách spíše výjimky. Na Moravě a obecně v Karpatské 

kotlině je žárový ritus běžnější, vyskytují se zde striktně žárová pohřebiště, anebo pohřebiště birituální. 

4
 Oblast hrudníku jsem nechala pod jedním číslem (4), i když v některých publikacích (především u pohřebiště 

Jenišův Újezd  - Waldhauser ed. 1978) je rozlišována horní a dolní část hrudníku, někdy také pravá a levá strana. 

Jelikož toto detailnější popsání uložení předmětů není u všech publikovaných pohřebišť, nechala jsem pro tuto 

část těla nakonec jen jedno číselné označení (4). 
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1 – hlava a její okolí 

2 – krk  

3 – ramena (3A pravé, 3B levé) 

4 – hrudník 

5 – ruce (5A pravé předloktí, 5B levé předloktí, 5C 

pravá paže, 5D levá paže) 

6 – břicho 

7 – pas, pánev 

8 – nohy (8A pravý kotník, 8B levý kotník, BC pravá 

noha, 8D levá noha) 

9 – mimo oblast těla 

0 – neznámá poloha umístění 

 

 

 

Obr. 1: Rozčlenění těla  

 

 

 

 

 

Obr. 2: Příklad kódování spony (SP) - dvě stejné či velmi podobné bronzové spony 

typu 4 uložené na pravém rameni 
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Cílem této práce není vytvoření nových pohřebních garnitur na území Čech, ale 

zaměření se především na umístění předmětů na těle či u těla zemřelého. I když je kruhový 

šperk obecně charakteristickou součástí ženského kroje, nemyslím si, že by ostatní milodary 

měly být z analýzy vynechány (srov. Furman 2009). Především spony tvoří důležitý 

chronologický prvek v hrobových výbavách žen z doby laténské. Právě hlavně díky nim 

můžeme rekonstruovat podobu kroje a jeho změny v čase. Ve své diplomové práci jsem tyto 

proměny a vůbec uložení dalších předmětů sledovala prostorově a chronologicky: 

1) v rámci jednotlivých českých pohřebišť, a to u publikovaných lokalit, u kterých 

to bylo z kvantitativního hlediska možné, 

2) dále jsem změny analyzovala v regionálním měřítku, 

3) v rámci celých Čech obecně,  

4) a pro srovnání také hrobové celky z Moravy, Slovenska a Rakouska. 

 

Důvodem analýzy jednotlivých regionů bylo možné zjištění krajových rozdílů 

v ukládání hrobových výbav. Na základě publikovaného materiálu jsem si vytyčila celkem 

čtyři regiony: severozápadní Čechy, střední Čechy, východní Čechy a oblast Kolínska a 

Kutnohorska, na kterých jsem tento aspekt zkoumala.  Kromě proměn chronologických a 

prostorových jsem se dále pokusila posoudit hrobové výbavy z hlediska sociálního. 

Zajímavou problematikou jsou hlavně výjimečně bohatě vybavené ženské hroby, které mohou 

naznačovat přítomnost vyšší společenské vrstvy.   

Z území Moravy, Slovenska a Rakouska byly do databáze vybrána jen určitá 

pohřebiště, která představují jakési vzorky těchto oblastí a slouží tak jako analogie k Čechám. 

Výběr hrobů do databáze z těchto pohřebišť podléhal stejným výše zmíněným požadavkům.
5
 

 

  

                                                 
5
 Celá databáze, soupisy předmětů z jednotlivých pohřebišť a různé grafy jsou nahrány na přiloženém DVD.  



15 

 

4. Charakteristika předmětů hrobové výbavy v Čechách 

Ženské hroby obsahují ve svých výbavách chronologicky citlivé předměty – součásti 

oděvu a ozdoby – které nám umožňují relativně datovat stáří jednotlivých hrobových celků. 

V diplomové práci jsem sledovala místo uložení všech druhů předmětů hrobové výbavy, 

přičemž spony, kruhový šperk a opasky jsem se snažila zařadit do předem definovaných typů 

odpovídající určitému chronologickému období doby laténské. 

4.1 Spony 

Spony tvoří společně s náramky nejpočetnější skupinu předmětů přidávaných do hrobů 

žen i mužů v době laténské. Sloužily jako praktické spínadlo oděvu, které nacházíme 

především v horní části těla – na ramenou a hrudníku, ale i na jiných částech těla. V případě 

výskytu vyššího počtu kusů v jednom hrobě můžeme uvažovat také o jejich estetické funkci, 

nejspíše spojenou i se sociálním postavením dané osoby. Nejčastěji byly vyrobené z bronzu či 

železa. 

 Při vytváření databáze jsem si vybrala celkem šest, resp. sedm typů spon, které jsou 

příznačné pro jednotlivá období mladší doby železné na území Čech (Tab. 2).
6
 Pro tzv. 

předduchcovský horizont LT B1a (Holodňák – Waldhauser 1984) jsou typické spony se 

střechovitým lučíkem. Tzv. duchcovský horizont LT B1b-c (např. členění P. Sankota in 

Venclová ed. 2008, 88-89) charakterizují spony duchcovské s volnou patkou a různě 

zdobeným lučíkem, a spony münsingenské s diskovitou patkou. V následném období LT B2 

dominuje spona s velkou kulovitou patkou a spony s bubínkovitým lučíkem. Přechodné 

období LT B2/C1 (Čižmář 1974, 163; 1975, 426) představují spony s vázičkovitou/cívkovitou 

patkou. Závěrečné období tzv. plochých laténských pohřebišť LT C1 zastupují různé varianty 

spon spojené konstrukce s patkou připojenou k lučíku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Do typu číslo 7 byly zahrnuty ty spony, u kterých buď nebylo možné vůbec rozpoznat jejich původní tvar 

(např. spona byla zachována jen fragmentárně), anebo spony, které nebylo možné tvarově zařadit ani do jednoho 

z typů 1-6. 
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Typ č. Název typu spony Datace  

1 se střechovitým lučíkem LT B1a 

2 tzv. duchcovská LT B1b-c 

3 tzv. münsingenská LT B1b-c 

4  s velkou kulovitou patkou LT B2 

5 s cívkovitou/vázičkovitou patkou LT B2/C1 

6 spojené konstrukce  LT C1 

7 ostatní - 

 

Tab. 2: Vybrané typy spon s datací  

 

4.2 Kruhový šperk 

Kruhové ozdoby lze rozdělit na tzv. velký kruhový šperk (Bujna 2005, 4) sestávající 

se z náramku, nápažníku, nánožníku a nákrčníku, a tzv. malý kruhový šperk zastoupený 

prstenem. Jednotlivé druhy kruhů se lišily podle způsobu nošení na těle. Kromě prstenů jsem 

všechny výše zmíněné druhy předmětů zařadila do vybraných typů 1-9 (Tab. 3) 

charakteristických pro jednotlivé fáze LT.
 7

  

4.2.1 Náramky 

Náramek byl nošen na zápěstích či předloktích obou rukou. Nejčastěji byl vyráběn 

z bronzu a železa, výjimečně se vyskytují i náramky ze zlata a stříbra.
8
 Od fáze LT B2b se 

objevují i švartnové (sapropelitové) kruhy a od LT C1b náramky ze skla (Venclová ed. 

2008, 89). Náramek se ve výbavě zemřelého vyskytuje buď jednotlivě (jeden na jedné 

ruce), v páru (po jednom na každé ruce), či v dalších kombinacích (např. dva na jednom 

zápěstí a další náramek na druhém zápěstí).  

V období LT B1 nacházíme v hrobech náramky sedlovité a s pečetítkovými konci, 

na konci této fáze také s náramky zdobenými v plastickém stylu. Hladké nebo vývalkovité 

náramky pak zastupují typické kruhy fáze LT B2. Od LT B2b do LT C1 se často vyskytují 

náramky s dutými polokoulemi či plasticky zdobené pomocí nálitků (Venclová ed. 2008, 

107-108).  

                                                 
7
 Do typu číslo 9 byly zahrnuty ty hrobové přídavky kruhového tvaru, u kterých buď nebylo možné vůbec 

rozpoznat jejich původní tvar (např. zachování jen fragmentů náramku), anebo kruhové ozdoby, které nebylo 

možné tvarově zařadit ani do jednoho z typů 1-8. 

8
 Nálezy vyrobené z drahého kovu se na našem území vyskytují jen velmi výjimečně, spíše vůbec ne. 
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4.2.2 Nápažníky 

Jedná se o kruhový šperk, který byl na rozdíl od náramku nošen nad loktem, a jehož 

průměr většinou přesahuje 60 mm (Bujna 2005, 4). Nápažníky se vyskytují v podobných 

typech jako náramky, ale obecně lze říci, že jejich rozmanitost je menší. Nacházíme je 

vyrobené především z hladké bronzové či železné tyčinky a od LT B2b se vyskytují 

nápažníky ze sapropelitu. Jen výjimečně se v jednom hrobě vyskytovalo více kusů nápažníku; 

v naprosté většině případů byl nošen sólově na jedné z paží.  

4.2.3 Nákrčníky 

Nákrčník byl obvykle umístěn kolem krku zemřelého. Nejčastěji byl vyroben 

z bronzu, jen zřídka nacházíme nákrčníky železné. Tento předmět patří mezi vzácné hrobové 

přídavky – objevuje se v hrobech s bohatou výbavou a je tak považován za projev vysokého 

sociálního postavení jeho nositele (např. Waldhauser 1999, 58-59). Na území Čech 

nacházíme nejčastěji bronzové nákrčníky s pečetítkovými konci. Jejich výskyt je vymezen 

stupni LT B1-B2. 

4.2.4 Nánožníky 

Bronzové nánožníky představují charakteristickou výbavu ženských hrobů. Na 

českých pohřebištích je nacházíme uložené párově (po jednom na každé dolní končetině, 

většinou na kotníku) jako dvojice shodného tvaru, jen výjimečně šlo o nánožníky rozdílného 

typu, nebo se vyskytly jen po jednom exempláři.  

Z typologického hlediska se nánožníky často shodují s náramky, rozdíl je jen 

v průměru obou předmětů. Objevují se od stupně LT B1b ve formě s pečetítkovými konci, 

dále vývalkovité a v LT B2b nastupují nánožníky s menšími dutými polokoulemi v počtu 8-

12 puklic. Puklicové nánožníky LT C1 obsahují 6-8 větších puklic a dále můžeme v tomto 

období nalézt plasticky zdobené tzv. šnekovité nánožníky. Od LT C1b se již plasticky 

zdobené nánožníky nevyskytují (Venclová ed. 2008, 88-89, 108). 

4.2.5 Prsteny 

Prsteny nacházíme většinou uložené ve funkční poloze, tzn. na prstech ruky. Nejčastěji 

byly vyráběny z bronzu, výjimečně se vyskytnou ale i exempláře ze železa, stříbra, zlata, 

jantaru či skla. Vyskytují se v jednom až více exemplářích, nejčastěji v páskové či tyčinkové 

formě.  
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Typ č. Název typu kruhového šperku Datace  

1 s pečetítkovými konci LT B1 

2 sedlovitý LT B1 

3 v plastickém stylu LT B1 

4 vývalkovitý LT B2 

5 hladký LT B2 

6 s dutými polokoulemi LT B2-C1 

7 s růžicovými nálitky LT B2 

8 se šnekovitě zdobenými polokoulemi LT C1 

9 ostatní - 

 

Tab. 3: Vybrané typy kruhového šperku s datací  

4.3 Opasky 

Opasek obepínal pas jedince a sloužil tak k přitažení oděvu k tělu a k zavěšení různých 

předmětů. Kromě praktické funkce plnil i funkci dekorační a v celokovové formě byl znakem 

sociálního postavení dotyčné osoby – byl jedním z charakteristických atributů bohaté ženské 

výbavy (Bujna 2011, 3-15). Opasky byly zhotoveny z organických materiálů (kůže, textil), 

jejichž pozůstatky se nám v naprosté většině nedochovaly, nebo z kovových materiálů (bronz, 

železo). 

V období LT B1 nacházíme opasky s kovovými kroužky ze železa či bronzu, které 

byly pospojovány nejspíše organickými řemínky. Od LT B2 nastupují opasky celokovové 

řetízkové, někdy kombinované většími kroužky. Pro fázi LT C1 jsou typické honosné opasky 

se závěsky a záponkami ve tvaru zvířecích hlaviček (Waldhauser 1999, 65-67). Právě tyto tři 

hlavní typy opasků jsem využila pro svoji analýzu (Tab. 4), i když jsem si vědoma toho, že na 

rozdíl od spon a kruhového šperku nemají opasky tak výrazný datační potenciál.
9
  

 

Typ č. Název typu opasku Datace  

1 s kruhem LT B1 

2 řetízkový LT B2 

3 se závěsky LT C1 

4 ostatní - 

 

Tab. 4: Vybrané typy opasků s datací 

                                                 
9
 Do typu číslo 4 byly zahrnuty ty opasky nebo jejich součásti, u kterých buď nebylo možné vůbec rozpoznat 

jejich původní tvar (např. zachování jen velmi malých fragmentů), anebo opasky, které nebylo možné tvarově 

zařadit ani do jednoho z typů 1-3. 
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4.4 Korálky 

Korálky ze skla, jantaru a bronzu byly do hrobů ukládány na různá místa. Skleněné 

korálky byly v laténských hrobech oproti předchozí době halštatské zastoupeny v poměrně 

malém počtu. Vyskytují se většinou po jednom kusu, výjimečně i ve větším počtu (např. hrob 

č. 44 ze Zeměch se 6 skleněnými korálky – Pršalová 2012, 14-16). Můžeme je nalézt 

v různých tvarech a barvách (viz např. Venclová 1990). V diplomové práci jsem sledovala jen 

jejich počet v jednotlivých hrobech a místo uložení. 

4.5 Keramika 

Ukládání keramických nádob do hrobů nebylo v době laténské v Čechách běžným 

zvykem. Na rozdíl od oblasti Karpatské kotliny, kde můžeme v jednom hrobě nalézt až 

několik exemplářů, na našem území se jedná v podstatě o výjimečné případy, navíc se 

vyskytující spíše až od fáze LT B2 (Sedláčková – Waldhauser 1987, 163; Drda – Rybová 

1998, 106; Budinský – Waldhauser 2004, 95). Ve větší míře můžeme keramiku najít ve 

východních Čechách, kde se její ukládání do hrobů jeví jako regionální zvyk ovlivněný 

blízkostí Slezska a Moravy, tedy územími, kde keramika tvořila početnější nebo běžnou část 

hrobové výbavy (Mangel 2009, 36-38). Stejně jako u korálků jsem u keramických nádob 

zaznamenávala jen jejich počet a místo uložení.  

4.6 Ostatní předměty 

Kromě výše zmíněných hrobových přídavků byly do hrobů ukládány i další předměty. 

Byly to například bronzové jehlice, toaletní soupravy, hliněné přesleny, různé amulety, 

kroužky apod. U nich jsem sledovala také jen jejich počet a místo, kam byly v hrobech 

ukládány.  
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5. Kritika pramenů 

Analyzovaný soubor představuje 141 hrobových celků určených antropologicky či 

archeologicky jako ženské hroby. I když si práce klade za cíl postihnout variabilitu hrobových 

přídavků v ženských hrobech doby laténské v Čechách, nelze si vzhledem k fragmentárnosti 

pramenů vytvořit ucelený pohled o tehdejší společnosti. 

V prvé řadě nedisponujeme nálezy ze všech částí Čech, což je zapříčiněno jak 

tehdejším rozsahem osídlení, tak i četností archeologických výzkumů a aktivitou místních 

archeologů. Dále máme spoustu doposud nepublikovaných laténských pohřebišť (např. Praha-

Jinonice, Praha-Ruzyně, Soběsuky), které by mohly vnést nejen do této problematiky nové 

poznatky. Dalším aspektem, který snižuje ucelenost pohledu na variabilitu výbavy, je i to, že i 

když máme některá pohřebiště či větší oblasti zpracovány a publikovány, často se jedná o 

hroby zkoumané již v 19. století. Jejich výpovědní hodnota je tak značně omezena (chybí 

řádná dokumentace a bližší nálezové okolnosti s lokalizací, často máme jen soupis nalezených 

předmětů, který ale není přiřazen k určitému hrobu, nebo když je, nemáme přesná místa 

uložení jednotlivých hrobových přídavků apod.). A tak, i když je dle výbavy hrobu velmi 

pravděpodobné, že se jednalo o ženu (uložení bronzových nánožníků atd.), nemohl být daný 

hrob zařazen do databáze, protože nesplňoval předem vytyčené podmínky (viz kap. 3). 

Některé zpracované oblasti či menší pohřebiště tak nebylo možné vůbec do analýzy zařadit – 

např. střední Pojizeří (Waldhauser – Salač 1997), Jičínsko (Waldhauser 1988), Podkrušnohoří 

(Budinský 1983), Bílina (Waldhauser – Holodňák 1984), čímž tak dochází k částečnému 

zkreslení situace. 
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6. Ženská hrobová výbava na laténských pohřebištích 

6.1 Situace na vybraných českých pohřebištích 

Hlavním předmětem zájmu této diplomové práce jsou právě ženské laténské hroby 

z území Čech. Do databáze jsem zařadila celkem 141 hrobových celků ze 12 pohřebišť a 6 

regionů. Většina z nich postrádá antropologické určení (68 %), jejich pohlavní příslušnost tak 

byla určena jen na základě archeologické výbavy (Tab. 5).
10

  

Z celkového výčtu hrobů zařazených v databázi jsem pro detailnější analýzu vybrala 

jen ta pohřebiště, která zahrnovala 7 a více hrobů. Tento počet jsem vyhodnotila jako 

minimální reprezentativní vzorek pro analýzu. Jednalo se o tato pohřebiště: Dobrá Voda, 

Jenišův Újezd, Kutná Hora-Karlov, Makotřasy, Radovesice I a Radovesice II. 

 

  určení ženského pohlaví: 

  počet hrobů  antropologické archeologické 

Dobrá Voda 9 0 9 

Jenišův Újezd 45 7 38 

Kutná Hora-Karlov 16 10 6 

Kutnohorsko 1 0 1 

Letky 6 0 6 

Litoměřicko 3 2 1 

Makotřasy 9 8 1 

Pitkovice  2 1 1 

Praha 4 0 4 

Radovesice I 9 5 4 

Radovesice II 7 1 6 

Stránce  4 0 4 

horní Polabí 3 0 3 

střední Polabí 7 3 4 

střední Poohří 5 0 5 

Tišice  5 2 3 

Tuchomyšl 4 4 0 

Zeměchy 2 2 0 

        

celkem:  141 45 96 

celkem %: 100% 32% 68% 

 

Tab. 5: Seznam pohřebišť a regionů začleněných do databáze 

 

                                                 
10

 Regiony jsou v tabulce odlišeny kurzívou. 
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6.1.1 Dobrá Voda 

Laténské pohřebiště v Dobré Vodě zahrnovalo celkem 35 hrobů. Do databáze jich 

bylo vybráno 9 s tím, že všechny byly určeny jako ženské jen na základě hrobové výbavy. 

Jednalo se o hroby: 6, 13, 14, 23, 28, 29, 31, 33 a 34. Vzhledem k tomu, že jde o starý 

výzkum, informace o uložení hrobové výbavy a o typu předmětů často v popisu chyběly, což 

u některých hrobů ztížilo jejich následnou dataci. Jen šest hrobů mohlo být chronologicky 

zařazeno, a to do stupně LT B2b-C1a (Holodňák - Waldhauser 1987, 67-88; Drahorád 2010). 

V rámci tohoto pohřebiště tedy nelze pozorovat změny výbavy v čase. 

Vybrané hroby byly určeny jako ženské podle druhu uložené výbavy. U sedmi hrobů 

se jednalo o Waldhauserovu garnituru 200 s nánožníky a zbylé dva hroby, obsahující po dvou 

náramcích umístěných vždy na levé ruce, byly zařazeny do garnitury 400. V případě hrobu 29 

se jednalo o šnekovité nánožníky typické pro stupeň LT C1, v hrobě 6 a 33 byly nalezeny 

nánožníky s dutými polokoulemi a u jedince v hrobě 34 ležely nánožníky s pečetítkovými 

konci; zbylé 3 byly zařazeny do typu 9 „ostatní“.  

Minimálně jeden náramek se nacházel v každém hrobě. Ve třech případech byl ve 

výbavě obsažen jen po jednom kuse, v ostatních celcích se nacházel po dvou. Z celkového 

počtu 14 kusů jich bylo 7 bronzových, 3 železné a 4 ze sapropelitu. Kromě náramku z hrobu 

14, který byl zařazen do typu 6 (s dutými polokoulemi), šlo o ozdoby zařazené do typu 9 - 

ostatní. V hrobech 13, 28 a 31 byly uloženy vždy dva náramky na jedné ruce, resp. zápěstí 

ruky. V hrobě 6 byly uloženy také dva bronzové náramky, ale nevíme přesně, na jaké ruce a 

na jaké její části se nacházely. Zemřelý v hrobě 13 měl dva bronzové náramky uloženy na 

pravé ruce, jedinci z hrobů 28 a 31 je měly na ruce levé. V hrobě 28 se jednalo o jeden 

bronzový a jeden železný náramek, hrob 31 zase obsahoval jeden železný a jeden 

sapropelitový náramek. Hroby 14 a 33 měly uloženy jeden náramek na každé ruce; v případě 

hrobu 14 šlo o kombinaci dvou bronzových náramků, v hrobě 33 se našel jeden náramek 

železný a jeden sapropelitový. V hrobech 23, 29 a 34 se nacházel jen jeden kus náramku; 

jeden z nich byl vyroben z bronzu a uložen na pravé ruce (hrob 23) a další dva ze sapropelitu 

(hrob 29 a 34), přičemž jedinec z hrobu 29 ho měl navlečen na levé ruce, jedinec z hrobu 34 

na ruce pravé. Uložení švartnového náramku na pravém zápěstí se vymyká zvyklostem doby 

laténské; tyto náramky obecně nacházíme na ruce (zápěstí či paži) levé ruky (Bujna 2005, 
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146). Mezi kruhové ozdoby můžeme ještě zařadit bronzový nákrčník s pečetítkovými konci 

z hrobu 23, který byl uložen nad levým ramenem jedince.
11

 

Všechny spony z hrobů na pohřebišti Dobrá Voda byly zařazeny do typu 7 „ostatní“, 

protože kvůli jejich stavu dochování nebylo možné přesněji určit jejich tvar. Z celkového 

počtu 23 spon bylo jen 7 spon z bronzu, zbylých 13 ze železa. Většina z nich se nacházela ve 

funkčních polohách na ramenou, hrudníku a břiše. V hrobě 6 se našly dvě v oblasti pasu, resp. 

bez přesnější informace o uložení.
12

 Výjimečné umístění spony představuje výbava hrobu 14, 

kde byla jedna ze spon nalezena v oblasti hlavy, a v hrobě 23, v němž byla jedna objevena u 

levého kolene. Co se počtu týče, vyskytují se po 2 až 6 kusech na hrob. Na hrudníku se 

nacházely v počtu 1-3, na ramenou 1-2. Ve dvou hrobech (23 a 28) byly nalezeny dvě spony 

v oblasti břicha.  

Opasky byly nalezeny ve čtyřech hrobech, a to převážně železné (či s bronzovými 

částmi), jen v hrobě 29 byl nalezen opasek bronzový. V hrobech 31 a 33 byly uloženy ve 

funkční poloze kolem pasu. Naopak v hrobech 14 a 29 byly objeveny táhnoucí se od pasu 

směrem k horní končetině, tedy v ne úplně funkční poloze, do které se možná mohly dostat 

postdepozičními procesy, nebo byly takto uloženy záměrně. V hrobě 29 bylo navíc vlevo od 

hlavy uloženo 8 bronzových kroužků, které mohly být součástí nějakého amuletu (Holodňák-

Waldhauser 1987, 79). Pod pravou nohou zemřelého v hrobě 14 byla nalezena čelist kance.  

Pohřebiště v Dobré Vodě nebylo odkryto celé a neposkytuje nám tak možnost 

souhrnného zhodnocení. I když všech sedm ženských hrobů vybraných do databáze spadalo 

do jedné fáze doby laténské, nelze říci, že bychom sledovali nějaké obecné tendence. Za ne 

úplně běžné považujeme výskyt dvou náramků na jedné ruce zemřelého, a to celkem ve třech 

hrobech (13, 28, 31). Hrob 13 se dále vymyká tím, že neobsahuje žádné spony, díky čemuž ho 

nelze zařadit do žádné z Waldhauserových garnitur (Waldhauser 1987, 39-41). Co se 

materiálu týče, objevují se nám zde sapropelitové náramky typické od fáze LT B2b, a 

převažují spony železné nad bronzovými. I když je většina spon uložena v obvyklých místech 

na hrudníku a ramenech, obecně lze říci, že toto pohřebiště se vyznačuje vyšší variabilitou 

umístění spon. 

                                                 
11

 Na vyobrazení v publikaci (Holodňák-Waldhauser 1987, Abb. 14) je považován za nápažník, ale podle jeho 

tvaru ho, myslím oprávněně, můžeme určit za nákrčník (Holodňák-Waldhauser 1987, Taf. 3: 1), jak i sami autoři 

naznačují. 

12
 „Obenauf, in der Mitte des Skeletts“ (Holodňák-Waldhauser 1987, 73). 
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6.1.2 Jenišův Újezd 

Právě Jenišův Újezd se svými více než 120 hroby představuje naše největší 

zpracované laténské pohřebiště. Do databáze jsem zařadila celkem 45 hrobů, z nichž bylo 

antropologicky určeno jako ženy jen 7 z nich, zbytek vycházel z archeologické výbavy v nich 

uložené. Na pohřebišti obecně byla zachovalost koster velmi špatná, naprostá většina jedinců 

nemohla proto být antropologicky určena (Waldhauser ed. 1978). Analýze byly podrobeny 

tyto hroby: 2, 4, 5, 12, 14, 18, 25, 27, 28, 35, 39, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 64, 64a, 65, 

67, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 113 a 

128/4. 

Ze 7 hrobů antropologicky určených jako ženy obsahovaly tři z nich po páru 

bronzových nánožníků, u jedné zemřelé (hrob 100) byl nalezen jen 1 nánožník na levém 

kotníku. Zbylé 3 hroby byly bez kruhových ozdob nohou; jeden z nich představoval 

Waldhauserovu garnituru 300 s párem náramků (každý na jednom zápěstí), další dva ve své 

výbavě obsahovaly vždy jen jeden předmět (sponu nebo náramek). V 15 hrobech byly 

nalezeny párové bronzové nánožníky.  

Díky velikosti pohřebiště a jeho poměrně dlouhému chronologickému trvání od stupně 

LT B1a až do stupně LT C1, u něj byla možná analýza výbavy z chronologického hlediska. V 

závislosti na chronologii jsem si pro svoji analýzu stanovila zkoumat tyto horizonty: LT B1a, 

LT B1b-c, LT B2a, LT B2b a LT C1.
13

   

 

 LT B1a
14

 

Do tohoto stupně bylo zařazeno následujících sedm hrobů: 12, 35, 49, 50, 53, 57 a 

64a. Všechny tyto celky jsou považovány za ženské jen na základě archeologické výbavy. Pro 

celou tuto skupinu je společné, že obsahují buď jen spony, nebo jen náramky, anebo oba dva 

tyto druhy. Ostatní druhy předmětů, jako třeba nánožníky, charakteristické až pro období od 

LT B1b (Venclová ed. 2008, 108), se nenašly. Obecně je možné pozorovat převahu spon 

železných (10) nad sponami bronzovými (3) a jejich výskyt v oblasti hrudníku či břicha. 

                                                 
13

 Vycházím z Waldhauserova členění fází LTB1-C1 doby laténské (Waldhauser 1978; 1987). Horizont LT C1 

jsem pro tuto analýzu nechala nerozčleněn. A to vzhledem k nedostatečnému počtu hrobových celků, které by 

zastupovaly jednotlivé horizonty (LT C1a, LT C1b), a které by bylo vůbec možné s jistotou zařadit do té či oné 

podfáze. Většina určených hrobů fáze LT C1 spadá obecně do LT C1, či do LT C1a.  

14
 Datace hrobových celků pohřebiště Jenišův Újezd byla převzata z publikace J. Waldhausera a kolektivu 

(Waldhauser ed. 1978). Při situaci, kdy byl některý hrobový celek zařazen na rozhraní dvou fází (např. LTB1b-

c/LT B2a), jsem jeho výbavu znovu zanalyzovala a zařadila do fáze, která podle mého názoru více odpovídala 

jeho výbavě. 
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Jejich počet se pohyboval od 1 do 6 kusů v jednom hrobu; zmíněných 6 spon měl u sebe 

jedinec z hrobu 12. Pokud šel určit typ spony, jednalo se buď variantu se střechovitým nebo 

parabolickým lučíkem, či o rané verze spon duchcovských. 

