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Abstrakt: 

Předložená práce se zabývá vyhodnocením nálezů hrobů, předběžně datovaných do starší doby 

železné, učiněných během záchranných archeologických výzkumů v Praze-Ďáblicích a 

v Praze-Suchdole během let 2000-2004. Základem práce je typologicko-chronologická analýza 

movitých nálezů, analýza pohřebního ritu a vyhodnocení pohřebišť jako celku. Od něj se odvíjí 

nástin řešení teoretických otázek, které se týkají sociálních struktur bylanské kultury. 

V teoretické rovině je také zvažována problematika sídelního kontextu. 
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Abstract: 

The presented thesis deals with the evaluation of the graves, preliminary dated in the early Iron 

Age, made during rescue archaeological excavations in Prague-Ďáblice and Prague-Suchdol 

within years 2000-2004. The basis of this work is typhologicall and chronologicall analysis of 

movable artifacts, funeral rite analysis and evaluation of burial grounds as a whole. Theoretical 

questions derive from this, concerning social structure of Bylany culture. On the theoretical 

level, the issue of the settlement context is also considered. 
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1. Úvod 

 Předložená práce se opírá o nálezy učiněné při záchranných archeologických 

výzkumech Muzea hlavního města Prahy na lokalitách Praha-Ďáblice a Praha-Suchdol. 

V Ďáblicích bylo odkryto celkem deset objektů souvisejících s pohřbíváním, v Suchdole jeden. 

Ďáblické hroby jsou pojímány jako jedno pohřebiště, na kterém je možno sledovat proměny 

v čase a prostoru. Zhodnocení ojedinělého hrobu ze Suchdola se může zdát zbytečné, ale jeho 

význam tkví právě v tom, že ačkoli není bohatě vybaven a ani o něm v důsledku narušení 

stavbou nemáme kompletní informace, po jeho analýze a zasazení do kontextu nepočetných 

okolních nálezů i on přináší několik podnětů, které se v této práci výrazněji odráží. Jejím cílem 

je zejména aplikovat nejaktuálnější způsob třídění materiální základny bylanské kultury na 

hodnocený soubor a poukázat tím na jeho funkčnost a případné nedostatky, rozborem 

jednotlivých hrobů ověřit platnost tradičně používaného třídění do kombinačních skupin a 

celkovou analýzou těchto relativně chudších hrobů a jejich kontextu nastínit možnosti postupu 

při hodnocení běžného venkovského osídlení. 

 Práce začíná kapitolou věnovanou z větší části metodice. Ta kriticky hodnotí stav 

informací a nálezové základny získané během výše zmíněných výzkumů, obecné problémy 

provázející bádání o bylanské kultuře, vyjadřuje se k postupům, které byly aplikovány na 

vyhodnocení materiálu a z něj vycházející celkové analýzy lokalit, a nastiňuje problematiku 

jejich zasazení do širšího kontextu společenských a sídelních struktur.  

V další části jsou pojednány jednotlivé hroby s ohledem na jejich velikost, úpravu 

hrobové jámy, způsob pohřbu, rozmístění a kvantity i kvality milodarů. Od těchto aspektů se 

odvíjí zařazení do tradičních kombinačních skupin, které se na lokalitě Ďáblice ukazuje jako 

lehce problematické. Pojednány jsou také prostorové vztahy mezi jednotlivými objekty, které 

ukazují v Ďáblicích na uspořádání pohřebiště. 

Následující část se věnuje zpracování materiální základny z obou lokalit, jejíž naprostou 

většinu tvoří keramika. Nalezené artefakty jsou zařazeny do existujících typologických 

systémů, přičemž v případě keramiky jsou navrženy drobné úpravy jejího třídění. Pozornost je 

také věnována úpravě povrchu keramiky a přítomnosti otvorů na ní, jelikož se jedná o jev 

v kontextu bylanských hrobů zcela ojedinělý. Z výsledků rozboru hmotné kultury pak vychází 

přesnější datace jednotlivých objektů. 

Práce se také snaží alespoň v omezené míře vyrovnat se situací, která se táhne napříč 

bádáním o bylanské kultuře víceméně od jeho počátku. Často konstatované špatné poznání 

bylanských sídlišť, zejména pak jejich vztahu k pohřebištím představuje v současnosti jeden 

z nejpalčivějších problémů, jehož řešení bude vyžadovat ještě velké úsilí. Bez něj se ale bádání 
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nemá šanci výrazně posunout. Další problém představuje poznání společenské struktury, 

respektive zaměření bádání na její nejvýraznější složky. Jelikož zde pojednávané objekty lze 

vágně charakterizovat jako hroby náležející běžnému halštatskému obyvatelstvu, otevírá se 

možnost pokusit se i v tomto ohledu o lehkou změnu perspektivy.  