Kromě jednoho železného nápažníku byly všechny zbylé kruhy z bronzu. Ve třech 

hrobech (35, 49, 57) byly náramky uloženy párově, jeden vždy na jednom zápěstí. Náramek 

na levé i pravé ruce měl i hrob 12, ale s tím rozdílem, že obsahoval navíc další bronzový 

náramek na levé ruce a železný nápažník, jehož přesnou polohu umístění nevíme. Neobvyklé 

uložení kruhových ozdob představoval hrob 50, kde se našly dva bronzové náramky na levé 

ruce. Podobně to bylo v hrobě 64a, kde byly dva stejné exempláře na pravé ruce a navíc další 

náramek se našel nad pravým ramenem.
15

 Přítomnost bronzového náramku v hrobě 53 není 

jistá, navíc nevíme ani jeho polohu umístění. Co se týče typů náramků, z většiny musely být 

zařazeny do typu 9 „ostatní“, v podstatě jen u hrobu 57 šlo blížeji zařadit náramky do typu 1 a 

3.  

 LT B1b-c 

Z celého pohřebiště by do tohoto horizontu spadalo celkem 14 hrobů: hrob 2, 25, 27, 

28, 39, 45, 51, 52, 67, 74, 89, 91, 95 a 128/4. Antropologicky určené jako ženy byly jedinci 

z hrobů 27, 39 a 128/4; zbytek byl zařazen do skupiny žen jen na základě hrobových 

přídavků.  

Charakteristické bronzové nánožníky byly obsaženy jen ve čtyřech hrobech: 39, 45, 74 

a 128/4, přičemž ve výbavě hrobu 45 byl neobvykle nalezen jen jeden na levé noze 

(Waldhauser ed. 1978, 54). Ve dvou případech se jednalo o nánožník s pečetítkovými konci, 

v dalších dvou nebyl nánožník zařazen do specifického typu 1-8. Zmíněné tři hroby s dvojicí 

nánožníků na dolních končetinách měly ve své výbavě i dvojici bronzových náramků a 1-2 

spony uložené na hrudníku. Hrob 45 s jedním kusem nánožního kruhu obsahoval dále jen 2 

spony.  

Ve vybraných hrobech bylo nalezeno 19 kusů bronzových náramků; nápažník byl 

zaregistrován jen jednou. Párové uložení náramků (jeden na každé ruce) bylo zaznamenáno 

celkem šestkrát: hrob 25, 39, 52, 67, 74 a 95. Ne příliš běžné uložení dvou náramků na pravé 

ruce se vyskytlo v hrobě 128/4. Jen jeden tento kruhový šperk byl nalezen v hrobech 2, 27, 

28, 51 a 89, a to s většinovou preferencí levé ruky. Co se určitelných typů týče, vyskytují se 

zde náramky s plastickou výzdobou (3x), pečetítkovité (2x) a jeden sedlovitý;  zbytek byl 

zařazen do typu 9. V hrobě 128/4 se nacházel již zmíněný bronzový nápažník, uložený nad 

                                                 
15

 Toto uložení by mohlo napovídat o jeho funkci nápažníku, ale hypotézu nelze podle tvaru a velikosti ověřit, 

protože se předmět nedochoval, resp. není v publikaci vyobrazen (Waldhauser ed. 1978, 63).  
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levým loktem, jak je pro nápažníky na laténských pohřebištích běžné. Ten samý hrob 

obsahoval i jeden bronzový prsten nalezený na prstech pravé ruky. 

Spon se našlo celkem 20, z toho 10 bronzových a 10 železných. Kromě hrobů 27 a 89, 

kde nebyly nalezeny žádné exempláře, se v ostatních hrobech nejčastěji vyskytovaly na 

hrudníku, a to po 1 až 2 kusech. V hrobě 67 byly uloženy dvě spony po jedné na každém 

rameni, v hrobu 95 se spona nacházela neobvykle vlevo vedle hlavy a v hrobě 91 byla jedna 

nalezena u levého kotníku. Jednalo se především o duchcovské a münsingenské typy spon.  

V této fázi máme i hroby, které obsahují pozůstatky po opascích. Jedná se o hroby 2, 

25, 39, 52 a 91. Ve třech případech byl nalezen jeden železný kruh (typ 1) – u hrobu 2 

nevíme, kde byl nalezen, v hrobě 25 se nacházel podél pravé strany pánve a nohy a v hrobě 39 

vpravo od pravé paže. Hrob 91 obsahoval také kruh, ale tentokrát z bronzu se železnými 

segmenty, a byl uložen v oblasti levého lýtka. Jakýsi řetízkový opasek (typ 2) vyrobený 

ze železných kroužků spojovaných bronzovými segmenty, byl nalezen v hrobě 25 u pravého 

kolene. Obecně se nejspíše jednalo o opasky spojované kůží, která se nedochovala. V podstatě 

všechny tyto součásti se nenašly v oblasti pasu, kde je obvykle nacházíme, ale v nefunkčních 

polohách. 

Výjimečným hrobovým přídavkem se jeví železná toaletní souprava z hrobu 25 

uložená u levé nohy zemřelého.  

 

 LT B2a 

Do analýzy fáze LT B2 jsem zařadila celkem pět hrobů: 14, 44, 65, 73 a 104. 

Antropologické určení z nich měl jen jedinec z hrobu 44. Párové bronzové nánožníky 

obsahoval hrob 14 a 104; oba měly i po bronzovém náramku na každé ruce a 1-2 spony na 

hrudníku. Nánožníky ležely ve funkčních polohách, tedy na kotnících zemřelých. Jeden pár 

byl s pečetítkovými konci (hrob 14), druhý byl s rozšířenými konci, náležel tedy do typu 9. 

Náramky byly minimálně po jednom kuse nalezeny ve všech pěti hrobech. Sedm jich 

bylo z bronzu, jeden ze železa. Ve třech hrobech (14, 44, 104) byl vždy jeden bronzový 

náramek navlečen na jednom zápěstí ruky. V hrobě 65 byl jen jeden bronzový náramek, a to 

na levé ruce. Hrob 73 obsahoval jeden železný náramek, který byl buď uložen na pravé či na 

levé ruce (Waldhauser ed. 1978, 67). Ve třech případech (hrob 14, 44, 104) se jednalo o 

vývalkovitý typ náramků, jedno šlo o typ hladký (hrob 4), další měl pečetítkové konce a 

zdobené tělo (hrob 65), ostatní byly v kategorii ostatní.  
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Kromě hrobu 44 se v ostatních našly 1-2 spony. Celkově jich bylo nalezeno jen 5, 

z toho 3 železné a 2 bronzové. Nacházely se na hrudníku, v jednom případě (hrob 73) na 

levém rameni. Typově šla zařadit právě jen spona z hrobu 73, jednalo se o typ 4. 

Železné součásti opasků byly objeveny v hrobě 44 a 73. Byly uloženy v nefunkčních 

polohách, jedna část opasku u levého ramene, druhá u pravé ruky. Na hlavě zemřelého 

v hrobě 44 byly dále nalezeny dvě bronzové náušnice (či vlasové záponky) a dlouhá bronzová 

jehlice, která představuje velmi netypickou výbavu zemřelé. Další jehlice, tentokrát ze železa, 

se našla v hrobě 73 u levého ramena pohřbeného jedince.  

 

 LT B2b 

Do této fáze patřilo celkem 12 hrobů: 4, 5, 18, 64, 72, 79, 80, 90, 92, 100, 105 a 113. 

Jen jeden z nich byl určen antropologicky jako žena (hrob 100). Přítomnost bronzových 

nánožníků byla zaznamenána jen v polovině vybraných hrobů. V hrobech 4, 5, 72, 92 a 105 

byly uloženy klasicky po dvou, hrob 100 byl výjimečný tím, že obsahoval jen jeden kus 

tohoto předmětu, a to na levé noze. Vyskytl se zde dvakrát typ s pečetítkovými konci, tři kusy 

typu vývalkovitého, jeden pár hladkých nánožníků a jeden s 8 dutými polokoulemi. 

Náramky byly nalezeny v 9 hrobech v celkovém počtu 15. Kromě jednoho náramku 

železného byly ostatní vyhotoveny z bronzu. V hrobu 5, 92 a 100 byl uložen vždy jeden na 

jedné ruce, v hrobě 105 byly dokonce čtyři (3 na pravé a 1 na levé ruce). Po jednom kusu 

s preferencí levé ruky byl objeven v hrobech 4, 18, 72, 80 a 90. Co se týče typového hlediska, 

celkem 4 náramky patřily k typu s hladkou tyčinkou, hrob 105 obsahoval jeden bronzový 

náramek s růžicovými nálitky.  

Na rozdíl od předchozích fází je tato typická větším výskytem nápažníků. V tomto 

období již také registrujeme přítomnost švartnových kruhů, využívaných nejvíce právě jako 

ozdoba nadloktí. Z celkového počtu 10 nápažníků uložených v 8 hrobech, jich bylo 7 

sapropelitových, dále 2 železné a 1 bronzový. Tradičně se nacházely po jednom kusu 

uloženém nejčastěji na levé paži; opačně to bylo u hrobu 80, kde byl navlečen bronzový 

nápažník na pravé ruce zemřelé. Neobvykle vysoký počet tohoto druhu předmětu představuje 

hrob 105, kde se našly dokonce 3 exempláře – jeden sapropelitový a jeden železný na levé 

paži, třetí náramek ze sapropelitu na paži pravé. Téměř ve všech případech se jednalo o 

hladké kruhy. 

Mezi těmito hroby se vyskytly i dva nákrčníky. Jeden z nich byl uložen na krku 

jedince v hrobě 5 a byl bronzový s pečetítkovými konci. Druhý z nich se nacházel v hrobu 18 
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a byl vyroben ze železa, což není pro tento druh předmětu moc typické.
16

 Navíc se nacházel 

na hrudníku jedince, kam byl možná posunut v rámci postdepozičních procesů nebo došlo 

k narušení dalším hrobem uloženým v superpozici (hrob 18a).
17

  

Spony byly nalezeny ve všech 12 hrobech, a to v celkovém počtu 25 kusů a v poměru 

18 železných na 7 bronzových. Z největší části se nacházely v oblasti hrudníku, dále potom na 

ramenou. V jednotlivých hrobech se spony vyskytovaly v počtu 1-4, v polovině z nich byly 

nalezeny 2 spony. Mimo spony zařazené do kategorie 7 „ostatní“, byly zbylé určeny do typu 

s velkou kulovitou patkou (6 kusů) nebo rané spony spojené konstrukce (10 kusů).  

Ve výbavě hrobů fáze LT B2b bylo nalezeno celkem 5 opasků. V hrobech 4, 92, 100 a 

105 byl nalezen železný opasek s kruhem v oblasti pasu. V hrobě 5 šlo o opasek řetízkovitý 

tvořený železnými a bronzovými články a uložený také ve funkční poloze.  

Hrob 90 obsahoval ve své výbavě také jednu keramickou mísu uloženou u pravé paže. 

U pravé paže jedince z hrobu 113 byl uložen bronzový hrot šípu.  

 

 LT C1 

Do poslední vybrané fáze pro analýzu bylo zařazeno celkem 7 hrobů: 81, 82, 85, 96, 

97, 99 a 103. Antropologicky byly určeny jako ženy jen dva hroby (hrob 96 a 99), zbytek 

z nich byl určen na základě archeologické výbavy. Nánožníky měli v této skupině jen 3 

jedinci. Jednalo se o hroby 81, 96 a 97. Ve všech třech případech byly uloženy v běžné poloze 

na dolních končetinách a všechny lze zařadit do typu 6 „s dutými polokoulemi“. Dvakrát 

obsahovaly 6 a jednou 8 těchto polokoulí.  

Náramky byly přítomny v 5 hrobech. Ve 3 hrobech se nacházely po dvou kusech (po 

jednom náramku na jedné ruce) a v dalších dvou případech šlo jen o jeden náramek, a to buď 

na pravé či levé ruce. Celkem šlo o 6 bronzových, 1 železný a 1 sapropelitový náramek. 

V hrobu 97 se, stejně jako u jeho nánožníků, jednalo o náramek typu 6. 

Nápažníků bylo oproti minulému období méně; jednalo se o 3 kusy rozdílného 

materiálu (1 bronzový, 1 sapropelitový a 1 železný). V hrobu 81 byly uloženy dva kusy, oba 

na levé paži. Třetí nápažník, který byl ze železa, byl uložen v hrobě 103 také na levé ruce.   

Ve zmíněných 5 hrobech bylo nalezeno celkem 25 spon, z toho bylo 11 bronzových a 

14 železných. Jejich umístění bylo převážně směřováno na hrudník či do oblasti ramen, ale 

byly zaregistrovány i polohy uložení u zápěstí rukou. Spony se v hrobech vyskytovaly v počtu 

                                                 
16

 Není ale úplně jisté, zda se opravdu jednalo o nákrčník. Autoři publikace se ale, vzhledem k odhadu jeho 

původního průměru, přiklánějí spíše k určení, že se mělo jednat o nákrčník (Waldhauser ed. 1978, 41).  

17
 Jednalo se o dvojhrob – 18 a 18a. 



29 

 

1-4. Výjimečně vysoký počet spon obsahoval hrob 81. Jednalo se celkem o 13 spon, přičemž 

7 bylo z bronzu a 6 ze železa. Ve 4 exemplářích se vyskytovaly spony s velkou kulovitou 

patkou, 3 spony s vázičkovitou patkou, 8 spon bylo typu spojené konstrukce a zbytek spadal 

do kategorie 7 „ostatní“.  

Opasky byly uloženy ve 4 hrobech: 81, 82, 96 a 97. Ve 3 případech se jednalo o 

opasky s železným kruhem, v hrobě 81 šlo o řetízkový opasek ze železa a bronzu. Všechny 

ležely ve funkční poloze v oblasti pasu. 

 

 Shrnutí  

Na pohřebišti v Jenišově Újezdě můžeme u vybraných hrobů registrovat obecně 

převahu spon železných nad bronzovými; výjimku představuje jen fáze LT B1b-c, kde byly 

nalezeny ve stejném poměru. Kromě samozřejmých typologických změn spon v průběhu času 

můžeme sledovat i jejich místa uložení a počty v jednotlivých hrobech. V LT B1a byly 

nalezeny na hrudníku a břiše, v LT B1b-c jich bylo nejvíce umístěno v běžné poloze na 

hrudníku či na ramenou, jedna spona byla ale nalezena na hlavě a další u levé nohy. 

V hrobech fáze LT B2a, LT B2b a LT C1 byly spony objeveny v obvyklých polohách na 

hrudníku a ramenou. Výjimku představuje hrob 81 z období LT C1, jehož spony byly mimo 

jiné uloženy u levé a pravé paže. Tento hrob navíc prezentuje celek, ve kterém bylo uloženo 

nejvíce spon, a to v počtu 13. U ostatních hrobů šlo nejčastěji o 1-2 kusy spon v jednom hrobu 

(fáze LT B1b-c, LT B2a), v pozdějších fázích LT B2b a LT C1 se tento počet pohyboval mezi 

1-4 sponami na hrob. V horizontu LT B1a byla nalezena buď jen 1, 2 či 3 spony; v hrobě 12 

této fáze to bylo až 6 spon. 

Co se týče náramků, byly obecně nejčastěji nacházeny v počtu 1-2 kusy v jednom 

hrobu, nejčastěji bronzové, občas se vyskytl náramek železný, ve fázi LT C1 i jeden ze 

sapropelitu. V případě výskytu 2 náramků v jednom hrobě, šlo z největší části o párové 

uložení, tzn. po jednom náramku na každé ruce. Vyskytly se ale i situace, kde se našly dva 

náramky na jedné ruce – jednalo se o hroby 12, 50, 64a z období LT B1a a o hrob 128/4 fáze 

LT B1b-c. Dva náramky na ruce levé obsahoval hrob 50 a 12; naopak dva kusy na pravé ruce 

byly nalezeny v hrobu 64a a 128/4. Vysoký počet náramků u jednoho jedince byl zaznamenán 

v hrobě 105, kde se našly dokonce 4. Pokud šlo jen o jeden náramek, byl téměř vždy uložen 

na levé ruce.  

Kruhové ozdoby paží, resp. částí nad loktem, nacházíme po jednom exempláři 

v období LT B1a a LT B1b-c. Z následující fáze LT B2a nemáme doložen žádný nápažník, 

naproti tomu období LT B2b je charakteristické zvýšeným počtem těchto předmětů. V 8 
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hrobech této fáze jich můžeme najít celkem 10, a to z největší části vyrobené ze sapropelitu. 

V následné fázi LT C1 zaznamenáváme opět menší počet nápažníků, tentokrát jen 3. Zvykem 

bylo umístit jeden nápažník na levou paži; výjimku představuje nápažník z hrobu 80, který 

byl uložen na ruce pravé a hrob 105, který obsahuje 3 kusy tohoto předmětu (2 uložené na 

levé a 1 na pravé paži). I když se mohou vyskytnout ve formě železa i bronzu, nejčastěji se 

jednalo o švartnové kruhy.  

Nejcharakterističtějším předmětem ženské hrobové výbavy byly bronzové nánožníky 

umísťované v páru na kotnících zemřelých. Jejich výskyt obecně zaznamenáváme až od fáze 

LT B1b-c. V Jenišově Újezdě byly nalezeny výlučně jen nánožníky z bronzu. Zvláštním 

případem jsou hroby 45 a 100, kde byl nalezen vždy jen jeden nánožník uložený na levé noze. 

Z dalších kruhových ozdob je třeba zmínit výskyt bronzového nákrčníku v hrobě 5 a 

železného v hrobě 18 pocházející oba z období LT B2b. Určení železného předmětu z hrobu 

18 za nákrčník zůstává předmětem diskuze; nákrčníky se totiž na našem území v železném 

provedení v podstatě nevyskytují, navíc tento předmět byl nalezen v oblasti hrudníku a ne u 

krku, kde je to obvyklé. Bronzový prsten byl objeven jen jeden, a to na pravé ruce jedince z 

hrobu 128/4 spadající do fáze LT B1b-c.  

Přítomnost opasků je na zkoumaném pohřebišti doložena až od období LT B1b-c. 

Z největší části to byly nejspíše kožené opasky spojované železnými kruhy, občas 

propojované bronzovými součástmi, a ve fázích LT B2b a LT C1 se vyskytl vždy jeden 

exemplář opasku řetízkového. V těchto dvou obdobích nacházíme opasky ve funkční poloze, 

tzn. v oblasti pasu. Otázkou zůstává, proč byly opasky a jejich součásti z předchozích fází LT 

B1b-c a LT B2a uloženy v nepříliš typických místech v oblasti horních či dolních končetin.  

Keramické nádoby se v ženských hrobech na pohřebišti Jenišův Újezd našly jen v 

jednom exempláři, a to v hrobě 90. Za neběžné hrobové přídavky je považována železná 

toaletní souprava uložená v nohou zemřelého v hrobě 25, hrot bronzového šípu umístěný u 

pravé ruky v hrobě 113, železná jehlice uložená u pravého ramene jedince z hrobu 73 a potom 

dlouhá bronzová jehlice a 2 bronzové náušnice či vlasové záponky objevené u hlavy zemřelé 

z hrobu 44. 

6.1.3 Kutná Hora-Karlov 

Na pohřebišti v Kutné Hoře-Karlově bylo odkryto celkem 49, z nichž 16 bylo použito 

pro účely analýzy. Celkem 10 z nich bylo antropologicky určeno jako žena. Do analýzy byly 

zařazeny tyto hroby: 8, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 35, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48 a 49. 
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Chronologicky je lze rozřadit do 3 fází: LT B1b-c, LT B2a a LT B2b (Valentová-Sankot 

2011). 

 LT B1b-c 

Do této fáze spadaly hroby 32, 39, 48 a 49. Antropologicky jako žena byl určen jen 

jedinec v hrobu 39, zbytek byl odvozen na základě hrobové výbavy.  

Kromě hrobu 48 obsahovaly všechny výše uvedené bronzové párové nánožníky 

uložené na dolních končetinách. U hrobu 32 byly nalezeny v odvalu, ale předpokládáme 

jejich původní umístění na kotnících zemřelé. Ve všech 3 případech se jednalo o typ 1 „s 

pečetítkovými konci“.  

Náramky ve formě bronzu byly nalezeny ve všech 4 hrobech, a to buď po jednom či 

po dvou kusech v bronzovém provedení. Ve funkční poloze na obou zápěstích byly umístěny 

celkem 2 náramky v hrobech 48 a 49, jeden pár s pečetítkovými konci, druhý z hladké 

tyčinky. Jen jeden náramek, u něhož nevíme ani jeho uložení ani typ, byl nejspíše objeven 

v hrobě 39.
18

 V odvalu, stejně jako nánožníky, byl nalezen náramek z hrobu 32 

s vývalkovitým tělem. 

Nápažník se nevyskytl ani v jednom hrobě této fáze. Ale máme zde dva bronzové 

nákrčníky s pečetítkovými konci uložené v hrobě 32 a 39. Obvyklou polohu na krku zaujímal 

ten z hrobu 32, naopak zvláštní uložení bylo zaregistrováno u druhého nákrčníku, byl totiž 

nalezen u zápěstí pravé ruky.  

Dohromady bylo nalezeno ve zmíněných 4 hrobech 12 spon, a to 7 z bronzu a 5 ze 

železa. Kromě běžného uložení na ramenou a hrudi, byla jedna spona zaregistrována na hlavě 

a další u krku zemřelého jedince v hrobě 48. Nacházely se buď v počtu 2 (hrob 39 a 32) 

uložené na obou ramenech, nebo v počtu 4 (hrob 48 a 49). Pokud je šlo typově blížeji zařadit, 

jednalo se o spony duchcovské a münsingenské. 

Opasek byl objeven jen jeden, a to v hrobu 39. Jednalo se o řetízkový typ vyrobený z 

bronzu a uložený tradičně v oblasti pasu. Mezi uvedenými hroby byly nalezeny i bronzové 

prsteny. Jeden byl navlečen na sponě v hrobě uložené na pravém rameni (hrob 39) a další 4 

byly uloženy na hrudi, nejspíše původně tvořily jakýsi náhrdelník (Valentová-Sankot 2011, 

334-336), jedince z hrobu 48. Hrobovou výbavu hrobu 39 doplňuje kamenný brousek uložený 

v nohou zemřelého. 

 

 

 

                                                 
18

 Uvedena jen jeho předpokládaná existence, nejspíše byl odbagrován (Valentová-Sankot 2011, 326). 
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 LT B2a 

Fázi LT B2a zastupovalo na pohřebišti v Kutné Hoře-Karlově celkem 7 hrobů: 21, 24, 

35, 43, 45, 46 a 47. Dohromady 6 z nich bylo antropologicky určeno jako žena. Jediný hrob 

bez antropologického určení (hrob 46) obsahoval ve své výbavě párové bronzové nánožníky, 

stejně jako další 4 hroby (21, 24, 35 a 45). Většina z nich byla uložena na obvyklém místě, 

tzn. na kotnících, jen hrob 21 se vymykal tím, že se dva nánožníky našly uprostřed hrudníku 

zemřelého, a to rozlomené každý na dva kusy, navíc šlo o nestejný typ předmětu. 

Z typologického hlediska šlo o nánožníky s pečetítkovými konci (hrob 35), s vývalkovitým 

tělem (hrob 24 a 45), nebo byly zařazeny do typu 9.  

Nápažník opět nebyl nalezen v žádném z hrobů, naopak náramky se vyskytovaly ve 

všech. Šlo celkem o 17 náramků, přičemž 12 kusů bylo bronzových a 5 železných. V pěti 

případech (hrob 47, 43, 35, 24 a 21) se nacházely uložené párově, tzn. po jednom na každém 

zápěstí, v dalších dvou případech hroby obsahovaly celkem 3 náramky, dva uložené na pravé 

a jeden na levé ruce. Typově se jednalo v jednom případě o sedlovitý náramek, jinak šlo 

především o náramky s vývalkovitou výzdobou nebo o náramky blížeji neurčitelné (typ 9). 

Stejně jako v předchozí fázi i zde byly přítomny bronzové nákrčníky. Jednalo se o 

nákrčníky s pečetítkovými konci z hrobů 43, 45 a 47, kde byly všechny uloženy ve funkční 

poloze na krku zemřelého. Z dalších kruhových ozdob bychom v hrobech fáze LT B2a mohly 

najít také bronzové prsteny. Ty se našly v hrobech 45 a 47, a to po dvou kusech na pravé ruce.  

Spony byly nalezeny v celkovém počtu 15 a převažovaly ty vyrobené ze železa (11) 

nad bronzovými (4). Kromě uložení na ramenou a hrudníku se našly dvě na hlavě a jedna u 

levé paže. V hrobech se nacházely po 2-3 kusech. Většina spon nešla zařadit do 

specifičtějšího typu než je 7 „ostatní“.  

Železné opasky s kruhem se nacházely ve 3 hrobech (hrob 24, 35, 47) a všechny byly 

uloženy u pasu. Mezi nepříliš časté předměty hrobové výbavy můžeme zařadit toaletní 

soupravu s bronzovou pinzetou uloženou u nohou a úlomek mušle umístěnou na hrudníku 

jedince z hrobu 43. V odvalu hrobu 45 byl nalezen kamenný brousek a u levé nohy kousek 

pískovce.  

 

 LT B2b 

Do poslední fáze zaregistrované ve vybraných hrobech pohřebiště Kutná Hora-Karlov 

bylo začleněno celkem 5 hrobových celků: 8, 20, 22, 26 a 36. Jedinci z hrobů 20, 22 a 26 byli 

antropologicky určeni jako žena, ostatní 2 byli určeni archeologicky. 
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Bronzové nánožníky uložené v páru na nohou byly nalezeny v hrobech 20, 26 a 36; ve 

všech případech se jednalo o vývalkovitě zdobené.
19

 Náramky se vyskytly ve všech hrobech 

této fáze, a to v 9 kusech, z většiny bronzové, 2 byly ze sapropelitu. V jednom případě bylo 

v hrobě uloženo jen po jednom švartnovém náramku na levé ruce. V dalších třech případech 

šlo o přítomnost 2 náramků v hrobě, které byly uloženy párově, jeden na každé ruce. V hrobě 

22 se našly 2 náramky na ruce levé, jeden byl bronzový a jeden ze sapropelitu. Tři náramky 

měly vývalkovité tělo, jeden byl s dutými polokoulemi, ostatní byly buď typu s hladkou 

tyčinkou, nebo je nešlo blíže určit. V hrobě 20 se našel u pravého zápěstí proužek 

z organického materiálu (nejspíše z kůže) a spolu s ním bronzový terčík, na kterém byly 

připevněny zlaté nýty a malá mušle. S největší pravděpodobností se jednalo o kožený pásek 

s výzdobou, který byl navlečen na ruce jako náramek (Valentová – Sankot 2011, 347-348). 

Nápažníky ani nákrčníky se v těchto hrobech vůbec nevyskytovaly. Zato registrujeme 

dva kusy bronzových prstenů umístěných na prstech levé ruky u pohřbeného v hrobu 8.  

Spon bylo nalezeno celkem 20, a to v poměru 16 železných a 4 bronzové. V hrobech 

se vyskytovaly v množství 3-5. Polovina všech spon byla uložena ve funkčních polohách na 

ramenou a hrudi, zbytek se nacházel v neobvyklých polohách. Například častým umístěním se 

jeví oblast hlavy, kde bylo uloženo celkem 7 spon. Mimo hlavu se po jednom exempláři našla 

spona na dalších neobvyklých místech - na krku, u pravého zápěstí a u pasu. Pokud šel blížeji 

určit typ tohoto druhu předmětu, jednalo se o spony s velkou kulovitou patkou typické pro 

fázi LT B2.  

Co se týče opasků, nacházely se ve 3 hrobech (8, 20 a 36), a to 2 železné a 1 bronzový, 

všechny uložené v oblasti pasu. Jeden železný exemplář byl tvořen opaskovým kruhem, 

v hrobě 20 byla objevena zápona a několik bronzových kroužků v pase, které asi původně 

tvořily řetízek, a ve třetím hrobě se jednalo také o řetízkový typ. 

V hrobě 22 bylo u pravé ruky nalezeno několik malých bronzových kroužků a korálků, 

které byly původně nejspíš spojeny nějakým provázkem a používány jako amulet (Valentová-

Sankot 2011, 349-350). Ne příliš typickým předmětem je i bronzová jehlice uložená u hlavy 

jedince z hrobu 20.  

 

 Shrnutí  

Z 16 hrobů uložených na pohřebišti Kutná Hora-Karlov bylo celkem 10 z nich 

antropologickou metodou určeno jako ženy. Toto zařazení bylo i u většiny z nich potvrzeno 

                                                 
19

 Lze uvažovat o možné přítomnosti nánožníků i v hrobě 8. Nohy jedince totiž byly v průběhu výzkumu 

odbagrovány, a tak se můžeme jen domnívat, zda se tam nacházely nebo ne.  
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archeologicky, totiž především výskytem bronzových párových nánožníků uložených na 

kotnících zemřelých. Nacházíme je ve všech nastíněných obdobích. V jednom případě se 

setkáváme s jejich neobvyklým uložením na hrudi jedince (hrob 21) a navíc v rozlomeném 

stavu.  

Náramky byly uloženy v každém hrobě minimálně po jednom kuse. Ve fázi LT B1b-c 

se vyskytovaly náramky bronzové, v následující fázi se kromě převažujících bronzových 

našly i náramky železné a ve fázi LT B2b byly objeveny i 2 vyrobené ze švartny. V prvním 

období LT B1b-c se našly 2 uložené párově, u dalších 2 nebylo možno určit původní polohu 

umístění. Ve fázi LT B2a jich bylo 5 uloženo párově a v dalších dvou hrobech se nacházely 

dokonce 3 kusy s tím, že dva z nich byly umístěny na pravé ruce. V posledním zkoumaném 

období se našly 3 náramky uložené párově, tzn. po jednom na každé ruce, v jednom hrobě byl 

uložen jen jeden tento předmět, a to na ruce levé. V hrobě 22 se našly 2 náramky uložené na 

levé ruce.  

Nápažníky nebyly objeveny ani v jednom hrobovém celku.
20

 Vyskytuje se zde ale 

celkem 5 bronzových nákrčníků – dva pocházejí z LT B1b-c a tři z LT B2a. Byly klasicky 

uložené na krku zemřelého, výjimku představuje hrob 39, kde byl nákrčník nalezen na zápěstí 

pravé ruky. Jedná se o jediné pohřebiště s tak vysokým počtem těchto kruhových ozdob krku. 

Například na největším pohřebišti v Jenišově Újezdě byl nalezen jen jeden bronzový 

nákrčník, a tak přítomnost 5 kusů těchto kruhových ozdob na pohřebišti Kutná Hora-Karlov 

působí výjimečně. Hroby s nákrčníky jsou obecně považovány za odznak vyššího sociálního 

postavení (Budinský - Waldhauser 2004, 112-114), nachází se především v hrobech s bohatou 

výbavou (Waldhauserova garnitura 210), někdy je najdeme ale i v hrobech s průměrnou 

výbavou (garnitury 310-320). Právě hroby 43 a 47, které obsahovaly nákrčníky, neměly ve 

své výbavě ale nánožníky, díky kterým bychom je mohli zařadit mezi tzv. bohaté ženy. Je ale 

také možné, že se mohlo jednat o úplně jiný typ kroje, pocházející nejspíše z prostředí mimo 

českou kotlinu (Valentová - Sankot 2011, 344). V tomto případě by bylo možné uvažovat o 

původu těchto žen z oblasti středního Rýna, kde se běžně přidávaly do hrobové výbavy jen 

nákrčníky a náramky, bez nánožníků (Lorenz 1978b, 149-150).  

                                                 
20

 Na rozdíl od Jenišova Újezda, kde byly v textu nápažníky odlišeny od náramků, v publikaci o pohřebišti 

v Kutné Hoře-Karlově autoři nerozlišují mezi náramkem či nápažníkem (užívají obecný termín „Bronzeringe“). 

Ale podle publikované dokumentace se opravdu zdá, že se ve vybraných hrobech žádná kruhová ozdoba nadloktí 

nenašla.   
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V každém období také nacházíme bronzové prsteny, a to většinou ve funkční poloze 

na prstech horní končetiny, nebo se v případě hrobu 48, kde byly uloženy 4 na hrudi, mohlo 

jednat o náhrdelník, původně spojený organickým provázkem. 

Co se týče spon, v prvním období LT B1b-c převažují bronzové, v následujících dvou 

obdobích vždy ty ze železa. Vyskytují se chronologicky nejdříve po 2-4 kusech, dále po 2-3 

kusech a v období LT B2b až ve 3-5 kusech v jednom hrobě. Kromě obvyklých poloh se nám 

na tomto pohřebišti často vyskytují dvakrát na krku, u paže, zápěstí, pasu, ale především 

v oblasti hlavy; ve fázi LT B2b se takto našlo až 7 spon ze tří hrobů.  

Opasky uložené funkčně u pasu jedinců registrujeme již od fáze LT B1b-c, kde se 

našel jeden řetízkový. Ve fázi LT B2a se jednalo o 3 exempláře železných opasků s kruhem a 

v LT B2b byly objeveny 2 řetízkové a 1 s kruhem.  

 Z dalších předmětů hrobové výbavy je nutno zmínit přítomnost 2 kamenných brousků 

uložených v jednom případě u nohou jedince (hrob 39) a ve druhém případě nalezeným 

v odvalu hrobu 45. Výjimečné hrobové přídavky měl hrob 45, u kterého byla nalezena 

toaletní souprava s bronzovou pinzetou a úlomek mušle uložený na jeho hrudi. Jakýsi amulet 

mohly původně představovat bronzové korálky a kroužky nalezené na hrudi jedince z hrobu 

22. V hrobě 20 byla u hlavy nalezena bronzová jehlice.  

6.1.4 Makotřasy 

Jedná se o neúplně zachycené pohřebiště, na kterém bylo odkryto celkem 21 hrobů. 

Do databáze bylo zařazeno 9 hrobů, z nichž 8 jich bylo antropologicky vyhodnoceno jako 

ženy. Jednalo se o hroby: 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18 a 19. Chronologicky je lze rozřadit do 3 

fází: LT B1, LT B2/C1 a LT B2 (Čižmář 1978).
21

  

 

 LT B1 

Do této fáze šlo zařadit jen hroby 3 a 5, oba antropologicky určené jako ženy a navíc 

vybavené párovými bronzovými nánožníky. Jeden z nich byl pečetítkového typu, druhý 

vývalkovitý. Hrob 5 měl navíc na krku uložen bronzový nákrčník s pečetítkovými konci, a 

s dalšími předměty v hrobě obsaženém tak představoval bohatou ženskou výbavu (garnitura 

230).  

Náramky byly zastoupeny v obou hrobech. Hrob 3 obsahoval jen jeden bronzový na 

pravé ruce. Hrob 5 měl ve výbavě 3, z toho 2 na ruce levé a 1 na pravé. Ve všech případech se 

                                                 
21

 M. Čižmář používal spíše širší datování hrobových celků, podobně jako na moravských pohřebištích. Navíc 

oproti Waldhauserovi (1978; 1987) vymezuje přechodný stupeň LT B2/C1 (Čižmář 1974; 1975). 
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jednalo o výrobky z bronzu, a pokud šel blížeji zařadit jejich typ, jednalo se buď o 

pečetítkově ukončený nebo o vývalkovitý náramek. Hrob 3 navíc obsahoval bronzový 

nápažník uložený na levé paži. 

V bohatě vybaveném hrobě 5 byla nalezena jen jedna bronzová spona uložená na 

levém rameni. Hrob 3 obsahoval celkem spony 2 umístěné na hrudníku, jednu bronzovou a 

jednu železnou. Ve dvou případech se jednalo o münsigenský typ.  

 

 LT B2 

Celkem 3 hroby zastupují toto časové období: hrob 14, 16 a 19 a všechny byly 

zařazeny do kategorie žen na základě antropologie. Bronzové nánožníky u těchto zemřelých 

chybí, registrujeme jen přítomnost jednoho náramku v každém hrobě (garnitura 400), a to 

vždy uloženém na levé ruce. V hrobě 19 se našel hladký náramek ze sapropelitu, ve zbylých 2 

hrobech se jednalo o náramky bronzové s vývalkovitým tělem.  

V hrobě 19 nebyla překvapivě nalezena ani jedna spona, za to se na pravé ruce jedince 

vyskytoval železný prsten. V ostatních dvou hrobech byly spony zastoupeny, a to po 3 

kusech.  Hrob 14 obsahoval 2 bronzové spony s velkou kulovitou patkou tvořenou kostí, které 

byly uloženy na každém rameni, a jednu železnou sponu na hrudníku. V hrobě 16 byly 2 

železné spony spojené konstrukce nalezeny na hrudníku a krku, a dále do výbavy patřila i 

jedna bronzová spona s neurčitým místem uložení a typu. 

Dalším předmětem výbavy byly i dva řetízkové opasky ze železa a bronzu nalezené u 

pasu jedinců z hrobu 14 a 16.  

 

 LT B2/C1 

Do poslední fáze zaregistrované na pohřebišti v Makotřasích byly zařazeny 4 hroby: 7, 

11, 12 a 18. Kromě hrobu 7 byly všechny antropologicky určeny jako ženy. Opět nemáme 

doloženy nánožníky ani u jednoho z hrobů.  

Celkem bylo objeveno 6 náramků, a to ve 3 hrobech. V hrobě 7 měl jedinec uložen 

jeden sapropelitový náramek na levé ruce. V hrobě 12 byl jeden sapropelitový a jeden 

železný, oba na pravé ruce. Hrob 18 měl ve výbavě celkem 3 náramky – dva železné 

neurčitého typu a jeden bronzový s růžicovými nálitky v poměru 2 na levé a 1 na pravé ruce.  

Spony byly nalezeny v každém z hrobů v celkovém počtu 6 kusů. Pět z nich bylo 

železných a jedna bronzová. Hrob 7 obsahoval dvě spony, železnou na pravém rameni a 

bronzovou na hrudi. V hrobě 11 byla jedna železná v oblasti hlavy a druhá také ze železa u 

pravé ruky. Hrob 12 měl jen jednu železnou sponu umístěnou na hrudi a hrob 18 měl jednu u 
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pravého ramene. Z určitelných typů šlo o spony s velkou kuličkou na patce, ale i o jeden kus 

spony münsingenské a se střechovitým lučíkem.  

Posledním druhem předmětu nalezeným v těchto hrobech byly opasky. V hrobě 18 se 

našel železný opasek s kruhem, v hrobech 7 a 11 šlo o opasky řetízkové tvořené železnými a 

bronzovými částmi a hrob 12 obsahoval opasek ze železa tvořený bronzovými záponkami a 

závěsky. Kromě opasku z hrobu 11, který se nacházel ve středu hrobové jámy v druhotném 

uložení, byly zbývající nalezeny ve funkčních polohách u pasu.  

 

 Shrnutí  

Vybrané hroby z pohřebiště v Makotřasích poskytovaly analýzu v rámci jednotlivých 

chronologických období. Ale vzhledem k tomu, že hrobů bylo dohromady jen 9, nelze moc 

vyvozovat závěry o jednotlivých obdobích. Kromě jednoho jedince byli všichni ostatní 

vyhodnoceni jako ženy. Některé předměty byly nalezeny v nefunkčních polohách. Jednou 

z těchto příčin mohla být podle autora článku (Čižmář 1978, 118) činnost hlodavců. 

Charakteristické kruhové ozdoby nohou byly objeveny jen v hrobech fáze LT B1, 

v ostatních nebyly vůbec zastoupeny. V hrobě 5, který tyto nánožníky obsahoval, byl nalezen 

i bronzový nákrčník uložený na krku. Tento jedinec může být zařazen do skupiny s bohatou 

výbavou (garnitura 230), protože dále obsahoval i 3 bronzové náramky, 2 na levé a 1 na pravé 

ruce. Hrob 3 z fáze LT B1 měl jeden bronzový náramek na levé ruce a jeden bronzový 

nápažník na levé paži. Období LT B2 představoval jen jeden náramek ve výbavě jedinců, 

uložený vždy na levé ruce. V jednom případě máme tuto ozdobu vyrobenou ze sapropelitu. 

Ve fázi LT B2/C1 máme buď hrob s jedním sapropelitovým náramkem na levé ruce, nebo dva 

náramky (železný a švartnový) uložené na pravé ruce. V hrobu 18 byly objeveny celkem 3 

náramky – dva železné uložené párově každý na jedné ruce a k tomu jeden bronzový 

umístěný na ruce pravé.  

Co se týče počtu a umístění spon v jednotlivých obdobích, nesledujeme moc rozdílné 

zvyklosti. Jako zvláštní můžeme shledat situaci v hrobě 5, který je jinak považován za bohatě 

vybavený, kde ale byla nalezena jen jedna bronzová spona na levém rameni. Hrob 3 z období 

LT B1 obsahoval spony dvě, jednu bronzovou a jednu železnou uložené na hrudníku. Ve fázi 

LT B2 nacházíme ve 2 hrobech spony uložené po 3 kusech, nejčastěji ve funkčních polohách, 

ale jedna se našla v oblasti krku. Hrob 19 se vyznačuje úplnou absencí spon; kromě 

sapropelitového náramku obsahoval dále už jen železný prsten. Poslední fáze LT B2/C1 

představuje buď uložení 1, nebo 2 spon v hrobech s tím, že převažují spony železné. Mimo 

tradičních míst uložení registrujeme i polohu u hlavy a u pravé ruky. Zvláštní výbavu tvořil 
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hrob 11, kde byly nalezeny jen 2 spony a 1 opasek, zemřelá by tedy spadala do 

Waldhauserovy kategorie 901.  

Opasky zaznamenáváme až od fáze LT B2, kde se vyskytují ve formě řetízků 

vyrobených z bronzu a železa. V LT B2/C1 kromě dvou řetízkových nacházíme i jeden 

železný s kruhem a jeden železný s bronzovými závěsky.  

6.1.5 Radovesice I 

Na pohřebišti Radovesice I bylo nalezeno celkem 37 hrobů. Jen 9 z nich bylo zařazeno 

do databáze, z nichž 5 bylo antropologicky určeno jako ženy. Šlo o hroby: 3, 9, 10, 12, 14, 17, 

20, 21 a 24. Z chronologického hlediska šly hroby rozdělit do 4 fází: LT B1b-c, LT B1b-

c/B2a, LT B2a a LT B2b (Waldhauser 1987).  

 

 LT B1b-c 

Do tohoto období spadaly hroby: 3, 9, 14 a 20. Kromě hrobu 20 byly všechny 

antropologicky určeny jako ženy a obsahovaly bronzové párové nánožníky uložené na 

kotnících zemřelých. Ve dvou případech šlo o typ s pečetítkovými konci. Všechny 3 hroby 

s nánožníky obsahovaly i 2 náramky uložené párově, každý na jedné ruce. Vždy šlo o 

kombinaci bronzového náramku uloženého na levé ruce a železného náramku uloženého na 

ruce pravé. Hrob 20 bez nánožníků obsahoval taktéž dva párově uložené náramky, v tomto 

případě byly oba z bronzu. Z celkového počtu 8 náramků byly 3 s pečetítkovými konci a 1 byl 

proveden v plastickém stylu. Nápažník neobsahoval žádný z uvedených hrobů. Z dalších 

kruhových ozdob byl zastoupen jeden bronzový prsten uložený na levé ruce jedince z hrobu 

3. 

Spony byly obsaženy minimálně po jednom kuse v každém hrobě; v hrobě 14 byly 

spony 2 a v hrobě 20 se jich našlo dokonce 5. Celkem jich bylo objeveno 9 - pět z nich bylo 

bronzových a čtyři železné. Kromě uložení na hlavě jedince v hrobě 14 se ostatní našly vždy 

v oblasti ramenou. Skoro ve všech případech se jednalo o typy duchcovské.  

Opasky byly nalezeny ve třech hrobech (9, 14 a 20). Ve dvou případech šlo o železné 

s kruhem uložené v pase, jednou o železný opasek neurčitelného typu umístěný u nohou 

jedince.  

 

 LT B1b-c/B2a 

Do této přechodné fáze byly datovány dva hroby: 10 a 17, oba bez antropologicky 

jistého určení. Bronzové párové nánožníky s vývalkovitým tělem byly objeveny jen v hrobu 
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17. Ten dále obsahoval i 1 bronzový náramek a 1 železný nápažník, oba uložené na levé ruce. 

Hrob 10 bez nánožníků obsahoval jen 1 bronzový náramek na levé ruce a je tak možné ho 

zařadit do garnitury 440.  

Hrob 17 dále obsahoval 3 železné spony uložené na ramenou (1 na levém a 2 na 

pravém). Typologicky patřily 2 z nich k typu duchcovské konstrukce. Výbavu tohoto hrobu 

doplňoval železný opaskový kruh umístěný v pase.  

 

 LT B2a 

Období LT B2a bylo na pohřebišti v Radovesicích I zastoupeno 2 ženskými hroby: 12 

a 24. Antropologicky byl určen jen hrob 24. Hrob 12 ve své výbavě obsahoval bronzové 

nánožníky přiřazujícího tak archeologicky do skupiny žen. Jednalo se o typ s pečetítkovými 

konci, které byly umístěny tradičně na kotnících zemřelé. Výbava tohoto hrobu dále 

zahrnovala i 2 bronzové párově umístěné náramky. Ve stejném počtu i uložení se nacházely 2 

bronzové vývalkovité náramky v hrobě 24.
22

  

Spon bylo nalezeno celkem 5, z toho 4 bronzové a 1 železná. V hrobě 12 se nacházely 

2 na hrudi a 1 na levém rameni, v hrobě 24 byly dvě bronzové v oblasti krku. Z blíže 

určitelných typů se jednalo o spony münsingenské.  

Oba dva hroby obsahovaly opasek s kruhem, v jednom případě byl železný a ve 

druhém bronzový. Nacházely se tradičně v pase jedince.  

 

 LT B2b 

Do fáze LT B2b šlo zařadit jen hrob 21 antropologicky určený jako žena, který ve své 

výbavě obsahoval párové bronzové nánožníky pečetítkového typu. Dále se u něj našly 3 

náramky - 1 z bronzu, 1 ze železa a 1 ze sapropelitu. Železný a bronzový byly umístěny 

párově na obou zápěstích, ten sapropelitový se nacházel v nefunkční poloze u hlavy. 

Bronzový náramek byl vývalkovitého typu. 

Na levém rameni se našly 2 bronzové spony a na pravém ještě jedna další. Ve dvou 

případech šlo o typ s velkou kulovitou patkou. Dotyčný měl u sebe dále železný opasek 

tvořený kroužkem a uložený v pase, a kus pazourku, který byl nalezen u nohou.  

 

 

 

                                                 
22

 Vzhledem k tomu, že spodní část hrobu 24 byla odbagrována, nevíme, zda dotyčná měla původně nánožníky 

či ne.  
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 Shrnutí 

Jednotlivá období na pohřebišti v Radovesicích I zastupovalo málo jedinců na to, 

abychom mohli sledovat rozdílné či jednotící prvky na lokalitě. Skoro ve všech hrobech byly 

zaregistrovány bronzové párové nánožníky zdobící dolní končetiny těla. V období LT B1b-c a 

LT B2a navíc zaznamenáváme jejich společný výskyt s párově uloženými bronzovými 

náramky. Přechodné období LT B1b-c/B2a zastupuje hrob 17, u kterého byly nalezeny 2 

náramky na levé ruce, a hrob 10, kde se našel jen 1 náramek na levé ruce. V hrobě 21, který 

jako jediný reprezentuje fázi LT B2b, byly objeveny celkem 3 náramky. Jeden železný a 

jeden bronzový byly uloženy párově na rukou jedince a třetí ze sapropelitu byl nalezen 

v nefunkční poloze u hlavy. Neobvyklou výbavu měl jedinec z hrobu 10, u kterého nebylo 

kromě zmíněného náramku nalezeno nic dalšího. 

Spony byly nalezeny v počtu 1-5 kusů, a to s mírnou převahou spon z bronzu. Kromě 

jejich uložení na ramenou či hrudi, sledujeme i jeden případ umístění u hlavy jedince (hrob 

14), anebo na krku (hrob 24).  

Ve všech obdobích zaznamenáváme přítomnost opasků z organického materiálu 

doplněných železným kruhem a uložených v oblasti pasu. 

6.1.6 Radovesice II 

Na neúplně odkrytém pohřebišti v Radovesicích II bylo objeveno celkem 22 hrobů. 

Z nich jsem 7 použila do databáze: 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Antropologickou metodou bylo 

potvrzeno ženské pohlaví jedince jen v hrobě 15. Vybrané hroby byly datovány mezi fáze LT 

B1b, LT B2a a LT B2b (Budinský – Waldhauser 2004). 

 

 LT B1b 

Tuto fázi zastupoval jen hrob 2 bez nánožníků. Na obou zápěstích měl uloženy po 

jednom bronzovém náramku s pečetítkovými konci. Na pravé paži se pak vyskytoval ještě 

bronzový nápažník sedlovitého typu. Na prstech levé ruky byl objeven bronzový prsten a 

v pase železný opasek s kruhem. Na hrudi byly nalezeny celkem 3 spony, z toho 2 

duchcovské a 1 münsigenská. Za hlavou pohřbené byla nalezena keramická nádoba.  

 

 LT B2a 

Období LT B2a zastupují dva hroby: 8 a 15. U hrobu 15, antropologicky určeném jako 

žena, byly uloženy bronzové párové nánožníky; jeden z nich byl ale neobvykle nalezen 

rozlomený na hrudním koši. Tento hrob dále obsahoval na krku umístěný bronzový nákrčník, 
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který tak celek řadí k ženám s bohatou výbavou (garnitura 210). Hrob 15 dále obsahoval dva 

párově uložené náramky s pečetítkovými konci, v pase železný opasek s kruhem a celkem 3 

bronzové spony – 2 duchcovské umístěné na každém rameni a 1 münsingenská na hrudi. 

Výjimečně bohatou výbavu dále doplnil u levého ramene objevený malý bronzový kroužek a 

měděný hrot. 

Hrob 8 bez nánožníků neobsahoval ani žádné náramky. V jeho výbavě byly nalezeny 

jen 2 bronzové duchcovské spony umístěné na ramenou a 3 další ze železa na hrudi, a železný 

opasek s kruhem uložený v bocích.  

 

 LT B2b 

Nejvíce hrobů ze zkoumaného pohřebiště bylo zařazeno do této fáze. Jednalo se o 

hroby: 10, 11, 12 a 13. Antropologicky byly hroby 10 a 13 spíše určeni jako muži, ale 

přítomnost nánožníků toto zařazení vyvrací. Navíc v hrobě 13 byl na krku jedince nalezen i 

bronzový nákrčník řadící tak zemřelou do kategorie 210 s bohatou výbavou. Kromě těchto 

dvou hrobů byly bronzové párové nánožníky uloženy i v hrobech 11 a 12. Dvakrát se jednalo 

o typ s pečetítkovými konci (hroby 10 a 11), jednou o nánožníky s 8 polokoulemi (hrob 12).  

Kromě kruhových ozdob nohou se ve všech čtyřech případech našly 2 náramky 

uložené párově na obou zápěstích. V případě, že byl náramek ze sapropelitu (celkem 3x), byl 

vždy uložen na levé ruce. Kromě bronzových náramků se vyskytl i jeden kus ze železa. 

Z celkového počtu 8 náramků byly 2 typu s pečetítkovými konci, 1 plastický, sapropelitové 

byly hladké a zbytek nešel specifičtěji zařadit.  

Ozdoby rukou doplňovaly i nápažníky nalezené ve 3 hrobech (10, 11 a 13). V hrobech 

10 a 13 šlo o železný nápažník uložený tradičně na levé paži, v hrobu 11 byly na levé ruce 

uloženy dokonce dva kusy – jeden švartnový a jeden železný.  

Celkem 23 kusů spon bylo objeveno ve zmíněných 4 hrobech. Z bronzu jich bylo 10 a 

ze železa 13. Nacházely se v počtu 2-5 uložené především v páru na ramenou, dále potom na 

hrudníku či břiše.  

Opasky ze železa byly objeveny v každém hrobě. Dvakrát se jednalo o typ s kruhem a 

dvakrát o typ řetízkový. V hrobě 10 byly opaskové kroužky nalezeny dva – jeden u pasu a 

jeden u lokte levé ruky. Kromě klasického uložení dalších opasků v pase byl opasek z hrobu 

12 odkryt v sekundární poloze na hrudník koši.  

Hliněný přeslen se nacházel mezi koleny jedince z hrobu 10.  

 

 



42 

 

 Shrnutí  

Nejvíce analyzovaných hrobů pocházelo z fáze LT B2b. Neobvyklou situaci 

představují 2 hroby tohoto období (10 a 13), ve kterých měli být podle antropologické 

analýzy pohřbeni dva muži. Podle jejich výbavy tvořené bronzovými nánožníky, párovými 

náramky, a v případě hrobu 13 dokonce bronzovým nákrčníkem, je můžeme ale považovat za 

ženy. Nánožníky se našly i v hrobě 2 datovaného do fáze LT B1b, který mimo jiné obsahoval 

bronzový prsten na prstech levé ruky. V hrobě 8, který neměl ani nánožníky ani náramky, a 

spadá tak do garnitury 630, byl uložen jen železný opasek a 5 spon na ramenou a hrudníku. 

Hrob 15 z období LT B2a měl ve své výbavě také 2 nánožní kruhy, jeden byl ale nalezen 

přelomený na hrudníku, stejně jako v případě hrobu 21 z pohřebiště Kutná Hora-Karlov. Ve 

všech hrobech byly náramky uložené po dvou párově, tzn. každý na jedné ruce. Ve fázi LT 

B2b se objevují sapropelitové náramky, vždy uložené na levé ruce. V případě nápažníků byla 

volena preference levé ruky s výjimkou hrobu 2, kde byl neobvykle uložen na ruce pravé.
23

  

Mírně převažoval počet železných spon. Ty byly běžně uloženy na ramenou či 

hrudníku nejčastěji v počtu 2-5; jednou se spona našla na břiše.  

Nečastým nálezem na českých laténských pohřebištích je hliněný přeslen uložený 

v nohou jedince z hrobu 12 a keramická nádoba z hrobu 2. V hrobě 15 pak byl u levé ruky 

nalezen malý bronzový kroužek a měděný hrot.  

6.2 Situace ve vybraných regionech Čech 

Kromě publikací větších českých pohřebišť jsem vycházela především ze soupisů 

laténských pohřebišť v různých regionech. Při jejich zařazování do příslušných oblastí jsem 

z části vycházela z Waldhauserova členění Čech na 3 makroregiony: severozápadní, 

středovýchodní a jižní (Waldhauser 2001, 42-44; Budinský – Waldhauser 2004, 67-68). 

Oblast jižních Čech (Michálek 1985) jsem ale pro torzovitost publikovaného materiálu, který 

byl často bez bližších nálezových okolností, do databáze nezařadila. Pro svou analýzu jsem si 

zvlášť vyčlenila region Kutnohorska, který představuje samostatnou enklávu v rámci 

laténského osídlení. Dále jsem středovýchodní region rozdělila na část středních Čech a Čech 

východních: 

 

 

 

                                                 
23

 Je možné, že na levé paži se mohl nacházet také jeden nápažník. Z důvodu rozrušení a odplavení této části těla 

toto ale nelze potvrdit (Budinský – Waldhauser 2004, 51).  
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1 – region severozápadních Čech 

2 – Kutnohorsko 

3 – region středních Čech 

4 – region východních Čech 

6.2.1 Severozápadní Čechy 

Do této oblasti, která zahrnuje více jak polovinu hrobů v databázi, jsem zařadila 

následující zpracovaná pohřebiště či menší území (Tab. 6): Jenišův Újezd (Waldhauser ed. 

1978), Radovesice I (Waldhauser 1987), Radovesice II (Budinský – Waldhauser 2004), 

střední Poohří (Holodňák 1988), Litoměřicko (Zápotocký 1973), Stránce (Waldhauser 1987) a 

Tuchomyšl (Waldhauser 1987). Celou oblast jsem analyzovala v rámci těchto 

chronologických období: LT B1a, LT B1b-c, LT B2a, LT B2b a LT C1. 

 

  určení ženského pohlaví: 

  počet hrobů  antropologické archeologické 

Jenišův Újezd 45 7 38 

Litoměřicko 3 2 1 

Radovesice I 9 5 4 

Radovesice II 7 1 6 

Stránce  4 0 4 

střední Poohří 5 0 5 

Tuchomyšl 4 4 0 

        

celkem:  77 19 58 

celkem %:  100% 25% 75% 

 

Tab. 6: Seznam zařazených lokalit do makroregionu severozápadních Čech  

 

 LT B1a 

Toto období zastupuje 7 hrobů z Jenišova Újezda a 4 hroby z Tuchomyšle. Projevuje 

se typickou absencí párových nánožníků i nákrčníků. V každém z vybraných hrobů ale 

můžeme nalézt minimálně jeden náramek. Ve většině hrobů se ale našly náramky po dvou. 

V šesti z nich byly náramky uložené párově, tzn. každý na jednom zápěstí, přičemž v jednom 

z nich byl navíc na levé zápěstí přidán ještě jeden náramek. V jednom případě byly 

zaregistrovány 2 kusy náramku na levé ruce, v dalším případě 2 kusy na ruce pravé, navíc 

s dalším náramkem nalezeným v sekundární poloze u levého ramena. Po jednom náramku se 
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našlo ve 3 hrobech; z toho jeden byl uložen na levé ruce jedince, další byl objeven u levého 

ramene a u posledního nebyla poloha určena. Jednalo se výlučně o náramky z bronzu.  

Nápažník byl v tomto období zaregistrován jen jednou, a to v železné podobě v hrobu 

12 v Jenišově Újezdě; nevíme ale, na které z paží se nacházel. Opasek se našel jen jeden, a to 

s železným kruhem v hrobě 6 z Tuchomyšle.  

Z 11 hrobů patřících do fáze LT B1a se jen v 9 z nich našly spony. Převažovaly spony 

železné (16 kusů) nad bronzovými (7 kusů) a vyskytovaly se v počtu 1-3, u dvou hrobů bylo 

výjimečně nalezeno spon 5 a 6. Pokud byla spona uložena jen po 1 kusu, byla umístěna na 

hrudník či do oblasti krku. Při kombinaci 3 spon se většinou 2 nacházely po jednom na 

každém rameni a 3. na hrudníku. Vysoký počet spon registrujeme u hrobu 12 z Jenišova 

Újezda, který měl 3 na hrudi a 3 v oblasti pasu. Zvláštním místem uložení je spona z hrobu 6 

z pohřebiště Tuchomyšl, která se našla u pravého lýtka. Co se týče kombinací železných a 

bronzových spon v jednotlivých hrobech, nesledujeme nějaké jednotící prvky. 

 

 LT B1b-c 

Do fáze LT B1b-c bylo zařazeno celkem 25 hrobů z pohřebišť Jenišův Újezd, 

Radovesice I, Radovesice II, Stránců a z regionů střední Poohří a Litoměřicka. Nánožníky 

byly nalezeny v celkem 11 hrobech, a to v párovém uložení po jednom na každém kotníku. 

Výjimku představuje hrob 45 z Jenišova Újezda a hrob z Prosmyk, kde byl vždy nalezen jen 

jeden nánožník, v obou případech byl uložen na levé noze.  

Náramky byly nalezeny minimálně po jednom kuse ve 22 celcích. Celkem jich bylo 

objeveno 39 exemplářů, a to s naprostou převahou náramků bronzových (36 kusů) nad těmi 

železnými (3 kusy). V 15 případech šlo o párově umístěné náramky, každý na jednom zápěstí. 

Ve 3 hrobech z těchto 15 šlo o kombinaci bronzového a železného náramku, přičemž ten 

železný byl vždy umístěn na pravé ruce. V sedmi hrobech byl nalezen jen vždy 1 náramek, 

v této situaci převažovala preference jeho umístění na levou ruku; v jednom případě šlo o 

ruku pravou. V hrobě 128/4 z Jenišova Újezda je zaznamenán výskyt dvou náramků na pravé 

ruce.  

Nápažníky byly nalezeny jen ve 3 hrobech, a to bronzové uložené po jednom kusu. 

Dvakrát se vyskytovaly v běžné poloze na levé horní končetině, jednou na pravé paži. Ve 

stejném počtu byly nalezeny i bronzové nákrčníky umístěné vždy na krku jedince.  

Ve 12 hrobech byly nalezeny spony v celkovém počtu 48. Převažovaly spony 

bronzové (38 kusů) nad železnými (18 kusů). Nejčastějším jejich výskytem byl hrudník, kde 

byly nacházeny v počtu 1-4, a ramena zemřelých, kde byly umístěny buď po jedné sponě, 
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nebo párově. V hrobě 20 z Radovesic I to bylo až 5 spon rozmístěných tak, že na každém 

rameni byly 2 a na pravém dokonce tři. Dvakrát se spony objevily na hlavě zemřelého, 

dvakrát u nohou, dvakrát na krku a jednou v pase.  

Bronzové prsteny se našly celkem ve 4 hrobech, a to po jednom kusu. Třikrát byly 

navlečeny na prsty levé ruky, jednou na prstech pravé ruky.  

Železné opasky byly nalezeny v 11 hrobech. Kromě jejich typických umístění u pasu 

byly dvakrát nalezeny v nohou jedinců a jednou u pravé paže. 

Keramický přídavek byl objeven jen v hrobě 2 z pohřebiště Radovesice II, nacházel se 

za hlavou. Skleněný korálek byl nalezen jednou, a to uložený na hrudníku jedince 

z Těchobuzic. Výjimečný předmět obsahoval hrob 25 z Jenišova Újezda, u kterého se u nohou 

nalezla železná toaletní souprava. 

 

 LT B2a 

Do této fáze bylo zařazeno celkem 12 hrobů z těchto celků: Jenišův Újezd, Radovesice 

I, Radovesice II, Stránce, střední Poohří. U 7 jedinců byly zaregistrovány párové bronzové 

nánožníky uložené na nohou jedinců. Výjimku představuje hrob 15 z Radovesic II, kde se 

jeden kus našel přelomený na hrudníku zemřelé. 

Náramky byly uloženy minimálně po jednom v každém z vybraných hrobů. Kromě 

jednoho železného byly všechny z bronzu. V 8 hrobech ze 12 byly náramky uloženy párově, 

tedy každý na jednom zápěstí. V dalších 3 hrobech se našel jen jeden náramek na levé ruce. 

V jednom hrobě byl jeden náramek výjimečně uložen na pravé ruce, jednalo se o ten ze 

železa. Nápažník byl nalezen jen jeden, a to v hrobě 17 z Radovesic I. Zde se nacházel na levé 

paži v kombinaci s jedním náramkem uloženým na levém zápěstí. Jeden nákrčník byl nalezen 

v hrobě 15 z pohřebiště Radovesice II.  

Z 11 hrobů bylo vyzdviženo celkem 27 spon, v jednom hrobě se nenašla ani jedna 

spona (hrob 44 z Jenišova Újezda). Mírně převažovala přítomnost bronzových (15) nad 

železnými sponami (12). Nejčastěji se nacházely v počtu 1-3; mírně tuto hranici převyšoval 

hrob 8 z Radovesic II, který měl spon 5. Opět jich nejvíce bylo nalezeno na hrudi jedinců, 

často doplněné jednou až třemi sponami na ramenou. Spony byly nalezeny i v některých 

neobvyklých polohách – 2 na krku, 1 u pravé ruky, a 1 u pasu. 

V 8 hrobech byl nalezen opasek nebo jeho pozůstatky. Kromě jednoho z bronzu byly 

všechny ostatní železné. V hrobě 73 z Jenišova Újezda byl umístěn u pravé ruky, jinak se 

všechny ostatní nacházely v pase.  
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V tomto období zaznamenáváme celkem hodně předmětů zařazených do kategorie 

„ostatní“. Dvakrát se jednalo o jehlici, jednou vyrobenou z bronzu, podruhé ze železa. Byla 

uložena buď u hlavy, nebo u levého ramene jedince. Výjimečným předmětem jsou 2 bronzové 

náušnice jedince z hrobu 44 Jenišova Újezda, které byly umístěny u hlavy. Hrob 15 

z Radovesic II obsahoval 2 neobvyklé předměty uložené u levého ramena – bronzový kroužek 

a měděný hrot. 

 LT B2b 

Z tohoto období pochází celkem 18 hrobů z těchto pohřebišť: Jenišův Újezd, 

Radovesice I, Radovesice II a Soběsuky (střední Poohří). Dohromady u 11 hrobů byly 

nalezeny bronzové párové nánožníky. I v hrobě 100 z Jenišova Újezda se našel nánožník, ale 

jen jeden exemplář uložený na levé noze.  

V 15 hrobech bylo nalezeno minimálně po jednom náramku, z toho bylo 19 

bronzových, 3 železné a 6 sapropelitových. V sedmi hrobech se nacházely 2 náramky v páru, 

každý na jedné ruce; velmi často spojení sapropelitového náramku na levé a bronzového 

náramku na pravé horní končetině. V jednom hrobě se takto nacházely oba náramky ze 

sapropelitu. Kromě typického umístění švartnového kruhu na levou ruku, se v jednom případě 

našel u hlavy jedince z hrobu 21 z Radovesic I. V případě, že měl zemřelý jen jeden náramek, 

byla preferována levá ruka (4x) nad rukou pravou (1x).  

Nápažníků bylo nalezeno celkem 14 v 11 hrobech. Převažovala obvyklá poloha na 

levé paži s výjimkou v hrobě 80 z Jenišova Újezda, kde byl nápažník nalezen na pravé paži a 

v hrobě 105 z téhož pohřebiště, kde se nápažníky vyskytovaly 2 na levé paži a 1 na pravé. 

Dva nápažníky na levé měl i hrob 11 z Radovesic II. Většina z nich byla ze sapropelitu (8), 

dále potom ze železa (5) a bronzu (1).  

Nákrčníky z tohoto období byly nalezeny 3 – dva v Jenišově Újezdě a jeden 

v Radovesicích II. Kromě železného nákrčníku nalezeného v sekundární poloze na hrudi 

jedince z hrobu 18 v Jenišově Újezdě, byly zbylé 2 uloženy na krku. 

Minimálně jedna spona byla nalezena v každém z 18 hrobů. Převažovaly spony 

železné (29 kusů) nad těmi bronzovými (12 kusů). Nejčastěji se v každém hrobě našlo 1-2 

spony, v méně případech až 3-4. Nejvíce jich opět bylo uloženo na hrudi, anebo párově na 

obou ramenech. V hrobě 13 z Radovesic II se našly 4 spony uložené po dvou na každém 

z ramen. 

Železné opasky byly nalezeny v počtu 12. Kromě polohy v pase byl 1 nalezen u levé 

paže a další na hrudníku. V hrobě 10 z Radovesic II byly nalezeny dokonce 2 opaskové 

železné kruhy.  
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Keramická nádoba byla nalezená jedna, v hrobě 90 z Jenišova Újezda. Z ostatních 

předmětů to byl u nohou uložený pazourek či přeslen, nebo bronzový kus šípu nalezený u levé 

ruky. 

 LT C1 

Do poslední analyzované fáze spadalo 10 hrobů, z nichž kromě Jenišova Újezda 

pocházely i 2 ze Staňkovic a jeden z Litoměřic (střední Poohří). 

Bronzové párové nánožníky byly uloženy na nohou jedinců v polovině vybraných 

hrobů. V 8 hrobech bylo nalezeno minimálně po jednom náramku. Celkem jich bylo 10 

bronzových, 2 sapropelitové a 1 železný. Ve 3 z nich byly uloženy 2 náramky párově, každý 

na jednom zápěstí. V dalších 4 hrobech byl odkryt jen 1 náramek, z toho byl třikrát uložen na 

levé ruce, jednou neobvykle na ruce pravé. Hrob 2 ze Staňkovic náramky obsahoval celkem 3 

– dva umístěné na pravé ruce, jeden na levé. Sapropelitový náramek byl vždy přítomen na 

levé ruce.  

Nápažníky se vyskytovaly ve 4 hrobech. Třikrát šlo o uložení jednoho náramku na 

levé ruce, ve čtvrtém případě byly na levé paži umístěny dokonce dva. Z celkového počtu 5 

nápažníků byly 3 ze švartny. Sapropelitový prsten byl nalezen v hrobě 5 ve Staňkovicích na 

prstech levé ruky. 

Ve všech hrobech se našla minimálně 1 spona. Celkem jich bylo 35, a z toho 18 

bronzových a 17 železných. Nejčastěji se vyskytovaly v 1-2 kusech; naprostou výjimku 

představuje hrob 81 z Jenišova Újezda, kde se jich našlo 13 (6 železných a 7 bronzových). 

V tomto hrobě jich bylo 7 u pravého zápěstí, 2 u levého zápěstí, 2 na hrudi a 2 u levé paže. 

Kromě klasického umístění spon na ramenou a hrudníku, se u dalších hrobů vyskytuje i 

poloha na břiše, hlavě a v pase. 

V těchto hrobech byl nalezen 1 bronzový a 6 železných opasků. Třikrát šlo o typ 

s kruhem, čtyřikrát o opasek řetízkový. Vždy byly objeveny v oblasti pasu.  

V hrobě 5 ve Staňkovicích bylo zaregistrováno více předmětů spadající do kategorie 

„ostatní“. Jednalo se o 2 železné fragmenty bez bližšího určení a 1 bronzový řetízek nalezený 

u krku jedince. Dále zde byly objeveny 2 kusy keramických nádob uložených u nohou 

zemřelého.  

6.2.2 Kutnohorsko 

Do této oblasti spadá jen 1 hrob z Krchleb (Čižmář – Valentová 1977) a dále potom 

celé pohřebiště Kutná Hora-Karlov.  
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Analýza pohřebiště v Kutné Hoře již byla nastíněna výše. Jediný možný zařaditelný 

hrob z regionu Kutnohorska byl kostrový hrob z Krchleb, který ve své výbavě obsahoval dva 

bronzové nánožníky uložené na kotnících. Jeho výbava byla dále doplněna 2 bronzovými 

náramky na pravé a 1 na levé ruce a 2 sponami uloženými na ramenou. 

6.2.3 Střední Čechy 

Do tohoto území jsem zařadila následující pohřebiště či jednotlivé hroby 

z publikovaných regionů (Tab. 7): Makotřasy (Čižmář 1978), střední Polabí (Sedláčková – 

Waldhauser 1987), Praha (Bureš 1987) a Praha-Pitkovice (Trefný – Polišenský 2010), Letky 

(Waldhauser 1987), Zeměchy (Pršalová 2012) a Tišice (Turek 1997). Jednotlivé hroby byly 

rozřazeny do stejných chronologických období jako v případě makroregionu severozápadní 

Čechy jen s tou výjimkou, že stupeň LT B2 jsem vyhodnocovala jako jeden úsek a byl přidán 

stupeň LT B2/C1.
24

 

 

  určení ženského pohlaví: 

  počet hrobů  antropologické archeologické 

Letky 6 0 6 

Makotřasy 9 8 1 

Pitkovice  2 1 1 

Praha 4 0 4 

střední Polabí 7 3 4 

Tišice  5 2 3 

Zeměchy 2 2 0 

        

celkem 35 16 19 

celkem % 100% 46% 54% 

 

Tab. 7: Seznam zařazených lokalit do makroregionu středních Čech 

 

 

 LT B1a 

Do této první fáze lze začlenit jen 3 hroby z Tišic. Z nich ve 2 byly nalezeny párové 

bronzové nánožníky. Náramky byly objeveny v každém z hrobů, dvakrát neobvykle po 

jednom kuse uloženém na pravé ruce a jednou po dvou kusech párově na každé ruce. Jedinec 

                                                 
24

 Vzhledem k přítomnosti hrobových celků zařazených obecněji do stupně LT B2 a k obtížnosti datování jejich 

předmětů do specifičtějšího období, jsem nakonec pro tento region nechala jen stupeň LT B2. 
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s jedním náramkem na pravé ruce měl výbavu doplněnu i o nápažník uložený na levé paži. 

V jednom hrobě byla doložena i přítomnost nákrčníku. Vždy šlo o kruhové ozdoby z bronzu.  

Ve všech 3 hrobech se našla minimálně 1 spona. Převažovaly spony z bronzu (7x) nad 

sponami ze železa (1x). Hrob 53 obsahoval jen onu 1 zmíněnou sponu. V hrobě 15 byly 

nalezeny celkem 4 – dvě párově na rameni, jedna na hrudi a jedna u krku. V hrobě 54 se našly 

3 spony, všechny umístěné nezvykle u hlavy. 

Opasky byly objeveny u 2 jedinců. Jeden z nich měl železný opaskový kroužek, druhý 

měl také kromě tohoto kroužku řetízkový opasek z bronzu. Všechny 3 exempláře se našly 

v pase jedinců. 

 

 LT B1b-c 

Do období LI B1b-c bylo zařazeno celkem 8 hrobů z Letek, Makotřas, Prahy-

Záběhlic, Kostomlat (střední Polabí) a Zeměch. Ve 4 z nich byly na nohou uloženy bronzové 

párové nánožníky. V hrobě z Kostomlat byl nalezen jen jeden kus nánožních kruhů bez 

upřesnění, na které noze byl umístěn. Náramků bylo objeveno celkem 15 v 8 hrobech. Z toho 

bylo 14 bronzových a 1 železný. Ve 2 hrobech byly nalezeny 2 párové náramky uložené po 

jednom na každé ruce. V hrobě 5 z Makotřas se našly 3 náramky – 2 na levé a 1 na pravé 

ruce, naopak v hrobě 44 ze Zeměch se našly 2 náramky na pravém a 1 na levém zápěstí. 

V dalších 3 hrobech byl nalezen vždy jeden kus náramku, a to ve 2 případech umístěný na 

levé ruce, v 1 na pravé. V Kostomlatech se našly 2 náramky – jeden na jedné ruce (blíže 

neurčitelné) a jeden v oblasti pasu. Nápažníky se našly po jednom ve 2 hrobech – jednou byl 

uložený na levé, podruhé na pravé ruce. Jediný nákrčník byl objeven v hrobě 5 z Makotřas. 

Bronzových prstenů bylo objeveno celkem 5, z toho 4 se našly u zemřelé z hrobu 44 ze 

Zeměch v oblasti hlavy.  

Ze 7 hrobů bylo celkem vyzdviženo 19 spon, přičemž převažovaly ty bronzové (16x) 

nad železnými (3x). V 5 hrobech se našlo jen po jedné sponě, a to buď na hrudníku, nebo 

jednom z ramen, a jednou na krku. Ve 2 hrobech se našly spony 4 – v jednom případě šlo o 

uložení 2 spon párově na ramenech a 2 dalších na hrudníku, ve druhém případě byly spony 

nalezeny 2 na každém z ramen. Výjimečně vysoký počet spon měl ve své výbavě jedinec 

z hrobu 44 ze Zeměch – obsahoval 6 spon, z toho 4 se našly v oblasti hlavy a 2 párově na 

ramenou.  Ve vybraných hrobech této fáze byl zaregistrován jen jeden opasek, a to ze železa 

uložený tradičně v pase.  

Z další výbavy je možné zmínit předměty z hrobu 44 ze Zeměch - hliněný přeslen 

nalezený u nohou, bronzový řetízek spojující 2 spony nalezené u hlavy, železný blíže 
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neidentifikovatelný fragment, 2 keramické nádoby umístěné u levé paže jedince a 6 

skleněných korálků odkrytých u jeho hlavy. Další 2 skleněné korálky se našly v hrobě 38 

z Letek, kde byly nalezeny u krku.  

 

 LT B2 

Do fáze LT B2 bylo zařazeno celkem 14 hrobů z těchto lokalit: Letky, Makotřasy, 

Praha-Pitkovice, Praha 6-Bubeneč, Praha 6-Veleslavín, Dobšice, Nymburk, Pečky, Senice (ze 

středního Polabí), a Tišice. V 8 z nich byly uloženy párové bronzové nánožníky, v hrobě 2 

z Peček byl objeven jeden tento kruh s neupřesněním místa jeho nálezu. 

Celkem 24 náramků bylo objeveno ve všech 14 hrobech. Šlo o 20 bronzových, 1 

sapropelitový a 3 železné. V 6 hrobech byl nalezen vždy jen 1 kus náramku, přičemž ve 4 

celcích byl uložen na levé ruce, v 1 na pravé a v 1 na některé z rukou (nevíme jeho přesnou 

polohu). V 7 hrobech byly nalezeny 2 náramky uložené párově. Počtem těchto předmětů se 

vymyká hrob 7 Letek, kde měl jedinec dokonce 4 náramky, z toho 3 bronzové na pravé a 1 

železný na levé ruce.  Nápažník byl nalezen jen v jednom hrobě, a to ze železa a umístěný na 

pravé ruce. Nákrčníky se v této skupině hrobů vyskytují 3, z toho 2 pocházejí z Makotřas a 1 

z Peček. Byly všechny z bronzu a zdobily krk zemřelých jedinců. Prstenů bylo nalezeno 

celkem 5 ve dvou hrobech. V Makotřasech šlo o 1 železný uložený na prstech levé ruky a 

v hrobě 4 z Prahy-Pitkovic jsou známy 4 prsteny – 3 bronzové umístěné na prsty levé ruky a 1 

železný objevený na ruce pravé.   

Ve 12 hrobech ze 14 celkových bylo nalezeno 41 spon. Z nich bylo 29 bronzových, 10 

železných a u 2 nebyl určen materiál. Nejčastěji se našly po 2-3 kusech v jednom hrobě. 

Vysoký počet těchto předmětů registrujeme u 3 hrobů – jednou šlo až o 7 spon, dvakrát o 6 

spon u jednoho jedince. Neobvyklé umístění všech 6 spon bylo zaznamenáno v hrobě 4 

z Prahy-Pitkovic – všech 6 spon bylo odhaleno v okolí hlavy. V hrobě 9 z Tišic, kde se našlo 

zmíněných 7 spon, bylo zase zaregistrováno umístění všech spon na levé či pravé rameno; 

oblast hrudníku byla nevyužita. Kromě většiny spon umístěných na ramenou či hrudníku 

jedinců se spony našly i v neobvyklých polohách jako v pase, u krku a u pravé nohy. 

V 9 hrobech bylo nalezeno i po jednom opasku. Kromě 2 bronzových bylo zbytek ze 

železa. Vyjma hrobu z Prahy 6-Veleslavína, u kterého nebylo místo uložení známé, se ostatní 

našly v oblasti pasu. 

Jeden skleněný korálek na hrudníku byl objeven v hrobu 37 z Letek. Keramická 

nádoba se našla jen jedna v hrobě 2 ze Senic, kde se nacházela u nohou jedince.  
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 LT B2/C1 

Do této specifické fáze bylo zařazeno jen 6 hrobů, a to z Makotřas, Dobšic a Zeměch, 

přičemž ani v jednom z nich se nenašly bronzové párové nánožníky. Náramky byly nalezeny 

ve 4 hrobech. Šlo o 1 bronzový, 2 sapropelitové a 4 železné. Šlo buď o kombinaci železného a 

sapropelitového, či bronzového a železného, nebo jen samotného sapropelitového. V jednom 

hrobě byly 2 náramky uložené párově, v dalším se našly 2 na levém zápěstí, další měl 3 

náramky uloženy tak, že 2 byly na levé a 1 na pravé horní končetině. V posledním případě 

měl jedinec jen 1 náramek na levé ruce. Nápažníky, nákrčníky ani prsteny se v hrobech této 

fáze nevyskytly.  

Spon bylo nalezeno 8, a to ve všech 6 hrobech minimálně po jednom kusu. Lze říci, že 

se jich v hrobových celcích vyskytovalo málo; našly se buď v počtu 1, nebo 2. U dvou jedinců 

byla nalezena jen vždy 1 spona na pravém rameni. V dalších dvou hrobech bylo po jedné 

sponě uloženo buď na hlavě či na hrudníku. V hrobu 11 z Makotřas se našla 1 v oblasti hlavy 

a druhá u pravé paže. 

Celkem v 5 hrobech se nacházely železné opasky. Kromě jednoho případu, kdy se 

našel ve středu hrobové jámy, byly ostatní odkryty v místě pasu zemřelých.  

 

 LT C1 

Do poslední analyzované fáze spadají jen 3 hroby. Jedná se o lokality: Letky, Praha 6-

Dejvice a Pečky. Ve dvou z nich byly nalezeny bronzové kruhové ozdoby nohou. V každém 

ze tří uvedených hrobů se našlo po 2 náramcích. V jednom případě šlo o kombinaci 2 

bronzových, a u dalších 2 hrobů o kombinaci bronzového a sapropelitového, přičemž 

sapropelitový byl vždy na levém zápěstí. Nápažník, nákrčník ani prsten nebyly v tomto 

souboru hrobů zastoupeny. Opasky se našly ve 2 hrobech u pasu jedinců. Jednou šlo o 

bronzový, podruhé o železný.   

Spon se našlo celkem 7, z nichž byly 3 bronzové a 4 železné. U hrobu z Prahy-6 

Dejvic neznáme polohu umístění tohoto předmětu. V Pečkách se našla jen 1 spona na hrudi a 

v hrobu 27 z Letek byly 2 párově na ramenou a třetí u pasu. 

6.2.4 Východní Čechy 

Do tohoto území jsem zařadila pohřebiště z Dobré Vody (Holodňák – Waldhauser 

1987) a dále potom 3 hroby z horního Polabí (Mangel 2009). Všechny hrobové celky z této 

oblasti byly zařazeny do kategorie žen jen na základě hrobové výbavy (Tab. 8). Vzhledem 

k malému počtu hrobů zastoupených v této skupině a k nepříliš široké dataci obsažených 
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hrobových celků, jsem toto území analyzovala jen v rámci dvou období: LT B1c-LT B2a a 

LT B2/C1.
25

 

 

  určení ženského pohlaví: 

  počet hrobů  antropologické archeologické 

Dobrá Voda 9 0 9 

horní Polabí 3 0 3 

        

celkem:  12 0 12 

celkem %:  100% 0% 100% 

 

Tab. 8: Seznam zařazených lokalit do regionu východních Čech 

 

 LT B1c-LT B2a 

Toto období zastupuju jen hrob 1/1871 z Holohlav se 2 bronzovými nánožníky na 

nohou a 2 bronzovými náramky bez upřesněného umístění. Dále měl 2 bronzové spony 

umístěné na hrudi, u nohou kamenný klínek a 2 keramické nádoby za hlavou. 

 

 LT B2/C1 

Do této fáze spadalo celkem 8 hrobů – 2 z oblasti horního Polabí a 6 z pohřebiště 

Dobrá Voda. Bronzové párové nánožníky se našly v 7 hrobech, přičemž v jednom z nich 

nebyly uloženy tradičně na kotnících zemřelého, ale v oblasti ramen. Ve všech hrobech se 

našel minimálně 1 náramek, nejčastěji se ale vyskytovaly po 2. Dohromady jich bylo 7 

bronzových, 5 švartnových a 3 železné. Můžeme obecně sledovat vysokou variabilitu uložení 

kruhových šperků na ruce. Vyskytuje se jak párové uložení 2 náramků (ve 3 případech), tak 

uložení 2 náramků na pravé ruce (dvakrát), či 2 náramků na levé ruce (jednou). V jednom 

hrobě se našel jen 1 náramek umístěný na levé ruce. Náramek ze sapropelitu se našel ve 

čtyřech případech obvykle na levé ruce, ale v hrobě 34 z Dobré Vody byl nalezen na ruce 

pravé (Holodňák – Waldhauser 1987, 79-80). Nápažník se našel jen v 1 hrobě, a to 

v železném provedení uložený na levé paži. 

Spony se našly v 6 hrobech, a to v celkovém počtu 22. V 6 případech šlo o spony 

z bronzu, dalších 16 bylo ze železa. Vyskytovaly se v počtu 2-5, nejčastěji umístěné na 

ramenou a hrudníku. V hrobě 6 z Dobré Vody byly 2 nalezeny u pasu jedince. Z ostatních 

neobvyklých poloh umístění spon můžeme jmenovat oblast krku (2x) a hlavy (1x) 

                                                 
25

 Vycházím z datování hrobů z Dobré Vody (Holodňák – Waldhauser 1987). 
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Celkem ve 4 hrobech byly nalezeny 3 železné a 1 bronzový opasek. Dva z nich se 

našly u pasu jedince, další dva byly uloženy táhnoucí se od pasu směrem k horní končetině. 

Keramický přídavek byl zaznamenán jen v jednom hrobě, a to ve 2 kusech uložených 

u levého ramene. Dva skleněné korálky byly objeveny v oblasti hlavy u hrobu 4 z Holohlav. 

V hrobě 29 v Dobré Vodě se našlo u krku a levého ramena několik bronzových malých 

kroužků. V nohou jedince z hrobu 14 se našly kosti a v hrobu 4 pod krkem kamenný amulet.  
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7. Vyhodnocení 

7.1 Chronologická variabilita jednotlivých předmětů v Čechách 

V následující kapitole předkládám chronologický vývoj jednotlivých předmětů 

hrobové výbavy v ženských laténských hrobech v Čechách. Sleduji především počet a 

materiál jednotlivých předmětů, dále potom místo jejich uložení.
26

  Pro tento účel jsem si 

hroby vytvořené v databázi zařadila do chronologických období doby laténské, a tak je 

analyzovala: LT B1a, LT B1b-c, LT B2a, LT B2b, LT B2/C1 a LT C1 (Tab. 9). 

období počet hrobů 

LT B1a 14 

LT B1b-c 37 

LT B2a 27 

LT B2b 29 

LT B2/C1 14 

LT C1 13 

 

Tab. 9: Počet hrobů zařazených do jednotlivých chronologických období. 
27

 

7.1.1 Spony 

7.1.1.1 LT B1a 

Ze 14 analyzovaných hrobů tohoto období byly spony nalezeny ve 12 z nich. 

Z celkového počtu 31 spon mírně převažovaly železné (17 kusů) nad bronzovými (Graf 1). 

Jejich množství v jednotlivých hrobech byl značně variabilní, pohyboval se od 1 do 4. Po 1 

sponě se našlo čtyřikrát, po 2 dvakrát, po 3 třikrát a po 4 dvakrát (Graf 2). Výjimku 

představoval hrob 12 z Jenišova Újezda (JÚ)
28

, který měl 6 spon. Železné spony se nacházely 

buď samostatně ve výbavě jedince, nebo se vyskytovaly v kombinaci s bronzovými, a to buď 

v menším, nebo stejném počtu v jednom hrobovém celku. 

Ze 4 případů, kdy byla v hrobě umístěna jen 1 spona, byla ve 3 hrobech z nich (Tišice 

– hrob 53; JÚ – hrob 57, 53) nalezena na hrudníku; ve čtvrtém hrobě byla nalezena na krku 

(Tuchomyšl – hrob 7). Co se týče párového umístění spon na ramenou, 2 spony v této poloze 

byly vždy doplněny minimálně 1-2 dalšími sponami – ty byly uloženy buď na krku, na hrudi a 

krku, nebo na hrudi a jednom z ramen. U všech 5 hrobů z JÚ můžeme obecně pozorovat 

                                                 
26

 Zde již nesleduji jednotlivé typy předmětů. Ty se logicky měnily v čase, různé typy odpovídaly různým 

chronologickým obdobím (nastíněno v kapitole 4). 

27
 Sedm hrobů nebylo chronologicky zařazeno ani do jednoho období. 

28
 Dále již budu používat zkratku JÚ pro pohřebiště Jenišův Újezd. 
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umístění spon do oblasti hrudi. V hrobě 12 z JÚ bylo ve výbavě 6 spon, kde 3 z nich byly 

nalezeny na hrudi a 3 další v oblasti břicha.  

7.1.1.2 LT B1b-c 

Z 37 hrobů datovaných do tohoto stupně jen 33 z nich obsahovalo ve své výbavě 

spony. Celkem se jich našlo 79, převažovaly bronzové (53 kusů) nad železnými (26 kusů). 

Nejčastěji se našly po jednom kusu (12x), nebo po dvou (9x) či čtyřech (8x). Ve 2 hrobech 

byly objeveny 3 spony, v 1 hrobu bylo spon 5 a v hrobě 44 ze Zeměch až 6 spon. 

V celkem 12 hrobech byla jen 1 spona. Nacházíme ji nejčastěji na hrudníku (4x) či na 

jednom z ramen (2x na levém, 2x na pravém). Kromě těchto poloh se vyskytly i tyto další 

(vždy jen 1x): na krku, na hlavě, u levé nohy, u pravé paže. Všechny polohy jedné spony na 

hrudníku byly objeveny u hrobů z JÚ. Poměr železných a bronzových spon zde byl 5 

železných a 7 bronzových. 

V případě uložení 2 spon do jednoho hrobu opět převládalo umístění na hrudi (5x). 

Dvakrát se vyskytla párová poloha na obou ramenech (1 na levém a 1 na pravém). Vymyká se 

hrob 14 z Radovesic, kde se našla 1 spona na hlavě a další na jednom z ramen, a hrob 1 ze 

Stránců, kde byla 1 na hrudníku, ale druhá v oblasti nohou. V rámci kombinací materiálů 

nebyly shledány shodné zvyklosti. Buď šlo o 2 spony z bronzu, či o kombinaci bronzové a 

železné, nebo o 2 železné uložené v jednom hrobovém celku. 

Spony po 3 kusech se vyskytly jen ve 2 hrobech. V hrobě 8 ze Soběsuk se našly 2 na 

pravém rameni a 1 na hrudníku, v hrobě 2 z Radovesic II byly objeveny všechny 3 na hrudi. 

Pokaždé se jednalo o spony z bronzu. 

Celkem v 8 hrobech se našly 4 spony. Ve 2 z nich byly všechny uložené na hrudníku, 

v dalších 3 registrujeme kombinaci 2 spon uložených párově na ramenou a dalších 2 

umístěných na hrudi. Kombinaci 2 spon na levém a 2 spon na pravém představuje hrob 13a 

z Letek. Vyskytují se buď všechny 4 z bronzu, nebo jde o variantu 2 spon ze železa a 2 

z bronzu, nebo 1 ze železa a 3 z bronzu. 

V hrobě 20 z Radovesic I se našlo 5 spon, a to umístěných tak, že 3 byly na pravém 

rameni a 2 na levém. Dvě z nich byly železné, ostatní 3 bronzové. 

 Celkem 6 bronzových spon obsahoval hrob 44 ze Zeměch, který měl 2 spony párově 

na ramenou a další 4 zbývající v oblasti hlavy. 

7.1.1.3 LT B2a 

Z celkových 27 hrobů vybraných do této chronologické fáze se ve 23 hrobech našly 

spony. Bylo jich dohromady 63 s tím, že převažovaly ty vyrobené z bronzu (37 kusů) nad 
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těmi železnými (26 kusů). Nacházely se nejčastěji v počtu 2 (9x) nebo 3 (7x). Kromě toho se 

našly i po 1 (3x), po 4 (1x), po 5 (1x) a po 6 (2x). Co se týče uložení spon z hlediska 

materiálu, nepozorujeme žádné viditelné shody. Železné spony se nacházejí jak samostatně, 

tak ve spojení s bronzovými. 

Pokud se v hrobě našla jen 1 spona, byla buď uložena na levém rameni, nebo na hrudi 

(2x). Dvě spony se ve 3 případech našly uloženy párově, tzn. každá na jednom rameni, a 

dvakrát tak, že byly obě na hrudi. V dalších 3 hrobech byly spony uloženy značně variabilně – 

2 na krku, 1 na levém rameni a 1 v pase, 1 na levém rameni a 1 u levé paže. Informace o místě 

uložení spon z hrobu 2 ze Žatce nemáme. 

Uložení 3 spon bylo vždy situováno do blízké oblasti hrudníku a ramen. Dvakrát se 

vyskytla varianta se 3 sponami na hrudi, dále máme 2 hroby s párovým uložením 2 spon na 

ramenou doplněné navíc 1 sponou v oblasti hlavy. Dále se nachází kombinace 2 párových 

spon uložených na ramenou a 1 spony na hrudi, nebo 1 spony navíc na pravém rameni. 

Posledním příkladem rozmístění 3 spon na těle je uložení 2 spon na hrudi a 1 na levém 

rameni. 

Hroby s výbavou 4 a více spon měly společné to, že většina těchto předmětů se 

nacházela vždy na hrudi. Tak máme například spojení 2 spon na hrudi, 1 v pase a 1 u pravé 

ruky, nebo kombinaci 3 spon na hrudi a 2 spon párově uložených na ramenou. V hrobě 10 

z Dobšic bylo 5 spon rozmístěných tak, že 4 byly na hrudi a 1 v oblasti hlavy. Výjimečnou 

kombinaci představuje hrob 4 z Prahy-Pitkovic, kde se všech 6 spon našlo v okolí hlavy. 

7.1.1.4 LT B2b 

Ve 28 hrobech z celkových 29 této fáze bylo nalezeno v součtu 78 spon. Z nich bylo 

27 bronzových a 49 železných; u 2 spon nebyl určen materiál. Výbavy byly různě 

kombinovány – buď se v jednom hrobě vyskytly jen železné, nebo jenom bronzové, nebo šlo 

o jejich společný výskyt. Spony se v tomto období nacházely nejvíce v počtu 2 (8x) nebo 3 

(8x), dále potom po 1 (5x) či 4 (4x). Objevily se i 2 hroby s 5 sponami a jeden jedinec měl ve 

výbavě 7 spon. 

Ve čtyřech případech z pěti se vždy jedna spona nalezla uložená na hrudníku. V pátém 

hrobě šlo o její uložení na levém rameni. Varianty uložení 2 spon byly značně variabilní, 

mírně ale převažovalo párové umístění spon na ramena (2x) a umístění 2 spon na hrudník 

(3x). Dále se vyskytl hrob se 2 sponami na levém rameni, či s 1 sponou na hrudi a s druhou na 

krku. U hrobu 5 z JÚ se nalezla 1 spona také na hrudníku, ale u druhé nevíme její přesné 

místo uložení. 
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Podobná variabilita se projevila i v situaci uložení 3 spon do jednoho hrobu. Jen 

dvakrát byla zaregistrována tatáž poloha – párově umístěné spony na ramenou a třetí spony 

v oblasti hrudníku. Dále se vždy po 1 hrobu našly tyto kombinace – 2 spony na levém a 1 na 

pravém rameni; 1 spona na krku, 1 na hrudi a třetí mimo tělo; 2 spony na hlavě a třetí na krku; 

2 spony na hrudi a třetí v pase; 2 spony na levém rameni a 1 na hrudníku. V hrobě 7 z Letek 

se našla 1 spona nezvykle u pravé nohy, u dalších 2 spon z tohoto hrobu neznáme místo 

uložení. 

Čtyři spony se soustřeďovaly do prostoru ramen či hrudníku. Ani jednou se nenašla 

identická situace. Jednou šlo o uložení 2 spon na levé a 2 na pravé rameno, jednou o párové 

uložení 2 spon na rameno a dalších 2 na hrudník a břicho, dále o párové uložení spon na 

rameno s další 1 sponou na hrudníku a 1 u pravé paže, a v posledním případě se našly 

všechny 4 spony na hrudi. 

Ve 2 hrobech z Kutné Hory-Karlova s 5 sponami ve výbavě se našla kombinace 3/2 

spon na hlavě a 2/3 spon na ramenou s tím, že v případě uložení 3 spon na ramenou, byla 

volena varianta 2 spon uložených párově na ramenou s další sponou umístěnou na levém 

rameni. 

Výjimečnou variantu počtu a uložení spon představoval hrob 9 z Tišic. U něj se našly 

4 spony na pravém a 3 spony na levém rameni. 

7.1.1.5 LT B2/C1 

Z celkem 14 hrobů zařazených do této fáze se ve 12 z nich našla minimálně 1 spona. 

Dohromady se jich našlo 30, přičemž výrazně převažovaly železné (21 kusů) nad bronzovými 

(9 kusů). Nejčastěji se vyskytovaly po jedné (4x) nebo dvou kusech (3x) v hrobě. Dále potom 

po třech (2x), čtyřech (1x) a i pěti (2x). Pět z devíti bronzových spon se našlo na hrudi 

zemřelých. 

V umístění spon v této fázi obecně panuje značná variabilita. Jen umístění 1 spony na 

pravé rameno se vyskytlo celkem dvakrát, ostatní varianty byly vždy odlišné. Dalšími místy, 

kde byla ukládána 1 spona, byla buď hlava, nebo hrudník. 

V případě umístění 2 spon u jednoho jedince nacházíme variantu se 2 sponami na 

pravém rameni, 1 sponou na hlavě a 1 u pravé ruky, nebo umístění 1 spony na pravém rameni 

a druhá v druhotné poloze v polovině hrobové jámy. 

Tři spony byly nalezeny buď v kombinaci 3 z nich na hrudi, nebo 2 umístěné na 

každém z ramen s další v oblasti krku. 

Uložení 4 spon bylo zaregistrováno jen jednou. Dvě spony byly na hrudi, 1 na pravém 

rameni a další na krku. 
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Varianta s 5 sponami se našla ve 2 hrobech této fáze. V obou případech se 2 spony 

nacházely párově na každém z ramen. V jednom hrobě pak byly doplněny 3 na hrudi, ve 

druhém 2 na hrudi a 1 na hlavě.  

7.1.1.6 LT C1 

Ve všech 13 hrobech patřících do tohoto období byla nalezena minimálně 1 spona. 

Celkem se jich našlo 42 s tím, že poměr spon ze železa a spon z bronzu byl naprosto 

vyvážený (po 21 kusech). Nejčastěji byly uloženy po 1-3 kusech (1-4x, 2-3x, 3-3x), objevily 

se i výbavy se 4 (1x), 6 (1x) nebo jednou dokonce se 13 sponami. Kombinace železných a 

bronzových spon byla značně variabilní, bez znatelných preferencí některé polohy. 

Žádné pravidlo neshledáváme v uložení spon po jednom kuse. Našla se buď na krku, u 

levé ruky, nebo v pase. V jednom případě se našla v SV rohu hrobové jámy, tedy mimo tělo. 

Varianty se 2 sponami mají společné to, že alespoň 1 z nich se nacházela na jednom 

z ramen. Tradiční uložení 2 spon párově, tzn. na každém rameni, představuje hrob 103 z JÚ. 

Další 2 hroby ze stejného pohřebiště nabízejí jiné varianty uložení – v jednom se našly 2 

spony na levém rameni, ve druhém 1 spona na levém rameni a druhá na hrudi. 

Hroby se 3 kusy spon se našly celkem tři. K hrobu z Prahy 6-Nové Julisky nemáme 

podrobnější informace o jejich umístění. V dalších 2 případech šlo vždy o podobnou 

kombinaci 2 spon uložených párově, a to buď se třetí sponou u pasu, nebo na hrudi. 

V jednom případě se našly v hrobě 4 spony – 2 párově na ramenou a 2 na břiše. Velmi 

podobně to bylo v případě uložení 6 spon – 3 se našly na hrudníku, 2 na pravém a 1 na levém 

rameni. Zcela výjimečnou situaci představuje výbava hrobu 81 z JÚ. Zde se našlo 7 spon u 

pravého zápěstí, 2 u pravé paže, 2 u levé paže a 2 na hrudníku. Šlo o kombinaci 6 železných a 

7 bronzových spon.  
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Graf 1: Poměr železných a bronzových spon v jednotlivých obdobích. 
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Graf 2: Počet uložených spon do jednoho hrobu v jednotlivých obdobích. 
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7.1.2 Nánožníky 

7.1.2.1 LT B1a 

Nánožníky, typické především až od následujícího období LT B1b-c, byly v této fázi 

nalezeny ve 2 hrobech z Tišic (hrob 15 a 54). Jednalo se o párové kruhové ozdoby vyrobené z 

bronzu.
29

  

7.1.2.2 LT B1b-c 

Ve 20 hrobech byly nalezeny bronzové nánožníky, a to v celkovém počtu 37 kusů. 

V naprosté většině případů se nacházely uložené tradičně v páru na kotnících jedinců. 

Nánožníky z hrobu 32 z Kutné Hory-Karlova se našly v odvalu hrobu, přičemž jejich 

původním uložením byly s největší pravděpodobností nohy. Ve 2 hrobech se našel jen 1 kus 

nánožníku, který se v obou případech nacházel na levé noze. Šlo o hrob 45 z JÚ a o hrob 

z Prosmyk. V hrobě 3 z Kostomlat byl nalezen také jen 1 nánožník uložený na jedné z nohou. 

7.1.2.3 LT B2a 

Párové bronzové nánožníky byly odhaleny v 18 hrobech. Kromě jejich tradičního 

uložení na dolních končetinách zemřelých, se v hrobě 21 z Kutné Hory-Karlova našly 

přelomené napůl a umístěné na hrudníku. Podobně tomu bylo i s jedním z nánožníků jedince 

z hrobu 15 z Radovesic II. 

7.1.2.4 LT B2b 

Bronzové nánožníky se našly v 19 hrobech tohoto období. Z toho v 17 z nich byly 

uložené v páru na kotníkách jedinců. V hrobě 100 z JÚ se nezvykle našel jen 1 nánožník 

uložený na levé noze. Podobně i v hrobě 2 z Peček byl objeven jen 1 kus nánožníku; zde 

nevíme, na které z noh se nacházel. 

7.1.2.5 LT B2/C1 

V 7 hrobech zaznamenáváme přítomnost bronzových párových nánožníků. Kromě 

hrobu 1 z Předměřic, kde se oba našly v nefunkční poloze v oblasti ramen, byly ostatní 

umístěny na nohou zemřelých. 

7.1.2.6 LT C1 

Nánožníky byly obsaženy v 7 ženských hrobech této fáze. Byly z bronzu a vždy se 

nacházely párově na kotnících jedinců. 

                                                 
29

 V článku o pohřebišti v Tišicích jsou oba hroby datovány do fáze LT B1a (Turek 1997). Toto určení není 

podle mého názoru tak jasné. Předměty v hrobech nalezené vykazují spíše příslušnost k následující fázi LT B1b-

c. 
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7.1.3 Náramky 

7.1.3.1 LT B1a 

Alespoň po 1 náramku se našlo v každém ze zkoumaných 14 hrobů fáze LT B1a. Byly 

v celkovém počtu 25 a byly vyrobeny výlučně z bronzu (Graf 3). Uloženy byly buď po 1 (5x) 

či 2 (7x), ve dvou hrobech po 3 kusech (Graf 4).  

Co se týče kombinací uložení tohoto kruhového šperku, byly dost variabilní. V šesti 

z nich se našlo po 2 náramcích uložených párově, tzn. na každém zápěstí 1 kus. V hrobě 50 

z JÚ se našly 2 náramky na levé ruce.  

V případě, že se v hrobě nacházel jen 1 kus, třikrát byl umístěn na pravém zápěstí, a 

jednou na levém. U hrobu 53 z JÚ nevíme, kde se náramek našel. 

V případě hrobů se 3 náramky šlo jednou o umístění 2 náramků na levé zápěstí a 1 na 

pravé, podruhé se naopak 2 náramky vyskytly na levé ruce a třetí se našel u levého ramene.  

7.1.3.2 LT B1b-c 

Náramky se našly ve 35 hrobech v celkovém počtu 60 kusů. Naprosto převažovaly 

náramky z bronzu (56 kusů) nad těmi ze železa (4 kusy). Když byly zaznamenány ty železné, 

vždy byly umístěny na pravé zápěstí. Nejvíce se v jednom hrobě našly 2 náramky (21x), ve 12 

hrobech jen 1 a ve 2 hrobech byly uloženy po 3. 

Pokud se náramek vyskytl v hrobě jen 1, byl ukládán nejvíce na levou ruku (8x), 

v hrobě 27 z JÚ a hrobě 3 z Makotřas nacházíme ale neobvyklé uložení na pravé ruce. U 

dalších 2 hrobů nevíme jejich původní polohy na těle. 

Párové umístění náramků, tzn. 1 na levé a 1 na pravé ruce, bylo zaznamenáno nejvíce 

(19x). Neobvyklá poloha 2 náramků na pravé ruce byla objevena v hrobě 128/4 z JÚ. V hrobě 

3 z Kostomlat máme 1 náramek uložen v oblasti pasu a druhý na jedné z rukou. 

Ve 2 hrobech byla zaregistrována přítomnost 3 náramků. Jednalo se o hrob 44 ze 

Zeměch, kde se 2 našly na pravé a 1 na levé ruce, a o hrob 5 z Makotřas, kde to bylo 

obráceně, tedy 2 na levém a 1 na pravém zápěstí. 

7.1.3.3 LT B2a 

Ve 26 hrobech z celkových 27 této fáze se našlo dohromady 49 náramků. Naprosto 

převažovaly bronzové (43 kus), železných bylo jen 6 a vyskytovaly se převážně na pravé 

ruce. 

Pokud se našel v hrobě jen 1 náramek, ve 3 případech byl uložen na levé ruce, 

v dalších 2 na ruce pravé. V 18 hrobech byly 2 náramky uložené párově, každý na jednom 

zápěstí. U hrobu 1 z Holohlav nevíme polohu jejich umístění. 
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Ve 2 hrobech se našly 3 náramky, a to umístěné vždy tak, že 2 byly na pravé a 1 na 

levé ruce. 

7.1.3.4 LT B2b 

Náramky se našly ve 27 hrobech této fáze. Dohromady jich bylo 49, z toho naprosto 

převažovaly bronzové (35 kusů), dále bylo 9 sapropelitových a 5 železných. Nejčastěji se 

vyskytovaly po 1 (10x) nebo 2 (14x) v jednom hrobě. V jednom hrobě se našly náramky 3, 

v dalších dvou po 4. Sapropelitové byly ve většině případů uloženy na levém zápěstí, v 1 

hrobě máme ale doklad jeho použití párově na obě ruce. V jednom hrobě byl objeven 

nezvykle v oblasti hlavy. Výskyt železných náramků nebyl podmíněn preferencí jedné 

z rukou – třikrát se našly na pravé, dvakrát na levé. 

V 8 hrobech se našel 1 náramek uložený na levé ruce. Jen v 1 hrob je zaznamenáno 

opačné umístění, tedy na pravé ruce. Jedinec z hrobu 2 z Peček měl u sebe také jen 1 

náramek, ale nevíme přesně, na jaké ruce byl uložen. 

Nejčastěji bylo zaznamenáno párové uložení 2 náramků, a to celkem ve 13 hrobech. 

V hrobě 22 z Kutné Hory-Karlova se našly 2 náramky umístěné oba na levém zápěstí. 

Na neobvyklém místě byl nalezen švartnový náramek z hrobu 21 z pohřebiště 

Radovesice I. Nacházel se v okolí hlavy a doplňoval tak výbavu se 2 náramky uloženými 

párově na zápěstích.  

Výbava se 4 náramky se našla ve 2 hrobech. V obou případech se jednalo o uložení 3 

náramků na pravé a 1 náramku na levé zápěstí.  

7.1.3.5 LT B2/C1 

Ve 12 hrobech tohoto období se našly náramky, a to v celkovém počtu 22. Byly buď 

ze železa (7 kusů), bronzu (9 kusů) nebo sapropelitu (6 kusů). Nejčastěji se našly po 2 kusech 

(8x), potom také po 1 (3x), nebo po 3 (1x). Náramky ze sapropelitu se, kromě hrobu 34 

z Dobré Vody, našly výlučně na levém zápěstí a železné zase nejvíce na pravé ruce. Pokud 

byl nalezen švartnový náramek, byl buď nalezen samotný, či vždy v páru s železným. 

V případě výbavy jen s 1 náramkem, máme dvakrát doloženu variantu, kdy je náramek 

uložen na levé ruce. Ve třetím případu u hrobu 1 z Předměřic nevíme, kde se náramek 

nacházel.  

Dva náramky nacházíme nejčastěji (4x) uložené párově, každý na jedné ruce. U 2 

hrobů se potom objevuje varianta, že jsou oba 2 náramky na levé ruce. Opačný případ, kdy se 

byly 2 náramky na pravé ruce, se našel jednou, a to v hrobě 13 z pohřebiště Dobrá Voda. 

V hrobě 6 ze stejné lokality byly nalezeny 2 náramky, ale nevíme, jak přesně byly uloženy. 
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Hrob 18 z Makotřas obsahoval náramky celkem 3, a to uložené tak, že 2 byly na levé 

ruce a 1 na pravé. 

7.1.3.6 LT C1 

Náramky se našly v 11 hrobech z celkových 13. Vyzvednuto jich bylo celkem 19, 

z nichž naprosto převažovaly ty z bronzu (14 kusů), dále se vyskytovaly i v železném (1 kus) 

a sapropelitovém (4x) provedení. Švartnový náramek byl uložen výlučně na levé ruce, 

pokaždé v kombinaci s 1-2 bronzovými náramky. Nejčastěji se našly po 2 (6x), nebo po 1 

(4x); v jednom případě také po 3 kusech.  

V případě, že byl v hrobě uložen jen 1 náramek, byla preferována levá ruka (3x), 

oproti pravé (1x). Pokud se jednalo o přítomnost 2 náramků v hrobě, šlo v 5 případech o 

jejich párové uložení. U hrobu 1 z Peček byla možná stejná situace, ale z nálezové situace 

není jasné, jak byly na rukou oba náramky rozmístěny. Hrob 2 ze Staňkovic představuje 

variantu 2 náramků na pravé a 1 na levé ruce. 
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Graf 3: Poměr železných, bronzových či sapropelitových náramků v jednotlivých 

obdobích. 
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Graf 4: Počet uložených náramků do jednoho hrobu v jednotlivých obdobích. 
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7.1.4 Nápažníky 

7.1.4.1 LT B1a 

V celém souboru hrobů této fáze se našly jen 2 nápažníky. V jednom případě šlo o 

bronzový nápažník umístěný na levé paži a doplňující tak výbavu hrobu 53 z Tišic, jehož 

jedinec měl jen 1 náramek umístěný na pravé ruce. Ve druhém případě šlo o železný nápažník 

z hrobu 12 z JÚ, u něhož nevíme přesné místo uložení. 

7.1.4.2 LT B1b-c 

Nápažníky z této fáze se vyskytovaly po jednom v 5 hrobech. Ve všech případech se 

jednalo o kruhy z bronzu. Dvakrát šlo o polohu na pravé paži, třikrát na paži levé. Ty, co byly 

umístěny na pravé horní končetině, v obou případech doplňovaly výbavu jedince s párovými 

náramky (1 na každé ruce). Ty na levé paži v jednom případě dotvářely výbavu jedince se 2 

náramky na pravé ruce, nebo tvořily druhý kus kruhového šperku u jednoho jedince – 

v jednom hrobě tak byl 1 náramek a 1 nápažník na levé ruce a ve druhém případě byl 1 

náramek na pravé a 1 nápažník na levé horní končetině.  

7.1.4.3 LT B2a 

Nápažníky se našly jen ve 2 hrobech, a to po 1 kuse, oba ze železa. Jeden byl umístěn 

na levé paži a doplňoval tak výbavu hrobu s 1 náramkem na levé ruce. Druhý se nacházel na 

pravé paži v kombinaci s 2 párově uloženými náramky. 

7.1.4.4 LT B2b 

V 10 hrobech této fáze se našlo celkem 13 nápažníků. Jen 1 byl z bronzu, další byly ze 

sapropelitu (7x), nebo ze železa (5x). V naprosté většině uvedených hrobových celků se 

jednalo o umístění 1 kruhového šperku, naskytují se ale i výjimky, jako uložení 2 či dokonce 

3 nápažníků do jednoho hrobu. 

V případě uložení jen 1 kusu nápažníku se v 7 případech jednalo o obvyklou polohu 

na levé paži. V hrobě 80 z JÚ nacházíme opačnou situaci, tzn. uložení na pravé paži.  

Dva nápažníky byly nalezeny na levé paži jedince z hrobu 11 z Radovesic. Dokonce 3 

tyto kruhy měl zemřelý v hrobě 105 z JÚ. Umístěny u něj byly 2 na levé a 1 na pravé paži. 

Co se týče kombinací nápažníků s náramky vyskytly se tyto varianty: 1 nápažník bez 

náramku (2x), 1 nápažník a 1 náramek (2x), 2 náramky a 1 nápažník (4x), 2 náramky a 2 

nápažníky (1x) a 4 náramky se 3 nápažníky (1x). 
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7.1.4.5 LT B2/C1 

Nápažník se našel jen 1, a to v železném provedení na levé paži jedince z hrobu 4 

z Holohlav. Doplňoval tak párové uložení 2 náramků. 

7.1.4.6 LT C1 

Ve 4 hrobech bylo nalezeno 5 nápažníků. Tři byly ze sapropelitu, 1 z bronzu a 1 ze 

železa. Kromě hrobu 81 z JÚ, jehož jedinec měl 2 nápažníky uloženy na levé paži, se 

v ostatních celcích vyskytoval vždy jen 1 nápažník a také byl ve všech případech umístěn na 

levou paži. 

 V jednom případě se vyskytoval jednotlivě, bez přítomnosti náramků. Dvakrát šlo o 

kombinaci náramku na levé ruce s nápažníkem uloženým na té samé ruce. Hrob 81 z JÚ 

představoval variantu 2 párově uložených náramků se 2 nápažníky navlečenými na levé paži. 

7.1.5 Nákrčníky 

7.1.5.1 LT B1a 

Jediný nákrčník byl nalezen v hrobě 15 z Tišic obsahující nánožníky. Šlo o bronzový 

kruh uložený na krku jedince.  

7.1.5.2 LT B1b-c 

Celkem 5 bronzových nákrčníků bylo nalezeno jednotlivě v hrobech této fáze. Kromě 

hrobu 38 z Kutné Hory-Karlova, který byl nalezen u pravé ruky, se všechny ostatní našly ve 

funkční poloze na krku. 

7.1.5.3 LT B2a 

Nákrčníky se našly v 6 hrobech této fáze. Vždy se nacházely na krku a byly z bronzu. 

7.1.5.4 LT B2b 

Celkem ve 4 hrobech se našel nákrčník. Ve 3 případech šlo o bronzový kruh uložený 

na krku jedinců. V hrobě 18 z Jenišova Újezda se našel nákrčník ze železa a navíc uložený na 

hrudníku zemřelého.  

7.1.5.5 LT B2/C1 

V hrobech tohoto období nebyl zaregistrován žádný nákrčník. 

7.1.5.6 LT C1 

V této fázi opět nemáme doklad o přítomnosti nákrčníku ve vybraných hrobech. 
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7.1.6 Prsteny 

7.1.6.1 LT B1a 

V tomto období nebyl zaznamenán žádný prsten v hrobové výbavě.  

7.1.6.2 LT B1b-c 

Bronzové prsteny byly zaznamenány v 8 hrobech v celkovém počtu 14. Ve 3 hrobech 

bylo nalezeno po 1 prstenu umístěném u levé ruky. V 1 hrobě se našel u levého ramene a v 1 

hrobě byl uložen na pravé ruce. Jedinec z hrobu 44 ze Zeměch měl 2 prsteny uloženy v oblasti 

hlavy a 1 na prstech levé ruky, hrob 48 z Kutné Hory-Karlova měl zase 4 na hrudníku. 

V hrobě 38 z Letek se našly 2 prsteny, jejichž původní místo uložení ale neznáme. 

7.1.6.3 LT B2a 

Prstenů se našlo celkem 8, a to ve 3 hrobech. Hrob 4 z Prahy-Pitkovic obsahoval 1 

železný na prstech pravé ruky, dalších 3 bronzové byly navlečeny na prstech levé ruky. Ve 2 

hrobech z Kutné Hory-Karlova (hrob 45 a 47) bylo uloženo po 2 bronzových prstenech 

uložených na pravé ruce. 

7.1.6.4 LT B2b 

Prsteny se našly dohromady 3 ve 2 hrobech a vždy byly uloženy na prstech levé ruky. 

V hrobě 19 z Makotřase byl odhalen 1 železný exemplář, v hrobě 8 z Kutné Hory-Karlova 

zase 2 bronzové. 

7.1.6.5 LT B2/C1 

Ani jeden prsten nebyl nalezen ve vybraných hrobech této fáze. 

7.1.6.6 LT C1 

Jeden prsten byl nalezen na prstech levé ruky jedince z hrobu 5 ze Staňkovic. Šlo 

výjimečně o kruhový šperk ze sapropelitu. 

7.1.7 Opasky 

7.1.7.1 LT B1a 

Celkem ve 3 hrobech byly objeveny pozůstatky opasků. Po jednom železném se našlo 

v hrobě 6 z Tuchomyšle a v hrobě 15 z Tišic. Hrob 54 z Tišic měl ve své výbavě nejspíše 2 

opasky, jeden z bronzu a jeden ze železa. Všechny zmíněné opasky byly uloženy v oblasti 

pasu. 
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7.1.7.2 LT B1b-c 

Opasky byly nalezeny po jednom kusu ve 13 hrobech. Naprostá většina jich byla ze 

železa, jen 1 byl z bronzu. Osm z nich bylo nalezeno ve funkční poloze u pasu. Dále 

zaznamenáváme i umístění u pravé paže (1x), nebo u nohy (2x). U 2 hrobových celků nebyla 

možnost určit původní polohu opasku. 

7.1.7.3 LT B2a 

Celkem v 15 hrobech tohoto období se našly součásti opasků. Dva byly z bronzu a 13 

ze železa. Kromě obvyklého umístění k pasu jedince, se v hrobě 44 z JÚ našel jeden u pravé 

paže. U 2 hrobů nevíme jejich přesné umístění.  

7.1.7.4 LT B2b 

Opasky se našly v 19 hrobech, a to v poměru 2 bronzové ku 18 železným. U 17 

jedinců byly nalezeny v pase, v hrobě 10 z Radovesic II se našly 2 – 1 u pasu a 1 u levé paže. 

V hrobě 12 ze stejného pohřebiště byl opasek uložen v prostoru hrudníku. 

7.1.7.5 LT B2/C1 

Celkem 9 opasků se nacházelo ve stejném počtu hrobů. Kromě 1 bronzového byly 

ostatní vyrobeny ze železa. Mimo hrob 11 z Makotřas, kde byly součásti opasku nalezeny 

v druhotném uložení ve středu hrobové jámy, se ostatní vyskytovaly v pase nebo v jeho 

blízkosti. U hrobu 14 a 29 z pohřebiště Dobrá Voda byly sice objeveny v podstatě u pasu, ale 

táhnoucí se vertikálně směrem k horním končetinám. 

7.1.7.6 LT C1 

Opasky se našly v 9 hrobech, a to vždy po 1 kuse. Jednalo se o 2 bronzové a 7 

železných. Všechny byly uloženy ve funkční poloze v pase. 

7.1.8 Korálky 

7.1.8.1 LT B1a 

V tomto období nebyl v hrobech zaregistrován ani jeden korálek. 

7.1.8.2 LT B1b-c 

Skleněné korálky byly nalezeny ve 3 hrobech v celkovém počtu 9 kusů. 

V Těchobuzicích se našel 1 na hrudi, v hrobě 38 z Letek 2 u krku a hrob 44 ze Zeměch jich 

obsahoval celkem 6 v oblasti hlavy. 
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7.1.8.3 LT B2a 

Žádné korálky se v hrobech této fáze nenalezly.  

7.1.8.4 LT B2b 

Čtyři korálky z bronzu se našly u levé ruky jedince z hrobu 22 z Kutné Hory-Karlova. 

7.1.8.5 LT B2/C1 

Jeden skleněný korálek byl zaznamenán v hrobu 4 z Holohlav, a to uložený v oblasti 

hlavy. 

7.1.8.6 LT C1 

V této fázi nebyl zaregistrován žádný korálek uložený ve zkoumaných hrobech. 

7.1.9 Keramika 

7.1.9.1 LT B1a 

V žádném z hrobů této fáze nebyla nalezena keramická nádoba. 

7.1.9.2 LT B1b-c 

Keramika se našla ve 3 hrobech tohoto období. Jedna nádoba pochází z hrobu 2 

z Radovesic II, kde byla uložena u hlavy. Hrob 44 ze Zeměch měl uloženy 2 nádoby u levé 

paže.  

7.1.9.3 LT B2a 

Ve 2 hrobech této fáze se našly celkem 3 keramické nádoby. V hrobě 1 z Holohlav 

byly uloženy 2 u hlavy, v hrobě 2 ze Senic byla jedna nádoba u nohou zemřelé. 

7.1.9.4 LT B2b 

Jediný keramický kus se našel v hrobě 90 z JÚ, a to uložený u pravé paže. 

7.1.9.5 LT B2/C1 

Dvě keramické nádoby umístěné u levého ramene byly zaregistrovány v hrobu 1 

z Předměřic. 

7.1.9.6 LT C1 

V hrobě 5 ze Staňkovic byly v nohách odkryty 2 keramické nádoby. 
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7.1.10 Ostatní předměty 

7.1.10.1 LT B1a 

V tomto období nemáme žádné doklady dalších druhů předmětů vkládaných do hrobů. 

7.1.10.2 LT B1b-c 

Do tohoto období spadá celkem 5 předmětů, které nelze zařadit do výše zmíněných 

kategorií. Šlo o železnou toaletní soupravu uloženou v nohách jedince z hrobu 25 z JÚ a 

kamenný brousek uložený v hrobě 39 z Kutné Hory-Karlova také u nohou. Dohromady 3 

netypické předměty měla u sebe zemřelá ze Zeměch. Jednalo se o bronzový řetízek spojující 2 

spony uložené na hrudi, neurčitelný železný fragment nalezený v oblasti hlavy a potom 

hliněný přeslen umístěný u dolních končetin.    

7.1.10.3 LT B2a 

Fáze LT B2a představuje období, ve kterém zaznamenáváme největší výskyt předmětů 

zařazených do této kategorie. Jednu kategorii předmětů představují bronzové kroužky. Dva 

byly navlečeny na sponě a uložené na hrudi jedince z hrobu 10 z Dobšic. V hrobě 2 ze Senic 

se jich našlo celkem 7. Tři z nich byly uloženy u náramku na pravé ruce a mohly tak nejspíše 

být součástí opasku, další 4 kroužky se vyskytovaly u nánožníků. Další takový kroužek se 

našel v hrobu 15 z Radovesic II, kde byl objeven u levého ramene.  

V tomto období se objevují 2 jehlice. Jedna byla ze železa a byla uložena u levého 

ramene, druhá z bronzu a ležela v oblasti hlavy (hrob 73 z JÚ). Hrob 43 z Kutné Hory-

Karlova obsahuje toaletní soupravu ze železa a bronzu uloženou u nohou a dále potom část 

mušle, kterou měla zemřelá položenu na hrudi. Z dalších předmětů se jednotlivě vyskytl 

například kamenný brousek, měděný hrot a 2 bronzové náušnice.  

7.1.10.4 LT B2b 

Z tohoto období máme doklady přítomnosti předmětů jako je přeslen či pazourek, 

které byly nalezeny u dolních končetin jedinců. Dále máme nález 1 bronzové jehlice uložené 

u hlavy jedince z hrobu 20 z Kutné Hory-Karlova a 1 bronzového šídla nalezeného u levé 

paže jedince z hrobu 113 z JÚ.  

7.1.10.5 LT B2/C1 

Neobvyklou součást výbavy jistě představuje hromádka 8 bronzových kroužků 

uložená nad levým ramenem jedince z hrobu 29 v Dobré Vodě. Další bronzový kroužek se u 

něj potom našel na krku.  
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Pod pravou nohou zemřelé z hrobu 14 z Dobré Vody byly objeveny zvířecí lebka, 

patrně kančí. Kamenný klínek byl odkryt u nohou v hrobu 1 z Holohlav.  

7.1.10.6 LT C1 

Do ostatních předmětů této fáze můžeme začlenit jen 3 předměty z hrobu 5 ze 

Staňkovic. Šlo o bronzový řetízek nalezený u krku, dále o 1 neurčitelný železný fragment 

odkrytý u levého ramene a 1 masivní železný předmět ve tvaru C uložený v pase zemřelé. 

 

7.2 Variabilita uložení jednotlivých předmětů 

7.2.1 Spony 

Spony tvoří nejvariabilnější složku ženské výbavy a představují tak nejvhodnější 

předmět k datování laténských hrobů (např. Bujna 2003). Právě u tohoto předmětu 

shledáváme nejvíce různých kombinací jeho umístění na těle zemřelého. Nejčastěji se 

nacházely po 1-3 kusech v jedné hrobové výbavě. Varianty umístění spon v mužských i 

ženských hrobech na našem největším laténském pohřebišti v Jenišově Újezdě byly 

publikovány J. Waldhauserem (Waldhauser ed. 1978, Abb. 5).
30

 V následujících 

podkapitolách se pokusím nastínit variabilitu uložení spon v ženských hrobech doby laténské 

z území Čech. Budu uvádět především ty, které se vyskytly více jak jedenkrát. 

7.2.1.1 Jedna spona 

Výbava s 1 sponou se našla celkem ve 32 hrobových celcích. Nejčastěji byla 

zaznamenána poloha na hrudníku (14x). Další varianty se vyskytly vždy ve 4 hrobech – jde o 

umístění spony v oblasti krku, na levém rameni a na pravém rameni. Ve všech zmíněných 

případech se jednalo o funkční šperk, kterým se spínala svrchní část oděvu, nejspíše pláště.  

Spony se nalezly i na dalších místech, v podstatě velmi prostorově blízkých výše 

zmíněným, a to u levé či pravé ruky, nebo v pase. V rámci tafonomických procesů mohlo 

dojít k jejich posunutí z funkčních poloh do poloh nalezených při výzkumu. Za neobvyklou 

polohu je považováno umístění spony na hlavě (2x) či u levé nohy (1x).
31

 

Z chronologického hlediska nepozorujeme žádné znatelné rozdíly v uložení spon. 

 

                                                 
30

 V publikaci o Jenišově Újezdě bylo specifičtěji odlišeno umístění na hrudníku (horní, dolní, pravá a levá část). 

V rámci mé databáze jsem pro všechny tyto polohy používala společný kód „4“.  

31
 Neobvyklé polohy budou řešeny ve zvláštní podkapitole. 
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7.2.1.2 Dvě spony 

Ve 34 hrobech se našla varianta se 2 sponami. Celkem v 11 hrobech byly obě spony 

objeveny na hrudi jedince a sloužily tak nejspíše k sepnutí svrchního pláště. Tuto kombinaci 

jsem zaznamenala jen v období od LT B1a do LT B2b, v následujících fázích se již 

nevyskytuje. 

   Druhou nejpočetnější polohou (8x) je párové umístění spon na každé z ramen 

jedince. Jedná se o typické funkční sepnutí svrchních šatů bez rukávů
32

. Tato varianta se 

nacházela ve všech zkoumaných fázích LT. 

Ve 2 hrobech se našly 2 spony uložené na levém rameni a v dalším hrobě 2 spony 

umístěné na pravém rameni. Stejně jako v případě uložení jedné spony se nejspíše jednalo o 

sepnutí svrchního pláště. 

7.2.1.3 Tři spony 

U 35 jedinců byla objevena varianta 3 spon. V 6 případech z nich se našly všechny 3 

spony v oblasti hrudníku. Kromě funkčního hlediska, tedy sloužící nejspíše k sepnutí pláště, 

je zde již možné uvažovat i o hledisku estetickém. Stejně jako v předchozí fázi je tato 

kombinace sledována jen do fáze LT B2b, v mladších obdobích se již nenachází. 

Ve 4 hrobech se našla sestava 2 spon uložených párově na každém z ramen, které byly 

doplněny třetí sponou na hrudi.  Podobně byly v jednom hrobě odkryty 2 spony párově 

uložené na ramenou a třetí spona v pase, nebo potom ve dvou hrobech 2 párové spony na 

ramenou a 1 spona v oblasti krku. Možná se mohlo jednat o funkční sepnutí ženských šatů 

s tím, že třetí spona sloužila buď k sepnutí svrchního pláště, nebo se jednalo jen o dekorační 

prvek oděvu zemřelé. 

Čtyřikrát se také vyskytuje varianta se 2 sponami na jednom z ramen a třetí sponou 

buď na hrudi, nebo na druhém rameni.  

7.2.1.4 Čtyři spony 

Od 4 spon výše můžeme již uvažovat o tom, že u vybraných jedinců neplnily jen 

praktickou funkci, ale sloužily i jako ozdoba oděvu. Jejich výskyt je již více variabilní než 

v předchozích obdobích. 

Spojení 4 spon v jednom hrobě bylo nalezeno jen u 17 jedinců. Třikrát se vyskytla 

varianta uložení 2 párových spon na ramenou a 2 dalších na hrudníku. Objeveny byly i další 

podobné typy (kromě hrudníku se mohly 2 spony mimo ramena najít i nížeji, například u 

břicha).  

                                                 
32

 Tzv. peplos. 
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U 3 žen byla zaznamenána kombinace umístění všech 4 spon do oblasti hrudníka. A 

ve 2 hrobech byly vždy 2 spony na každém z ramen. Takto mohly sloužit nejen k funkčnímu 

sepnutí šatů, ale vzhledem ke zdvojení šperku na tomtéž místě, také i k jejich ozdobě. 

7.2.1.5 Pět spon 

Pět spon bylo nalezeno jen v 6 ženských hrobech. Ve fázích LT B1a a LT C1 nebyly 

zastoupeny ani jednou.  

Dvakrát nacházíme shodnou variantu umístění 2 párových spon na ramenech a 3 spon 

na hrudníku. Mohlo se jednat o použití 2 spon k sepnutí šatstva na ramenou a 3 dalších spon 

k jejich ozdobě.  

Netypickým je uložení 1, 2 nebo 3 spon do oblasti hlavy. Tato situace byla 

zaregistrována celkem ve 3 hrobech, které jinak obsahovaly 2 párové spony uložené na 

ramenou.  

Výjimečnou situaci představuje hrob 20 z Radovesic II, ve kterém bylo všech 5 spon 

uloženo na ramenou (3 na pravém a 2 na levém). 

7.2.1.6 Šest spon 

V pěti hrobech ze všech analyzovaných ženských hrobů se našlo seskupení 6 spon. 

V období LT B2b a LT B2/C1 nebyla tato varianta vůbec zastoupena. Ve fázi LT B2a se 

takovéto hroby našly 2. 

Podobnosti mezi uloženími v jednotlivých hrobech lze shledávat jen v tom, že u 3 

z nich se 1 či více spon našlo v oblasti hlavy. Tak například v hrobu 4 z Prahy-Pitkovic bylo 

nalezeno všech 6 spon v okolí hlavy. V hrobě 12 z JÚ je zase patrné seskupení všech spon do 

oblasti hrudníku a břicha.  

7.2.1.7 Sedm a více spon 

Soubor 7 spon byl nalezen jen u jedince z hrobu 9 z Tišic, který je datován do fáze LT 

B2b. Všechny tyto předměty měl uloženy v místě ramen, a to v rozložení 4 na pravém a 3 na 

levém rameni. 

Naprosto výjimečnou výbavu přestavuje hrob 81 z JÚ, u kterého se našlo dohromady 

13 spon. Sedm jich bylo objeveno u pravé ruky, 2 u pravé paže, 2 u levé ruky a 2 na hrudníku. 

7.2.1.8 Neobvyklé polohy 

V několika případech se 1 nebo i více spon našlo v okolí hlavy nebo přímo na ní. 

Výbavy jen s 1 sponou byly objeveny v hrobě 95 z Jenišova Újezda, kde byla uložena v okolí 

hlavy, a v hrobě 49 ze Zeměch, kde se nacházela místo lebky. V hrobě 14 z Radovesic a 
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v hrobě 11 z Makotřas se nalezla 1 spona umístěná na hlavě, další kus potom buď na jednom 

z ramen, nebo u pravého lokte. Podobně se v hrobech 43 a 47 z Kutné Hory-Karlova našla 1 

spona u či na lebce s dalšími 2 párovými sponami na ramenou. V hrobu 65 z Tišic byly 3 

spony v okolí lebky. V hrobě 14 z pohřebiště Dobrá Voda byla 1 umístěna za lebkou a 

v hrobě 10 z Dobšic se 1 vyskytla po levé straně lebky. V těchto případech se mohlo jednat o 

použití spon k sepnutí pohřebního rubáše, a to v horní části těla u lebky (Budinský – 

Waldhauser 2004, 84). Podobná interpretace, tedy sepnutí pohřebního pláště, se nabízí i 

v případě nalezení spony u dolních končetin, jako tomu bylo například v hrobě 91 z Jenišova 

Újezda a v hrobě 6 z Tuchomyšle.   

Na pohřebišti v Kutné Hoře-Karlově bylo vůbec zaznamenáno více hrobů s výskytem 

jedné, dvou či tří spon uložených na lebce nebo v její blízkosti. Kromě již 2 zmíněných hrobů 

se tato situace vyskytla v hrobech: 8, 20, 36 a 48. Vzhledem k tomu, že na většině těchto spon 

byly zaznamenány pozůstatky textilií, se J. Valentová domnívá, že hlava zemřelých mohla být 

zabalena do látek, které byly následně sepnuty sponami (Valentová 1993, 642). U hrobu 44 ze 

Zeměch ale nemáme doklad přítomnosti textilií na nalezených sponách, a tak interpretace této 

situace zůstává nepodložena (Pršalová 2012, 38-39). Výjimečnou a těžko vysvětlitelnou 

situaci dále představuje hrob 4 z Prahy-Pitkovic, kde se našlo celkem 6 spon v okolí hlavy 

zemřelého (Trefný – Polišenský 2010, Obr. 5A).  

Velmi neobvyklý počet spon a uložení představoval hrob 81 z Jenišova Újezda 

s celkovým součtem 13 spon. Z nich se 7 našlo u pravé ruky, 2 u pravé paže, 2 u levé ruky a 2 

byly umístěny na hrudi (Waldhauser ed. 1978, 71-73, Taf. 49). 

7.2.2 Nánožníky 

Ve 134 analyzovaných hrobech v rámci jednotlivých obdobích byly v 73 z nich 

nalezeny bronzové nánožníky. Tradičně se nacházely umístěné v páru na kotnících jedinců.  

Kromě obvyklé polohy máme i případy, kdy se našel jen 1 kus nánožníku. Pokud 

nastala tato situace, shledáváme preferenci samostatný nánožní kruh umístit na levou nohu. 

Tato možnost byla nalezena v 1 hrobu fáze LT B1b-c (hrob 45 z JÚ) a 1 hrobu fáze LT B2b 

(hrob 100 z JÚ). U dalších 2 hrobů nacházíme také jen 1 nánožník, ale nevíme, na které 

z nohou byl uložen (LT B1b-c – hrob 3 z Kostomlat; LT B2b – hrob 2 z Peček). Ve všech 

případech se jednalo o neporušené hroby, takže například možnost odgabrování jednoho 

z nánožníků je vyloučena. Vysvětlení, proč byl některý jedince obdarován jen jedním 

nánožníkem, zůstává nejisté. Naopak u jedince z Prosmyk byl druhý nánožník nejspíše 

v průběhu výzkumu odbagrován. 
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Dva nánožníky uložené v nefunkční poloze na hrudníku a navíc rozlomené se našly 

v hrobě 21 z Kutné Hory-Karlova. Podobně byl 1 nánožník uložen ve funkční poloze na levé 

noze a druhý přelomený na hrudi v hrobě 15 z Radovesic II. Další nefunkční polohou je 

uložení obou nánožníků do blízkosti ramen v hrobu 1 z Předměřic. L. Pauli tyto nálezy řadí 

mezi „unbrauchbar gemachter Schmuck“ (Pauli 1975, 120), tedy k takovým předmětům, 

které byly záměrně znehodnoceny. V tomto případě musely být nánožníky rozlomeny již 

v době před uložením mrtvého do hrobu. Nebo se možná mohly poničit již za života 

zemřelého nebo v době jeho smrti (Budinský – Waldhauser 2004, 85). Z nějakého důvodu pak 

byly záměrně uloženy do nefunkční polohy.  

7.2.3 Náramky 

Oproti sponám vykazují náramky daleko menší variabilitu umístění. Podle jejich 

polohy je vyvozována i pravorukost či levorukost jedinců. V zásadě je počítáno s pravidlem, 

že pokud byl jedinec pravoruký, měl náramek navlečen na levé ruce, aby se mu šperk nepletl 

při práci a každodenních činnostech.  Pokud měl jedinec 2 náramky uložené párově, byl ten 

větší či cennější na levé ruce (Valentová 1993, 632). Když měl ve výbavě více náramků, větší 

počet jich byl opět spíše na levé ruce. V případě opačné situace je vyvozována levoruká 

dispozice jedince (Budinský – Waldhauser 2004, 89-90; Waldhauser 1999, 170). Vzhledem 

k obecné převaze praváků v lidské společnosti, tak nacházíme z největší části náramky 

uložené tak, že vykazují pravorukou dispozici jedinců, jsou tedy umístěny převážně na levé 

ruce (Waldhauser 1999, 60; Venclová ed. 2008, 89).  

7.2.3.1 Jeden náramek 

V naprosté většině převažovala preference levé ruky, což by svědčilo o výše nastíněné 

pravorukosti daných jedinců. Zaznamenáno bylo ale i umístění 1 náramku na pravé zápěstí, a 

to v těchto případech: hrob 53 a 54 z Tišic (LT B1a), hrob 2 z Tuchomyšle (LT B1a), hrob 27 

z JÚ (LT B1b-c), hrob 3 z Makotřas (LT B1b-c), hrob 2 ze Senic (LT B2a), hrob 73 z JÚ (LT 

B2a), hrob 72 z JÚ (LT B2b) a hrob 96 z JÚ (LT C1). Jak můžeme vidět, hroby s touto 

variantou se vyskytly (kromě přechodné fáze LT B2/C1) v každém období alespoň jednou. 

Nejčastěji byly zastoupeny na pohřebišti JÚ, kde se vyskytly dohromady u 4 jedinců. 

Sapropelitové náramky se v naprosté většině našly na levé ruce. Výjimku představuje hrob 34 

z Dobré Vody, který byl neobvykle na pravé ruce (Holodňák – Waldhauser 1987, 79-80). 

Podobný případ zaznamenal J. Bujna v hrobě 9/70 z Nových Zámků (Bujna 2005, 146). 
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7.2.3.2 Dva náramky 

Obecně převažovaly právě hroby s uložením 2 náramků. V tomto případě se nejčastěji 

vyskytla varianta 2 náramků uložených párově - každý z nich byl uložen na jednom zápěstí. 

Tato kombinace se vyskytovala ve všech fázích a vždy dominovala. 

Pokud se u jedince ve výbavě vyskytly 2 náramky, převažovaly opět hroby 

s preferencí umístění na levé ruce. Ve 2 případech registrujeme ale opačnou polohu: hrob 

128/4 z JÚ (LT B1b-c) a hrob 13 z Dobré Vody (LT B2/C1). Zde můžeme, stejně jako u výše 

nastíněných hrobů, uvažovat o levorukosti nositelů takto uložených náramků. 

7.2.3.3 Tři náramky 

V případě umístění 3 náramků v hrobě bylo možné zachytit 2 varianty: umístění 2 

náramků na levém a 1 na pravém zápěstí, nebo opačně. Jen ve 4 hrobech z celého 

studovaného období je zaznamenána poloha nasvědčující levorukosti jejich nositelů: hrob 44 

ze Zeměch (LT B1b-c), hrob 45 a 46 z Kutné Hory-Karlova (LT B2a) a hrob 2 ze Staňkovic 

(LT C1).  

7.2.3.4 Čtyři náramky 

Dva hroby z fáze LT B2b obsahovaly ve své výbavě celkem 4 náramky. V obou 2 

případech se jednalo o kombinaci 3 náramků na pravé a 1 na levé ruce. Jednalo se o hrob 7 

z Letek a hrob 105 z JÚ. 

7.2.3.5 Neobvyklé polohy 

Kromě výskytu náramků ve funkčních polohách na zápěstích či předloktích jedinců, je 

zaznamenáno i několik výjimek. V hrobě 21 z Radovesic I (LT B2b) se mimo 2 párově 

uložených náramků našel 1 sapropelitový kruh za hlavou jedince. Tato poloha je někdy 

interpretována tak, že zde byl uložen záměrně v průběhu pohřebního obřadu a mohl tak 

představovat jakýsi symbol koruny (Budinský – Waldhauser 2004, 86).
 33

  

V hrobě 64a z JÚ (LT B1a) registrujeme uložení 2 náramků na pravé ruce a třetího na 

pravém rameni. Tento náramek se ale mohl mírně posunout v rámci postdepozičních a 

tafonomických procesů (Waldhauser ed. 1978, 62-63).  

V hrobě 3 z Kostomlat nad Labem (LT B1b-c) byl, kromě jednoho náramku uloženého 

na jedné z rukou, objeven druhý náramek v pase (Sedláčková – Waldhauser 1987, 142). Co se 

                                                 
33

 Stejní autoři uvádí i další hrob s podobnou situací – hrob VIII z Libkovic-Mariánských Radčic (Budinský – 

Waldhauser 2004, 86). 
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ale týče popisu uložení všech předmětů v tomto hrobovém celku, nebyly moc přesné, a tak si 

nemůžeme být s určitostí jisti, zda tomu tak opravdu bylo.  

7.2.4 Nápažníky 

7.2.4.1 Jeden nápažník 

V naprosté většině případů šlo o uložení jednoho kusu na levou paži. I když se ve 2 

případech (hrob 64 a 113 z JÚ, oba z fáze LT B2b) našel v hrobě 1 nápažník bez přítomnosti 

dalších kruhů na horních končetinách, nacházíme především různé kombinace s náramky 

uloženými na zápěstí.  

Našly se i hroby, kde se nápažník vyskytoval na pravé paži. Šlo o tyto celky: hrob 13a 

z Letek a hrob 2 z Radovesic II (LT B1b-c), hrob 5 z Prahy 6-Veleslavína (LT B2a) a hrob 80 

z JÚ (LT B2b). 

7.2.4.2 Dva a více nápažníků 

Dva kusy tohoto šperku se našly jen ve 2 hrobech: hrob 11 z Radovesic II (LT B2b) a 

hrob 81 z JÚ (LT C1). Oba byly uloženy na levé paži a doplňovaly výbavu se 2 párově 

uloženými náramky. 

Výjimečně vysoký počet tohoto kruhového šperku obsahoval hrob 105 z JÚ (LT C1), 

který měl uloženy 2 nápažníky na levé a 1 na pravé paži. V tomto hrobě dále byly 2 párově 

uložené náramky. 

7.2.5 Nákrčníky 

Bronzové nákrčníky se tradičně nacházely umístěné na krku jedinců. V rámci 

zpracovaných hrobů v databázi je zaznamenáváme od LT B1a do LT B2b.
34

 Výjimky 

představuje část nákrčníku uložená u pravé ruky (na úrovni pasu) v hrobě 39 z Kutné Hory-

Karlova (LT B1b-c) a (výjimečně železný) s největší pravděpodobností nákrčník nalezený na 

hrudníku jedince z hrobu 18 z JÚ (LT B2b).
35

 V obou případech se jednalo o neúplný 

kruhový šperk, nejspíše záměrně zničený a vložený do výbavy těchto jedinců do nefunkční 

polohy.  

                                                 
34

 Datace hrobu 15 z Tišic do fáze LT B1a není jistá. Nákrčníky se tak s určitostí nacházely až od následné fáze 

LT B1b-c.  

35
 Není jisté, jestli šlo opravdu o nákrčník (Waldhauser ed. 1978, 41). 
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7.2.6 Prsteny 

Prsteny se ve zkoumaných hrobech objevují od fáze LT B1b-c do LT B2b. Z největší 

části se jedná o předměty z bronzu. Z fáze LT B2 máme 2 železné a v období LT C1 máme 1 

ze sapropelitu. 

Nacházely se nejčastěji po 1 kuse, dále potom i po 2 nebo 3 na prstech jedné z rukou. 

Obecně byla preferována spíše levá, než pravá ruka, což může souviset opět s již nastíněnou 

převládající pravorukostí populace.  

Celkem 4 bronzové prsteny se našly na hrudníku ženy z hrobu 48 na pohřebišti Kutná 

Hora-Karlov. Podle J. Valentové mohly tvořit přívěšek, který dotyčná nosila na krku 

(Valentová 1993, 628, 638). Podobné nefunkční uložení představují 2 bronzové prsteny 

v hrobě 44 ze Zeměch (LT B1b-c), které se našly v oblasti hlavy společně s 6 skleněnými 

korálky. U tohoto hrobu byla nastíněna hypotéza, že zemřelá možná nosila kolem krku 

náhrdelník vytvořený právě z těchto předmětů. Ten se v rámci postdepozičním procesů potom 

mohl posunout k hlavě (Pršalová 2012, 39). Takovéto náhrdelníky byly v několika případech 

zaznamenány na pohřebišti Münsingen-Rain (Hodson 1968). 

7.2.7 Opasky 

Našly se hlavně opasky vyrobené ze železa, v několika málo případech šlo o kusy 

z bronzu. V naprosté většině případů byly umístěny funkčně v pase jedinců. V hrobě 54 z 

Tišic (LT B1a) a v hrobě 10 z Radovesic II (LT B2b) byly nejspíše nalezeny 2 kusy opasků.  

Mimo funkční polohu bylo uloženo více kusů tohoto předmětu. U pravé paže byly 

odkryty pozůstatky opasků z hrobu 39 a 44 z pohřebiště JÚ. U levé paže se našel jeden 

z opasků v hrobě 10 z Radovesic II. V hrobu 12 z Radovesic II a hrobě 52 z JÚ byly uloženy 

u nohou jedinců. Hroby 14 a 29 z Dobré Vody představují situaci, kdy byl řetízkový opasek 

nalezen v poloze táhnoucí se šikmo směrem od pasu vždy k jedné z horních končetin 

(Holodňák – Waldhauser 1978, Abb. 14). 

7.2.8 Korálky 

Ve většině případů se jednalo především o skleněné korálky různého typu a barvy. 

Jejich výskyt zaznamenáváme od LT B1b-c do LT B2/C1, i když se dá říci, že netvořily moc 

významnou část hrobových výbav doby laténské. Jejich umístění se většinou kumulovalo do 

oblasti hrudi, krku a hlavy. V hrobě 44 ze Zeměch se jich našlo dokonce 6 v oblasti hlavy, 

společně s 2 bronzovými prsteny.  

Čtyři bronzové korálky melounovitého tvaru se našly u levého zápěstí v hrobě 22 

z Kutné Hory-Karlova.  
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7.2.9 Keramické nádoby 

Keramika, jak bylo již v úvodních kapitolách uvedeno, netvořila typickou součást 

hrobové výbavy v laténských hrobech v Čechách. V rámci analyzovaných ženských hrobů 

máme její první doklady od stupně LT B1b-c. Vyskytovala se v počtu 1-2 kusů v jednom 

hrobě. Nádoby se nejčastěji nalezly u hlavy, nohou nebo po straně těla vedle horních 

končetin. 

7.2.10 Ostatní předměty 

Poměrně vzácně můžeme v hrobových výbavách nalézt nástroje denních aktivit. Skoro 

ve všech případech se našly umístěné v dolní části hrobové jámy, u nohou jedince, a 

vyskytovaly se především ve stupních LT B1 a LT B2. V případě analyzovaných ženských 

hrobů se jedná o hliněné přesleny, který byly objeveny v hrobě 44 ze Zeměch a v hrobě 10 

z Radovesic II. V hrobech 39 a 45 z Kutné Hory-Karlova se na stejném místě našly kamenné 

brousky. Přítomnost přeslenů v hrobech je většinou vysvětlována jako symbolický odraz 

pracovní činnosti dotyčné za jejího života; nebo se mohla na organizaci textilní výroby 

podílet (Budinský – Waldhauser 2004, 90-91).  

Jedinečnou výbavu představuje hrob 25 z JÚ a hrob 43 z Kutné Hory-Karlova, které 

oba obsahovaly toaletní garnituru u dolních končetin. Součásti té z Kutné Hory-Karlova byly 

uloženy v masivním keramickém kroužku pokrytém zbytky dřev. Mohlo se jednat o amulet 

(Valentová – Sankot 2011, 385).  

Z celého souboru máme celkem 3 nálezy jehlic. Bronzová jehlice uložená u hlavy se 

našla v hrobu 20 z Kutné Hory-Karlova. Ze stejného materiálu a také u hlavy jedince byla 

uložena jehlice v hrobě 44 z JÚ. Jeden kus železné jehlice byl zaznamenán u levého ramene 

v hrobě 73 z JÚ. Mohly sloužit jako ozdoby vlasů, nebo v případě zmíněných 2 bronzových 

jehlic, k sepnutí textilií, které zahalovaly hlavu jedince (Budinský – Waldhauser 2004, 85). 

Samostatnou kategorii představují nejrůznější bronzové kroužky malého průměru, 

jejichž největší výskyt registrujeme ve stupni LT B2a. Variabilita jejich umístění je velká, asi 

byly součástí jiných předmětů (například opasku), nebo se jednalo o dekorační prvky oděvu. 

Osm bronzových kroužků z hrobu 29 z Dobré Vody bylo interpretováno jako možný amulet 

(Holodňák – Waldhauser 1987, 78-79). 

Kosti, jako pozůstatky po masitém hrobovém přídavku, byly v rámci analyzovaných 

hrobů zaznamenány jen v hrobě 14 z Dobré Vody. Mělo se jednat o kančí lebku, která byla 

umístěna v nohách jedince.  
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7.3 Regionální srovnání předmětů hrobové výbavy 

V předchozích kapitolách byly popsány znaky ve 4 vybraných regionech Čech. I přes 

nepoměr hrobů v jednotlivých oblastech (Tab. 10) chci na tomto místě nastínit pozorovatelné 

shodné či rozdílné prvky, a to především ve způsobech uložení a počtu předmětů v hrobech, a 

v četnosti užití druhů různých materiálu. 

  počet hrobů % 

SZ Čechy 77 54,6 

Kutnohorsko 17 12,1 

střední Čechy 35 24,8 

V Čechy 12 8,5 

      

celkem 141 100% 

 

Tab. 10: Počet hrobů zastoupených v jednotlivých oblastech. 

7.3.1 Spony 

Co se týče četnosti materiálu, ze kterého byly nalezené spony vyrobeny, můžeme 

pozorovat na Kutnohorsku a v severozápadních a východních Čechách převahu spon 

železných nad bronzovými. Naopak ve středních Čechách byly více využívány spony 

bronzové (Graf 5). 

Počet spon dávaných zemřelému do hrobu se lišil tak, že zatímco v severozápadních 

Čechách převažovaly ve výbavě 1-2 spony a ve středních Čechách 1-3 spony u jednoho 

jedince, na Kutnohorsku a ve východních Čechách nemáme vůbec zaznamenány hroby 

s výskytem jen jediného kusu spony. Na Kutnohorsku se nejčastěji vyskytovaly v počtu 2-3, 

ve východních Čechách v celkem vyvážených poměrech v rozmezí 2-5 spon na hrob. Více jak 

6 spon se našlo ve 4 hrobech ze středních Čech, v 1 hrobu z východních Čech a dále potom ve 

3 hrobových celcích v severozápadních Čechách, kde navíc úplně vyniká hrob 81 z JÚ 

s celkovým součtem 13 spon (Graf 6). 

Polohy umísťování spon se obecně soustřeďovaly do oblasti ramen a pasu. 

V severozápadních Čechách (především na pohřebišti v JÚ) registrujeme větší preferenci v 

oblasti hrudníku, než na ostatních místech. Na Kutnohorsku a ve středních Čechách zase 

mírně převažují polohy spon na ramenou a navíc zde sledujeme celkem vysoký počet spon, 

které byly umístěny na nebo v okolí hlavy.  
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             Severozápadní Čechy                                  Kutnohorsko 

 

 

Střední Čechy                              Východní Čechy 

Graf 5: Poměr bronzových a železných spon v jednotlivých regionech. 

 

 

Severozápadní Čechy                        Kutnohorsko 

 

 

Střední Čechy                            Východní Čechy 

Graf 6: Poměr počtu uložených spon na jeden hrob v jednotlivých regionech. 
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7.3.2 Nánožníky 

Všechny nánožníky, které byly obsaženy ve zkoumaných ženských hrobech, byly 

z bronzu. Nejčastěji se nacházely po dvou umístěné párově na kotnících zemřelých. Nastaly 

ale i výjimky, které byly již předloženy v předchozích kapitolách, kdy se našel buď jen 1 kus 

nánožníku a v tom případě nejčastěji uložený na levé noze, nebo situace, kdy byly 

nánožník(y) objeveny v nefunkčních polohách. Dá se říci, že ve všech sledovaných oblastech 

se vyskytla minimálně jedna tato odchylka. Ze severozápadních Čech a z Kutnohorska máme 

po jednom hrobu, kde se nánožník(y) našly rozlomené v oblasti hrudníku. Z východních Čech 

máme zase jeden doklad o jejich umístění k ramenům jedince. Ve středních Čechách byly 

zaznamenány 2 hroby jen s jedním nánožním kruhem. 

Co se týče zastoupení hrobů s nánožníky v jednotlivých regionech, největší 

procentuální zastoupení (83,33%) představuje oblast východních Čech, kde se v 10 hrobech 

z celkových 12 našly tyto kruhové ozdoby. Naopak nejmenší poměr vykazují severozápadní 

Čechy, kde z celkových 77 hrobů byly nánožníky jen ve 36 z nich (46,75%). Z tohoto ale 

nelze dedukovat, že by se ve východních Čechách v době laténské vyskytovalo více žen s tzv. 

bohatou výbavou (Budinský – Waldhauser 2004), než v jiných oblastech. Tento jev je 

způsoben především značnou rozdílností v počtu analyzovaných hrobů na jednotlivých 

územích obecně a časovou omezeností zkoumaných pohřebišť z východních Čech. Jejich 

chronologický rozptyl byl nižší než u ostatních regionů, většina těchto hrobů pochází jen ze 

stupně LT B2/C1. 

7.3.3 Náramky 

Ve všech regionech můžeme sledovat naprostou převahu bronzových náramků nad 

železnými a sapropelitovými. Železné kruhy se v jednotlivých regionech vyskytovaly 

v rozmezí 7-20% ve srovnání s dalšími druhy náramků. Kruhy ze švartny se v hrobech 

nacházely až od stupně LT B2b a v naprosté většině byly uloženy tradičně na levé ruce 

s výjimkou hrobu 34 z Dobré Vody, kde se našel sapropelitový náramek na pravé ruce. Jejich 

výskyt procentuálně převažuje ve východních Čechách (25%), kde je většina hrobů datována 

až do fáze LT B2/C1, tedy do období, kdy se tyto náramky již vyskytují. 

Ve všech sledovaných regionech byly do hrobu nejvíce ukládány 2 náramky. Kromě 

Kutnohorska, kde byl poměr jednoho a tří náramků umísťovaných do hrobů v podstatě stejný, 

ve všech třech ostatních území byl druhým nejčastějším případem jen jeden náramek 

v hrobové výbavě. Čtyři náramky se v hrobě vyskytly jen dvakrát, a to z regionu 

severozápadních Čech a ze středních Čech (Graf 7).  
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Ve všech regionech se vyskytly různé kombinace uložení náramků. Vzhledem k tomu, 

že jsou porovnány soubory hrobů různé velikosti a časového trvání, není možné vyvozovat 

závěry o levorukosti, resp. procentuálnímu zastoupení levorukých jedinců, v jednotlivých 

regionech. Toto porovnání by bylo lépe viditelné mezi jednotlivými pohřebišti. Nicméně, 

v tomto případě shledáváme potencionální zastoupení levorukých jedinců v rozmezí 12% (SZ 

Čechy), 18% (Kutnohorsko), 18% (střední Čechy) a 25% (V Čechy) v celém zkoumaném 

období. Na Kutnohorsku se například našly 3 hroby obsahující 2 náramky na pravé a 1 na 

levé ruce, ale žádný hrob s jedním nebo dvěma náramky nasvědčující o levoruké dispozici. 

Ve všech dalších třech oblastech máme vždy v menšině zastoupených pár hrobů (s jedním 

nebo dvěma náramky), kde byla preferována pravá ruka, a tak by bylo možné uvažovat o 

levácích. V obou případech, kdy byly uloženy 4 náramky, šlo o kombinaci 3 náramků na 

pravé a 1 na levé ruce. 

 

  

Severozápadní Čechy                       Kutnohorsko 

 

  

Střední Čechy                             Východní Čechy 

 

Graf 7: Poměr počtu uložených náramků na jeden hrob v jednotlivých regionech. 
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7.3.4 Nápažníky 

Nejvíce nápažníků nacházíme v oblasti severozápadních Čech, kde jsou zaznamenány 

celkem ve 20 hrobech z celkových 77, a to jako další kruhové předměty doplňující společně 

s náramky výbavu jedinců, nebo ve 4 případech i jen jako samostatné kruhy zdobící horní 

končetiny. Jednalo se o 11 sapropelitových, 8 železných a 5 bronzových kruhů. Ty byly 

nejčastěji umístěny do hrobu po jednom. Ve dvou hrobech pak byly po 2 a v jednom hrobě 

dokonce po 3. Jen ve 2 případech se vyskytla preference pravé paže, jinak vždy převažovala 

paže levá.  

Ve středních Čechách byly nápažníky zaznamenány jen ve 4 hrobech z celkových 35. 

Dvakrát se našly na ruce levé, dvakrát na ruce pravé. I když máme z této oblasti 5 náramků ze 

sapropelitu, žádný z nápažníků nebyl zhotoven z tohoto materiálu, jednalo se o 3 bronzové a 1 

železný nápažník. V tomto regionu vždy doplňovaly výbavu s 1-2 náramky.  

Na Kutnohorsku nebyl zaznamenán ani jeden nápažník. Ve východních Čechách se 

našel jen jeden železný, uložený na levé paži. 

7.3.5 Nákrčníky 

Nákrčníky byly běžně vyráběny z bronzu a nacházely se na krku zemřelých. Výjimku 

představuje (nejspíše) železný nákrčník z hrobu 18 z JÚ, jehož části se našly na hrudi, a 

zlomený bronzový nákrčník z hrobu 39 z Kutné Hory-Karlova, který byl uložen u pravé ruky 

na úrovni pasu.  

Nákrčníky byly v oblasti severozápadních, středních a východních Čech zastoupeny 

v poměru 8-14 % v porovnání se všemi hodnocenými ženskými hroby. Tento poměr, 

vzhledem k celkovému součtu hrobů v daném regionu, výrazně přesahuje Kutnohorsko, resp. 

pohřebiště Kutná Hora-Karlov. Z celkových 16 zkoumaných hrobů z tohoto pohřebiště byla u 

5 z nich zaznamenána přítomnost bronzových nákrčníků (31%). Jedná se o vysokou 

koncentraci takto bohatě vybavených žen na jednom pohřebišti. Kromě nákrčníků dále 3 z 

nich obsahovaly bronzové náramky, prsteny a nánožníky, další 2 byly bez nánožníků.
36

 

7.3.6 Prsteny 

Prsteny nacházíme v největší míře z bronzu, doložen je také 1 exemplář ze železa a 1 

ze sapropelitu. Kromě východních Čech, kde se nenašel ani jediný prsten, je registrujeme ve 

4-5 hrobech v každém ze zbývajících regionů. Pokud se našly ve funkční poloze, byly 

preferovány prsty na levé ruce.  

 

                                                 
36

 Tento fakt bude dále podrobněji řešen v kapitole o sociální struktuře. 
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7.3.7 Opasky 

Nalezené opasky byly z největší části tvořené z organického materiálu a železného 

kroužku, který se jako jediný dochoval. Ve všech čtyřech regionech máme, i když v malém 

množství, také pozůstatky po bronzových řetízkových opascích. Kromě 2 hrobů (hrob 10 

z Radovesic II a hrob 54 z Tišic), jejichž jedinci měli ve své výbavě nejspíše 2 kusy těchto 

předmětů, se ve výbavě vždy našel jen 1 kus. Minimálně v jedné třetině analyzovaných hrobů 

v každém ze 4 regionů byla zaznamenána jejich přítomnost v hrobové výbavě. Ve středních 

Čechách se opasky vyskytly u více jak poloviny žen. 

Opasky jsou běžně nacházeny u nebo kolem pasu jedinců. Vyskytují se ale i výjimky, 

kdy se jejich součást najde v nefunkční poloze. Tyto odchylky jsou nejvíce zaznamenány 

v severozápadních Čechách, což není, vzhledem k vyššímu počtu hrobů na tomto území ve 

srovnání s ostatními, tak překvapivé. 

7.3.8 Korálky 

Jednalo se především o korálky skleněné. Jejich počet se v analyzovaných hrobech 

pohyboval od 1 do 6 kusů a nacházíme je na různých místech – u hlavy, krku a na hrudi.  

I když severozápadní Čechy představují region s nejvíce zkoumanými ženskými 

hroby, skleněný korálek zde byl nalezen jen jeden, a to v hrobě z Těchobuzic. Z oblasti 

východní Čech máme doložen jeden hrob se 2 kusy skleněných korálků. Ve středních 

Čechách máme doklady jejich uložení ze Zeměch a Letek. Na pohřebišti Kutná Hora-Karlov 

se nenašel ani jeden skleněný korálek, ale v jednom z hrobů byly uloženy 4 bronzové korálky. 

Obecně můžeme říci, že skleněné korálky se v období LT B1-C1 ukládaly do 

ženských hrobů jen velmi ojediněle; nenašly se ani na jednom z větších pohřebišť ve všech 

regionech (JÚ, Kutná Hora-Karlov, Makotřasy, Dobrá Voda).  

7.3.9 Keramika 

Jak již bylo nastíněno výše, keramika netvořila typickou součást hrobové výbavy na 

českých laténských pohřebištích. Pokud se v hrobu vyskytla, byla ukládána buď u hlavy, nebo 

nohou zemřelého. Dvakrát máme doloženu polohu vedle pravé strany těla a jednou u pravého 

ramene. 

Na Kutnohorsku nebyl nalezen ani jeden keramický kus. Ze severozápadních Čech 

máme zaznamenány 3 hroby, přičemž jen 1 z nich pocházel z JÚ. Ze středních i východních 

Čech máme doloženy po 2 hrobech, které obsahovaly keramiku.  
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7.3.10 Ostatní předměty 

Další předměty hrobové výbavy, které nelze zařadit ani do jedné z výše zmiňovaných 

kategorií, se vyskytly ve všech 4 regionech. Nacházejí se převážně v oblasti u hlavy nebo 

nohou, ale jsou zaznamenány i jiné polohy. Jednalo se především o předměty denní potřeby 

(přeslen, brousek). 

Vyniká především oblast severozápadních Čech, resp. pohřebiště JÚ, kde se našla 

například toaletní souprava, dvě jehlice, dvě náušnice apod. Na pohřebišti Kutná Hora-Karlov 

se mimo jiné také vyskytla jehlice, či toaletní souprava. Naopak oblasti středních a 

východních Čech se jeví v tomto ohledu jako méně výrazné. 

7.4 Variabilita předmětů hrobové výbavy v okolních oblastech 

V následujících podkapitolách chci zhodnotit situaci na území Moravy, Slovenska a 

Rakouska, a to v rámci období LT B1-C1. Jde o oblasti geograficky blízké českému území, 

ale v některých aspektech s rozdílnými zvyklostmi (kromě rozdílných typů předmětů také 

shledáváme například rozdíl v orientacích hrobových jam, jejich velikosti, ve vyšším počtu 

výskytu žárových hrobů apod.). Vzhledem k tématu této diplomové práce, mě zajímaly 

rozdíly v počtu, typu a místech uložení předmětů hrobové výbavy. Výběr hrobů do databáze 

podléhal stejným podmínkám jako v případě českých pohřebišť. 

7.4.1 Morava 

Na Moravě je na rozdíl od Čech využívána širší chronologická datace jednotlivých 

celků doby laténské: LT A, LT B1, LT B2, LT B2/C1 a LT C1 (Čižmář 1974, 1975). 

Laténská pohřebiště zde systematicky zpracovává J. Čižmářová. Do databáze jsem zařadila 

celkem 60 hrobů z těchto celků: Brno-Chrlice (Čižmářová 1990), Brno-Maloměřice 

(Čižmářová 2005), okresy Brno-venkov a Brno-město (Čižmářová 2011), okresy Blansko a 

Vyškov (Čižmářová 2013) a pohřebiště z Holubic a Křenovic (Čižmářová 2009). 

Na moravských pohřebištích převažoval, podobně jako na Kutnohorsku a ve 

východních Čechách, výskyt železných spon (65,6 %) nad těmi z bronzu. Nejčastěji byly do 

hrobu ukládány po 1-2 kusu a převažovaly v oblasti ramen.  

Na Moravě sledujeme velmi nízký počet nákrčníků (3,3%). Z 60 zkoumaných hrobů 

se našly jen ve 2 z nich. Byly vyrobeny z bronzu a umístěny kolem krku jedinců. Naopak 

nánožníky registrujeme ve více než polovině hrobů (66%). Ve 3 hrobech z nich byl jen 1 kus 

nánožníku na jedné z nohou, v hrobě 11 z Lovčiček (okr. Vyškov) byl uložen jeden na pravé 

noze, druhý se našel u levé ruky (Čižmářová 2013, 140-141). Oproti území Čech se jeví 
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naprosto výjimečná situace v hrobě 34 z Brna-Maloměřic (Čižmářová 2005, 84), kde se našly 

3 bronzové nánožní kruhy (2 na levé, 1 na pravé). 

Náramky byly převážně bronzové, pár kusů bylo i ze sapropelitu a železa. Švartnové 

kruhy se našly vždy na levé paži. Tyto kruhové ozdoby se nejčastěji vyskytly po 2 kusech 

v hrobě, a to vždy uložené párově. Z 16 hrobů, kde byl zaznamenán jen 1 kus náramku ve 

výbavě, byl v 6 z nich uložen na pravé ruce. Možnou levorukost by mohl také naznačovat 

jedinec z hrobu 9 z Brna-Maloměřic, který měl 3 náramky na pravé a 1 na levé ruce 

(Čižmářová 2005, 78). Ve 22 hrobech se našly nápažníky, ukládané nejčastěji po 1 kusu. Opět 

převažovaly bronzové a většinou doplňovaly výbavu s 1-2 náramky.  

Prsteny byly celkem v 9 hrobech, a to po 1-2 kusech, nejčastěji navlečené na prstech 

levé ruky. Byly vyrobeny buď z bronzu, nebo železa. Výjimku představuje hrob 14 z Maref, 

kde se našel jeden exemplář ze stříbra (Čižmářová 2013, 148-149). 

Opasky byly nacházeny především v pase jedinců a byly vyrobeny ze železa, 

výjimečně z bronzu. Ve 2 hrobech z Brna-Maloměřic (hrob 67 a 52) se našly nejspíše 2 kusy 

tohoto druhu předmětu. 

Z území Moravy nemáme ani jeden nález skleněného korálku. Na rozdíl od české 

oblasti zde máme více keramických nádob v hrobě - z 60 hrobů se našly ve 25 z nich. 

Nejčastěji byly položeny u hlavy nebo nohou zemřelého. Z ostatních přídavků je třeba zmínit 

vysoký počet hrobů s nálezy kostí zvířat, které tak společně s přítomností keramických nádob 

dokládají zvyk ukládat nebožtíkům do hrobu potravu. 

7.4.2 Slovensko 

Ze slovenských publikovaných laténských pohřebišť jsem do databáze vybrala 66 

hrobů z těchto lokalit: Chotín (Ratimorská 1981), Malé Kosihy (Bujna 1995), pohřebiště 

jihozápadního Slovenska (Benadík – Vlček – Ambros 1957), Dubník (Bujna 1989, 1991), 

Maňa (Benadík 1983) a Bajč-Vlkanovo (Benadík 1960). 

Stejně jako na Moravě byli slovenských pohřebištích zemřelí ukládání spíše 

s železnými (66,2%), než bronzovými sponami. Našly se po 1-4 kusech, ale máme i několik 

málo hrobů se 7, 8, 9 i 10 sponami. Spony byly různě kombinovány, přičemž jako největší 

místo výskytu opět převažují ramena.  

Nánožníky byly zastoupeny skoro ve většině zkoumaných hrobů – byly obsaženy ve 

výbavách 55 hrobů z celkových 66 zkoumaných (83,3%). Nalézaly se párově umístěné na 

nohou; výskyt jen jednoho takto uloženého kruhu z tohoto území nemáme. Odchylku od 

normy představují 2 hroby, kde se našly nánožníky po 4 kusech. Jedná se o hrob 125 z Mani, 

kde se našly 2 nánožníky s dutými puklicemi na nohách a 2 další housenkovitého typu vedle 
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pravé nohy u keramických nádob (Benadík 1983, 57, Abb. 12). Druhým takovým případem je 

hrob 331 z Malých Kosih, který měl 2 vývalkovité nánožní kruhy na kotnících a další 2 

rýhované nánožníky uložené v levém horním rohu hrobové jámy společně s dalšími 2 

bronzovými náramky (Bujna 1995, 73-74, Abb. 64). 

Nákrčníky byly opět málo zastoupeny, a to jen v 7 zkoumaných hrobech (10,6%). 

Byly z bronzu a kromě řetízkovitého nákrčníku z hrobu 13 z Mani, který byl nalezen rozpadlý 

na hromádce vedle pravé ruky (Benadík 1983, 17), se všechny ostatní našly na krku jedinců. 

Převažovaly náramky vyrobené z bronzu. Kromě železných a sapropelitových máme 

doklad 3 skleněných náramků ze 2 hrobů z pohřebiště Maňa (hrob 133 a 127), které již ale 

náleží do fáze LT B1b-c. Švartnové a skleněné náramky byly vždy navlečeny na levé ruce. 

Jinak ale preference umístit jeden či více náramků na levou ruku byla zastoupena ve velmi 

malé míře. Nápažníky z analyzovaných slovenských hrobů byly také buď bronzové, 

sapropelitové nebo železné; ty ze železa v tomto případě mírně převažovaly. V již zmíněném 

hrobu 127 z Mani se našel také jeden skleněný nápažník. Krom 4 nápažníků z Mani, které se 

našly na pravé paži, byly ostatní navlečeny na levou horní končetinu. Nápažníky se 

vyskytovaly vždy jen po 1 kusu. 

Prsteny, ukládané převážně na prstech pravé či levé ruky, byly v tomto celku 

zastoupeny ve 13 hrobech. Převažovaly prsteny z bronzu, dále se našly 4 stříbrné, 2 železné, 1 

jantarový a 1 skleněný (opět v hrobě 127 z Mani, který patří až do mladší fáze LT C1b-c). 

Vyskytly se po 1-4 kusech ve výbavě. V hrobě 100 z Mani se jich našlo 8 různých 

bronzových kusů v prostoru mezi pravou rukou a tělem (Benadík 1983, 46-47); možná mohly 

být původně uloženy do organického váčku, který se již nedochoval, nebo svázány 

dohromady organickým provázkem. 

Opasky se našly výlučně železné, po jednom kusu a vždy uložené v oblasti pasu.  

Korálky byly objeveny v 7 hrobech, přičemž se jednalo buď o skleněné, nebo 

jantarové perly ukládané převážně po 1 kusu. Hrob 100 z pohřebiště Maňa měl ve své výbavě 

2 jantarové a 3 skleněné, všechny uložené u pravé ruky (stejně jako již zmíněné prsteny). 

 Keramické nádoby se našly v 57 hrobech (86,4%), tedy v naprosté většině hrobů na 

rozdíl od území Čech a Moravy. Nachází se po 1-5 kusech umístěné nejvíce v dolní části 

hrobové jámy u nohou zemřelého.  

Z dalších předmětů značně vynikají především nálezy kostí zvířat. Dále se našly 

například ovčácké nůžky či železný nožík.  



91 

 

7.4.3 Rakousko 

Z oblasti Rakouska jsem do databáze zařadila celkem 43 hrobů, a to ze dvou 

největších zpracovaných pohřebišť Potterbrunn (Ramsl 2002) a Mannersdorf (Ramsl 2011). 

Na těchto pohřebištích mírně převažoval počet spon z bronzu (54,2%), než ze železa. 

Nejčastěji se našlo po 1 kusu a převažovaly spony uložené na hrudi. Ve dvou případech bylo 

ve výbavě odhaleno až 9 spon - jednalo se o hroby 3 a 38 z Mannersdorfu.  

Nánožníky byly zastoupeny jen v 19 hrobech (44,2%) a vykazovaly značné odlišnosti 

od situace v Čechách. Ve 2 hrobech z Pottenbrunnu bylo sice zaznamenáno uložení 2 

nánožníků, ale ty nebyly identické. Šlo o hrob 547/1, kde byly uloženy nestejné bronzové 

kruhy (Ramsl 2002, 45-46, Taf. 62), a o hrob 574/2, v němž se našel 1 železný nánožník na 

pravé noze a 1 bronzový na noze levé (Ramsl 2002, 50-51, Taf. 70). Tři nánožní kruhy se 

našly v hrobě 10/1 z Mannersdorfu – 2 stejné byly uloženy párově a třetí byl uložen na levé 

noze (Ramsl 2011, 38-41, Taf. 42-44). Ve výbavách 3 hrobů z Mannersdorfu byly dokonce 4 

nánožníky. Tato situace se vyskytla v hrobě 8 (Ramsl 2011, 37-38, Taf. 39), 13 (Ramsl 2011, 

41-43, Taf. 50-51) a 22 (Ramsl 2011, 43-44, Taf. 56-57). Ve všech případech šlo o uložení 2 

stejných nánožníků na jednu z nohou a těch dalších 2 na druhou nohu. P. Ramsl řadí hroby se 

4 nánožníky k hrobům elity stupně LT B1 (Ramsl 2010, 294).  

V 5 hrobech se na krku zemřelých nalezly nákrčníky. Kromě železného z hrobu 46 

z Mannersdorfu byly všechny ostatní bronzové. 

Co se týče náramků a nápažníků, nemáme z této oblastí mnoho nálezů ze sapropelitu, 

jen 1 švartnový náramek. Náramky se vyskytly nejčastěji po 2 kusech v hrobech a to uložené 

párově, jeden na každém zápěstí. Výjimečně vybavený byl jedinec z hrobu 22 

z Mannersdorfu, u kterého se našlo 7 náramků – 2 měl na levé a 2 na pravé ruce, další 3 

potom mimo mezi tělem a pravou rukou (Ramsl 2011, 43-44, Taf. 55-57). Nápažníky se 

vyskytly jen ve 3 hrobech a byly uloženy po 1 kusu.  

V 11 hrobech registrujeme přítomnost prstenů. Ty byly ukládány hlavně na prsty 

pravé ruky, po 1-2 kusech. Kromě prstenů z bronzu se zde vyskytují i 2 ze stříbra a 6 ze zlata. 

Opasky se našly v 11 hrobech u pasu jedinců. Našel se jen 1 bronzový, ostatní byly ze 

železa. 

Stejně jako na Slovensku se v rakouských hrobech našly korálky ze skla a jantaru. 

Objevily se celkem v 9 hrobech, nejčastěji v počtu 1-2. Vyskytovaly se v největší míře u krku, 

dále potom u hlavy, což naznačuje jejich původní funkci náhrdelníku nejspíše tvořeného 

provázkem z organického materiálu. V hrobě 185 z Pottenbrunnu se našlo dokonce 13 malých 

skleněných korálků u krku zemřelé (Ramsl 2002, 38-39, Taf. 49). 
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Keramika tvořila poměrně velkou část výbavy všech zkoumaných jedinců. V hrobech 

se jich obvykle našlo až několik kusů.
37

 Z dalších předmětů, které můžeme v rakouských 

hrobech registrovat a které nejsou typické pro české území, je možné uvést železné nožíky a 

ovčácké nůžky. 

7.5 Sociální aspekty výbavy ženských hrobů doby laténské 

Období tzv. plochých laténských pohřebišť působí oproti silně diferencované 

společnosti v době halštatské, projevující se bohatě vybavenými hroby tehdejší aristokracie, 

jako společnost málo sociálně rozrůzněná. Ale i přesto byli někteří jedinci obdařeni poměrně 

bohatou výbavou, kterou se tak odlišují od ostatních jedinců, a je možné o nich uvažovat jako 

o elitní vrstvě tehdejší společnosti. Na tomto místě bude nastíněna možná sociální struktura, 

která se odráží ve výbavě ženských hrobů v Čechách. 

7.5.1 Dějiny bádání 

Tímto tématem se u nás zabýval již J. Filip, který vyčlenil mimo jiné skupinu bohatě 

vybavených žen (Filip 1956, 307-311). Velmi podobně interpretoval moravské hroby s více 

jak 6 předměty M. Čižmář (Čižmář 1972, 73). V rámci vyhodnocení pohřebiště v Jenišově 

Újezdě se k této otázce vyjádřilo několik badatelů (Sankot 1978, 78-92; Neustupný 1978, 63; 

Lorenz 1978a, 72-73), přičemž hroby na základě kombinací předmětů, věku a pohlaví jedinců 

rozdělil J. Waldhauser do 9 garnitur: 100-900 (Waldhauser ed. 1978, 106-107; II, Abb. 62; 

Waldhauser 1987, 39-41, Abb. 5). Jako výlučně ženské garnitury byly vyčleněny garnitury 

200 (s nánožníky) a 300 (bez nánožníků s párovými náramky), jako z větší části ženské byly 

určeny garnitury 400 (s jedním náramkem) a 500 (s jedním nápažníkem). Každá z těchto 

souprav hrobové výbavy byla dále rozčleněna na 4 podskupiny (např. 210, 220, 230, 240).  

V zahraničí se sociální strukturou doby laténské zabývalo několik badatelů (zde jen 

výběr). Na Slovensku to byl J. Bujna, který zpracoval materiál z pohřebišť z Karpatské 

kotliny a hroby podle výbav rozdělil do 5 skupin.  Vyčlenil skupinu 1, která (mimo mužských 

hrobů se zbraněmi) zahrnuje bohatě vybavené ženské hroby s opaskovým řetězem a skupinu 

2, do které spadají také bohatě vybavené ženské hroby, ale postrádající opaskový řetěz (Bujna 

1982, 414-419). Pro rakouské pohřebiště Pottenbrunn vytvořil P. Ramsl 7 skupin pohřebních 

výbav podle výskytu předmětů, zahrnující mimo jiné garnitury s nánožníky, s náhrdelníky 

apod. (Ramsl 2002, 123-136). Rozsáhlá práce L. Baraye, který se zaměřil na nekropole z 

                                                 
37

 Jelikož se keramika vyskytla v naprosté většině hrobů, nezadávala jsem ji ani do databáze.  
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území pařížské kotliny v období od pozdního halštatu do střední doby laténské, řeší mimo jiné 

rozdělení a organizaci hrobových přídavků v hrobech (Baray 2003).   

7.5.2 Otázka bohatosti ženské výbavy  

V souvislosti s nálezy ženských hrobů, které se počtem a druhem předmětů 

obsažených v hrobové výbavě od sebe nějak odlišovaly, se nabízí otázka, co daná bohatost 

odráží. Pohřebiště někdy budí dojmem, že by mohly reflektovat realitu tehdejší doby, je ale 

nutno počítat s tím, že naše poznatky jsou jen částečné a navíc podléhají subjektivitě. Daná 

bohatost v počtu a druhu předmětů hrobové výbavy mohla být projevem jedné ze tří 

možností: 1) pozůstalí uložili do hrobu mrtvého předměty bez ohledu na to, jaké sociální 

postavení jedinec za svého života zastával; 2) předměty odrážely bohatost jeho nebo jeho 

rodiny; 3) výbava symbolizovala sociální postavení spojené s mocí, kterou ve společnosti měl 

(Trémeaud 2014, 79-80). Podle L. Baraye je velmi těžké interpretovat bohatost, tu spojuje 

především s výskytem předmětů cizí provenience, než například s vysokým počtem jednoho 

nebo více druhů předmětu (Baray 2003, 245-247, 381). 

Na Moravě byl definován horizont bohatých hrobů žen, které neměly ve výbavě 

keramiku, ale obsahovaly importy ze západu a z oblasti Karpatské kotliny (Ludikovský 1964). 

Na území jihozápadního Slovenska J. Bujna zaznamenal také v období LT B1 bohatě 

vybavené hroby, které řadí k tehdejší elitě. Jako kritéria bohatosti uvádí přítomnost ozdob 

z drahého kovu, importy z vnějšího prostředí, předměty vyrobené ve vyšší kvalitě, náročnější 

technologií, nebo z méně dostupných surovin, dále potom celkový počet jednotlivých ozdob a 

součástí oděvu. Vyčleňuje 3 hlavní skupiny bohatě vybavených hrobů, které obsahovaly 

následující artefakty: B1Q1.1 – stříbrný kruhový šperk a nákrčník nebo náhrdelník; B1Q1.2 – 

zlatý prsten; B1Q1.3 – náhrdelník z korálků (Bujna 2012, 96-101). Je nutno poznamenat, že 

pro území Čech nelze s tímto dělením počítat, protože nálezy z drahých kovů se u nás 

v podstatě nevyskytují.
38

  

Na českém území bylo souvislosti s vyhodnocením pohřebiště Radovesice II 

Waldhauserovo dělení pohřebních výbav dále rozšířeno, a to podle druhu a početnosti 

předmětů v hrobě (Budinský – Waldhauser 2004, 105-106). V rámci tohoto dělení byla 

vyčleněna skupina bohatě vybavených žen, která zahrnuje 3 podtypy hrobů – 2 s přítomností 

                                                 
38

 Nálezy z drahých kovů jsou uváděny jen z těchto lokalit: hrob VII/67 z Hostomic se zlatým sedlovitým 

prstenem, záušnice ze zlatého drátu z hrobu IV z Libkovic-Mariánských Radčic  (Budinský – Waldhauser 2004, 

111). V analyzovaném souboru hrobů z českých pohřebišť se využití zlata vyskytlo jen jednou – v hrobě 20 

z Kutné Hory-Karlova se našel bronzový terčík se zlatými nýty a malou mušlí. Nejspíše byly tyto předměty 

upevněny na kožený náramek, který pak byl navlečen na pravé zápěstí (Valentová – Sankot 2011, 327-348). 
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nánožníků (garnitury 210-240) a 1 bez nánožníků, ale s párovými náramky (garnitura 310). 

Podle této hypotézy, která tak spojuje bohatství jedince (početnost výbavy) a jeho sociální 

postavení, měly být tyto ženy součástí vesnické elity. Párově uložené nánožníky jsou brány za 

odznak společenského a sociálního postavení (Budinský – Waldhauser 2004, 107, 110).  

7.5.3 Bohatě vybavené hroby žen z území Čech 

Z celkového počtu 141 analyzovaných ženských hrobů máme doloženy nánožníky 

v 76 z nich, tedy ve více jak polovině, přičemž antropologicky určených jich bylo jen 24. 

Právě především přítomnost nánožníků v hrobě je brána za doklad, že jedinec byl ženského 

pohlaví.
39

 Celkem v 15 z nich navíc registrujeme přítomnost bronzových nákrčníků.
40

 

Společný výskyt těchto dvou předmětů a přítomnost dalších předmětů jako spony, náramky a 

opasek (někdy také nápažník a bronzové prsteny) tak řadí tyto ženy do skupiny s nejbohatší 

výbavou (ve většině případů garnitura 210); mělo se jednat především o dospělé ženy.
41

 

Hroby s takovouto výbavou jsou zastoupeny ve všech sledovaných regionech Čech, přičemž 

jejich vysoký výskyt je registrován na pohřebišti Kutná Hora-Karlov, kde byly nalezeny v 5 

hrobech z 16 hodnocených. Chronologicky jejich výskyt sledujeme od LT B1b-c do LT 

B2b.
42

 

Jelikož v Čechách jsou v naprosté většině hrobů, kde se nalezl nákrčník, zaznamenány 

i bronzové nánožní kruhy, jeví se situace ve 2 hrobech z pohřebiště Kutná Hora-Karlov 

poměrně nezvykle. Jedná se o hrob 43 a 47, které jsou oba datovány do fáze LT B2a. Hrob 47 

obsahoval typickou výbavu tvořenou 3 sponami, 2 náramky, opaskem a navíc 2 bronzovými 

prsteny. Hrob 43 měl společně se 3 sponami a 2 náramky i další 2 ne příliš typické artefakty - 

na hrudi uložený kousek mušle a u nohou toaletní soupravu. V tomto případě se nabízí otázka, 

zda tyto 2 hroby řadit do skupiny s průměrnou výbavou, či by je bylo možné považovat za 

jedince z cizího prostředí. V oblasti středního Rýna totiž máme nálezy hrobů žen bez 

                                                 
39

 Známe ale i případy, kdy se antropologické určení neshoduje s archeologickou výbavou. Jde například o hrob 

67 z Mlčechvost, který byl antropologicky určen jako žena, ale v její výbavě byl nalezen železný meč, typický 

atribut mužských hrobů (Levínský 2009). Nebo hrob 10 a 13 z Radovesic II, jejichž jedinci byli antropologicky 

určeni spíše jako muži, ale ve výbavách měly nánožníky. 

40
 Jedná se o tyto hroby: hrob 15 z Tišic, hrob 8 ze Soběsuk, hrob 2 z Peček, hrob 1 ze Stránců, hrob 13 a 15 

z Radovesic II, hrob 3 a 4 z Prahy-Pitkovic, hrob 5 z Makotřas, hrob z Těchobuzic (Litoměřicko), hrob 32, 39 a 

45 z Kutné Hory-Karlova, hrob 5 z Jenišova Újezda, hrob 23 z Dobré Vody.  

41
 Jen u 10 hrobů z uvedených 15 byla provedena antropologická analýza, která buď jedince přiřadila do obecné 

kategorie žen, nebo ho věkově zařadila skupiny dospělých. Na analyzovaných hrobech tedy nelze potvrdit, zda 

se opravdu jednalo o dospělé ženy.  

42
 Datace hrobu 15 z Tišic do fáze LT B1a není jistá, spíš by odpovídalo až následující období LT B1b-c. 
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nánožníků, ale s přítomností nákrčníků a náramků (Lorenz 1978b, 149-150, Abb. 41). 

Nedávná stronciová a kyslíková izotopová analýza toto ale nepotvrdila (Scheeres et al. 2014). 

Podle výsledků, které vycházely z výzkumu zubů z pohřebišť Radovesice I, Radovesice II a 

Jenišův Újezd, to měli být překvapivě spíše muži-bojovníci, kteří mohli na české území přijít 

z jiného prostředí.  

Na našem území registrujeme také nálezy bohatě vybavených hrobů, ale bez 

nánožníků. Jedná se například o ženu z hrobu 44 ze Zeměch, jejíž výbava obsahovala 6 spon 

(z toho 2 spojené řetízkem), 3 náramky a 1 nápažník, 3 prsteny, 6 skleněných korálků, přeslen 

a 2 keramické nádoby (Pršalová 2012). Skladbou výbavy by se tento hrobový celek mohl 

zařadit ke garnituře 310 stále spadající do Waldhauserovy skupiny bohatě vybavených žen 

(neobsahuje ale opasek). Další hroby, které neměly nánožní kruhy, ale obsahovaly poměrně 

bohatou výbavu, měly, stejně jako v tomto případě společné to, že obsahovaly párové 

náramky. Ty by tedy, v případě absence párových nánožníků, mohly dotyčné stále řadit do 

skupiny s bohatou výbavou tak, jak ji definuje P. Budinský a J. Waldhauser (2004, 106).  
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8. Syntéza 

Chronologická variabilita 

Zdá se, že právě chronologická analýza jednotlivých předmětů přináší nejvíce 

pozorovatelných výsledků, a to především z hlediska použitého materiálu na výrobu daných 

předmětů a z hlediska počtu kusů uložených do jednoho hrobového celku. Toto je možné 

dobře sledovat hlavně u spon a kruhových ozdob horních končetin. Ve fázi LT B1a mírně 

převažují železné spony, od LT B1b-c do LT B2a naopak bronzové, v období LT B2b opět 

převládají ty ze železa, což trvá až do poslední fáze LT C1, kdy se počet bronzových a 

železných vyrovnává. Tyto výsledky ve velké míře odpovídají i zjištěním v jednotlivých 

regionech. Výrazně se odlišují jen střední Čechy, kde na rozdíl od ostatních oblastí 

registrujeme převahu spon bronzových nad železnými.  

Co se týče počtu spon uložených v jednom hrobovém celku, v období LT B2a-LT B2b 

se nacházely nejvíce po 2-3 kusech, ve všech dalších obdobích převažoval v hrobech jen 1 

exemplář. Na Kutnohorsku a ve východních Čechách nemáme v celém sledovaném období 

doložen ani jeden hrob, který by obsahoval jen 1 sponu.  

Náramky z bronzu naprosto převažovaly nad těmi ze železa, a to ve všech obdobích. 

V LT B1a máme doloženy výlučně bronzové náramky, ty železné se v malé míře objevují od 

LT B1b-c. Od LT B2b můžeme pozorovat první užití náramků ze sapropelitu. Ve fázi LT 

B2/C1 byl poměr bronzových, železných a sapropelitových téměř vyvážen. Ve všech 

obdobích se v minimálně polovině hrobech našly náramky po 2 kusech. Dále se vyskytly buď 

po 1, nebo po 3. Ve východních Čechách se našly buď jen po 1, nebo jen po 2. Výjimečně po 

4 kusech se vyskytly jen ve fázi LT B2b, a to u 2 jedinců.  

Nápažníky byly nejčastěji také z bronzu, vyskytují se i železné a od LT B2b 

švartnové. Jen výjimečně se jich našlo více než 1 kus v hrobě, a to až od fáze LT B2b. Ani 

jeden nápažník nebyl zaznamenán na Kutnohorsku. 

 

Variabilita umístění 

Nejvyšší rozmanitost v umístění představují spony. Nejčastěji je nalézáme na ramenou 

a/nebo hrudníku jedince, ale poměrně často se mohou vyskytnout i na jiných částech těla. 

Preference umístit spony spíše na hrudník byla zaznamenána v severozápadních Čechách, 

resp. hlavně na pohřebišti Jenišův Újezd. Párové umístění spon na ramenou je pokládáno za 

doklad sepnutí šatů bez rukávů na tomto místě. Tuto variantu nacházíme ve všech fázích LT. 

Naproti tomu umístění 2 či 3 spon jen do oblasti hrudníka máme doloženo jen do období LT 

B2b. Od 4 a více kusů spon v hrobě můžeme kromě praktické funkce uvažovat i o jejich 
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funkci estetické. Kromě funkčních poloh se spony našly například v okolí hlavy, nebo přímo 

uložené na ní. V tomto případě je uvažováno o tom, že sloužily k sepnutí pohřebního rubáše 

v horní části těla.  

V souvislosti s náramky a nápažníky je často uvažováno o pravorukosti a levorukosti 

jedinců. V největší míře totiž nacházíme polohy, kde je kruh(y) umístěn na levé ruce a to 

nejspíše z toho důvodu, aby měl dotyčný pravou ruku volnou a mohl s ní tak snáze pracovat. 

V případě výskytu 2 náramků v hrobě jsou nejčastěji uloženy párově, tedy každý na jednom 

zápěstí. V menší míře zastoupené železné náramky byly skoro vždy navlečeny na levé ruce. 

Sapropelitové se kromě hrobu 34 z Dobré Vody vyskytovaly také vždy na levé ruce. 

Nápažníky většinou doplňovaly výbavu s 1-2 náramky, opět převládala jejich poloha na levé 

paži. 

Nánožní kruhy nacházíme v páru, vyrobené z bronzu a v naprosté většině navlečené na 

kotnících. Pokud se nalezl jen jeden nánožník, byl navlečen na levé noze. Z procentuálního 

hlediska byly nejvíce zastoupeny ve východních Čechách a nacházíme je ve všech obdobích, 

především ale od LT B1b-c.  

Variabilita umístění nákrčníků byla nízká. V naprosté většině případů se našly ve 

funkční poloze na krku. Kromě jednoho nejistého nákrčníku ze železa byly všechny bronzové. 

Vyskytují se určitě od fáze LT B1b-c až do LT B2b. Poměr jejich výskytu značně přesahuje 

pohřebiště Kutná Hora-Karlov, kde byly objeveny u 31 % analyzovaných jedinců.  

Opasky se našly většinou po jednom kusu a v největší míře šlo o opasky 

z organického materiálu, po kterých se dochovaly jen železné funkční součásti. Ve středních 

Čechách se vyskytly u více jak poloviny žen.  

Prsteny, vyrobené především z bronzu, se v hrobech vyskytovaly hlavně v období 

mezi LT B1b-c a LT B2b. Z poslední fáze LT C1 máme jen 1 exemplář, a to ze sapropelitu. 

Jejich výskyt není vůbec doložen ve východních Čechách.  

Skleněné korálky nebyly častým artefaktem nacházeným v ženských hrobech doby 

laténské. Můžeme je najít jen v několika málo hrobech uložené v okolí hlavy a krku. Na 

pohřebišti Kutná Hora-Karlov nebyl zaznamenán ani jeden, za to se zde našly 4 korálky 

z bronzu.  

Podobně ne příliš často nacházíme v hrobech keramické nádoby. Na Kutnohorsku se 

nenašla ani jedna, v ostatních 3 regionech máme jen 2 nebo 3 hroby s keramikou. Další 

předměty jako přesleny, jehlice, toaletní soupravy apod., se vyskytly ve všech regionech, 

přičemž nejvíce jich zaznamenáváme na pohřebišti Jenišův Újezd a v období LT B2a. 
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Srovnání – Morava, Slovensko a Rakousko 

Pro porovnání jsem analyzovala i ženské hroby z území Moravy, Slovenska a 

Rakouska, ale už jen v rámci celého období LT B1-C1. Na Moravě převažovaly spony ze 

železa a nejčastěji se vyskytovaly po 1-2 kusech na ramenou. Na rozdíl od nákrčníků, které 

byly zachyceny jen v minimu hrobů, se nánožníky nacházely u více než poloviny jedinců. 

V hrobě 34 z Brna-Maloměřic byly výjimečně uloženy 3 nánožní kruhy. Na rozdíl od českého 

území se zde ve větší míře vyskytuje keramika a kosti zvířat. 

Na Slovensku převažovaly železné spony, ukládané po 1-4 kusech hlavně do oblasti 

ramen. Nánožníky byly zaznamenány v 83 % hrobů, přičemž ve dvou hrobech se našly 

zdvojené, tedy po 2 kruzích na každé noze. Kromě skleněných korálků byly nalezeny i 

korálky z jantaru. Na tomto území zaznamenáváme vyjma bronzových prstenů také 3 

exempláře ze stříbra. Keramika se vyskytuje skoro ve všech hrobech a nálezy kostí zvířat jsou 

také časté. 

Na analyzovaných rakouských pohřebištích se vyskytovaly spony vyrobené 

především z bronzu a uložené nejčastěji jen po jednom kusu do oblasti hrudníku. Nánožníky 

se vyskytují po 2, ale také po 3 i 4 kusech v hrobě. Na rozdíl od českého území, kde byly 

uloženy 2 identické či velmi podobné nánožníky párově, v Rakousku nalezneme i hroby 

s nestejnými nánožníky. Sapropelitové náramky se zde skoro nevyskytují, ale registrujeme 

zde prsteny z drahých kovů – zlata a stříbra. Stejně jako na Slovensku nacházíme, jak korálky 

ze skla, tak z jantaru. Několik kusů keramických přídavků bylo nalezeno v naprosté většině 

hrobů.  

 

Sociální variabilita 

Na našem území nemáme doklady takových ženských hrobů, které bychom mohly 

zařadit do skupiny bohatě vybavených hrobů ženské elity vymezených J. Bujnou (2012) na 

Slovensku. V naprosté většině hrobů se nevyskytují importy z vnějšího prostředí, či ozdoby 

z drahých kovů. I tak ale zaznamenáváme výbavy některých jedinců, které se do jisté míry liší 

od ostatních. Jedná se především o garnitury tvořené bronzovými nánožníky, nákrčníkem, 

náramky a případně dalšími předměty, které P. Budinský a J. Waldhauser (2004, 105-110) 

řadí do skupiny bohatě vybavených žen a pojí je tak s tehdejší elitou. V rámci ženských hrobů 

zařazených do databáze jsem takových hrobů zaznamenala celkem 15. Byly zastoupeny ve 

všech 4 regionech, přičemž nejvyšší výskyt je registrován na pohřebišti Kutná Hora-Karlov. 

Zde se našly i další dvě ženy s nákrčníky, které ale neměly ve výbavě nánožníky. Názor, že 

by se mohlo jednat o ženy cizího původu, který byl hledán ve středním Porýní, byl nedávno 



99 

 

vyvrácen díky výsledkům izotopové analýzy kyslíku a stroncia (Scheeres et al. 2014). 

Otázkou také zůstává, jak hodnotit některé bohatě vybavené hroby, ale bez nánožníků a 

nákrčníků. Odznakem jejich vyššího sociálního postavení by tak v tomto případě mohly být 

jen párově uložené bronzové náramky. 
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9. Závěr 

V rámci této diplomové práce byly analyzovány výbavy ženských hrobů doby laténské 

z území Čech. Prvotním krokem bylo vytvoření databáze zahrnující informace o typech 

předmětů uložených v jednotlivých hrobech, počtu a materiálu, ze kterého byly vyrobeny, a o 

místě jejich uložení vzhledem k poloze těla zemřelého. Díky vytvořené databázi bylo možné 

provádět různá statistická vyhodnocení a srovnávání.  

Pro to, aby byl hrob do databáze zařazen, musel splňovat několik kritérií. Pokud nebyl 

antropologicky určen jako žena (jen 32% z nich), musel obsahovat tzv. typické ženské 

přídavky (především nánožníky), které odpovídaly garniturám 200, 300, případně 400 a 500 

stanoveným J. Waldhauserem (1978; 1987). Mimo jiné musely být známy informace o místě 

uložení jednotlivých předmětů. Kvůli absenci nálezových okolností tak nemohly být některé 

hroby do databáze vůbec zařazeny. Soubor analyzovaných ženských hrobů představuje 

celkem 141 hrobů, které pochází ze 12 pohřebišť a dalších jednotlivých hrobových nálezů. 

Nejdříve jsem podrobně popsala uložení předmětů v ženských hrobech na 6 vybraných 

českých pohřebištích, které byly v databázi zastoupeny 7 a více hroby. Největší podíl 

v databázi představovala nekropole Jenišův Újezd se 45 hroby chronologicky rozptýlenými 

do celého období LT B1a – LT C1. Stejně jsem hroby popisovala i v rámci 4 oblastí, resp. 

regionů severozápadních Čech, středních Čech a východních Čech, a samostatného 

Kutnohorska.  

V rámci vyhodnocení jsem se zaměřila na chronologickou a prostorovou variabilitu 

předmětů hrobové výbavy na území Čech. Podle jednotlivých předmětů jsem také porovnala 

zmíněné regiony mezi sebou. Pro širší srovnání jsem do databáze zařadila i 169 hrobů z 

geograficky blízké oblasti Moravy, Slovenska a Rakouska, u nichž jsem podobným způsobem 

sledovala artefakty ukládané do hrobů. 

V předložené práci se mi podařilo zachytit chronologické i regionální rozdíly v uložení 

některých předmětů hrobové výbavy na území Čech. Jako nejvhodnější artefakty k tomuto 

poznání se jeví spony a náramky, tedy dvě části hrobové výbavy, které se v hrobech 

nacházely v nejvyšším počtu. Jako nejvýraznější se projevily především chronologické 

rozdíly v použití materiálu u těchto předmětů. Krajové rozdíly nebyly tak výrazné, ale 

například ve východních Čechách a na Kutnohorsku registrujeme hroby spíše se 2-3 sponami, 

než s jedním kusem spony. To by mohlo naznačovat vyšší oblíbenost kroje tvořeného šaty bez 

rukávů, které byly na ramenou sepnuty párovými sponami. Převažovaly bronzové náramky po 

2 kusech uložené párově a od fáze LT B2b zaznamenáváme výskyt kruhů ze sapropelitu. 

Ostatní předměty jako opasky, prsteny, korálky nevykazovaly přílišnou materiálovou 
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variabilitu. Jejich výskyt v rámci posuzovaných regionů je nevyvážený, například ve 

východních Čechách nebyl doložen ani jeden prsten, zatímco v ostatních oblastech byly.  

    Možnou sociální variabilitu v ženských hrobech v Čechách představují výbavy 

s nánožníky a nákrčníky. Ty byly zaznamenány v 15 případech a mohou tak naznačovat vyšší 

sociální status zemřelých. Zatímco v Čechách téměř nemáme hroby žen s výskytem importů a 

drahých kovů, na území Slovenska jsou právě tyto artefakty považovány za ukazatel 

přítomnosti elit. 

 Výsledky výše předložené analýzy mohou být zkresleny fragmentárností dostupných 

dat, přesto se mi ale podařilo zachytit proměny ženské hrobové výbavy laténských pohřebišť 

Čech. Nové poznatky by jistě mohlo přinést zpracování větších laténských pohřebišť jako je 

například Praha-Ruzyně, Praha-Jinonice a Soběsuky. Pro hlubší poznání chronologických, 

regionálních a především sociálních rozdílů, které se projevují v hrobech doby laténské, bude 

nutné provést také analýzu mužské výbavy.   
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11. Seznam příloh 

 

Veškeré přílohy této diplomové práce jsou uloženy na přiloženém DVD, které obsahuje 

databázi vytvořenou v programu Excel, soupisy hrobů s předměty ze všech analyzovaných 

pohřebišť a grafy k různým obdobím a regionům. 

 

 