V závěru práce jsou shrnuty výsledky vyplývající ze všech výše jmenovaných částí. 
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2. Základní vymezení problematiky 

  

2. 1. Rámcové chronologické a geografické zařazení 

Práce se věnuje nálezům kultury bylanské, jež spadá do doby železné, přesněji do jejího 

staršího období, které se nazývá doba halšatatská. Její relativní chronologie se zakládá na 

Reineckových stupních Ha C, Ha D a LT A, přičemž bylanská kultura se tradičně řadí do stupňů 

Ha C až Ha D1. Podle D. Kouteckého lze prvky bylanské kultury rozeznat ještě ve stupních Ha 

D2-3 (Venclová 2008, 26-27) a M. Fridrichová dokonce uvádí horizont Bylanská V, který svým 

závěrem spadá až do stupně LT A (Fridrichová 1987). Obecně se ovšem od stupně Ha D2 

neshledávají kulturní rozdíly a hovoří se o tzv. jednotné kultuře pozdně halštatského období 

(Venclová 2008, 27).  

 Pro hodnocení bylanských hrobových celků se dnes tradičně používá chronologie 

Drahomíra Kouteckého. Ta se odklání od chronologie J. Filipa, která klade trvání bylanské 

kultury mezi léta 700-500 př. n. l. (Filip 1936-7), a navazuje na práci J. Böhma, který ji klade 

mezi léta 800-550 př. n. l (Böhm 1925). V Kouteckého pojetí je bylanská kultura rozdělena na 

tři fáze (střední fáze je navíc rozdělena na starší a mladší). Starší fáze spadá do relativního 

stupně Ha C1 (absolutně 800-725 př. n. l), starší střední fáze do stupně Ha C2 (725-650 př. n. 

l.), mladší střední fáze do stupně Ha C3 (650-600 př. n. l.) a mladší fáze do Ha D1 (600-550 př. 

n. l.) (Koutecký 2001a, 767; Venclová 2008, 27).  

 Kultura halštatská se v daném období vyskytovala na území severně, západně a 

jihovýchodně od Alp. Toto široké území, zahrnující prostor od Francie, přes střední Evropu, 

Karpatskou kotlinu a severní část Balkánského poloostrova, se dělí do dvou hlavních okruhů – 

západohalštatského a východohalštatského. Hranice mezi nimi bývá kladena na linii od 

eponymního naleziště Hallstatt na sever a oblast Čech se řadí na východní okraj 

západohalštatského okruhu. Tato hranice byla ale ve skutečnosti oboustranně prostupná a velmi 

neostrá (Venclová 2008, 11). Společně s halštatskou mohylovou kulturou tedy kultura bylanská 

spadá na samý okraj západohalštatského okruhu, jakkoli je jeho hranice diskutabilní. 

 Území výskytu bylanské kultury lze rozdělit na tři oblasti či sídelní komory: oblast 

středočeská se rozkládá v Praze a jejím blízkém okolí (Berounsko, Kladensko, Kralupsko, 

Slánsko a Mělnicko). Od ní je neosídleným pruhem jižně od Labe v místě Úval oddělena oblast 

východostředočeská, rozprostírající se na Českobrodsku, Poděbradsku, Kolínsku a 

Kutnohorsku. V povodí střední a dolní Ohře, Bíliny a kolem soutoku Ohře s Labem se rozkládá 

oblast severozápadočeská, která zabírá největší prostor (Koutecký 1968, 430). Tyto oblasti by 

měly představovat jednotlivé sídelní komory osídlené velkými kmeny nebo kmenovými svazy 
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(Koutecký 2001a). Lokality Ďáblice a Suchdol, ležící v severní části Prahy, tedy spadají pod 

oblast středočeskou. 

2. 2. Metodika 

Základním kamenem této práce je vyhodnocení konkrétních bylanských hrobů z lokalit 

Praha-Ďáblice a Praha-Suchdol. Od něj se odvíjí řešení dalších, teoretických otázek, které se 

týkají bylanské kultury obecně. Hned v počátku je nutno podotknout, že materiálová i teoretická 

základna této práce se potýká s většinou zásadních problémů, které se negativně odrážejí 

v současném stavu poznání bylanské kultury tak, jak je definoval ve své práci Marek Půlpán 

(cf. Půlpán 2012, 20-21). Hodnocené nálezy pocházejí ze záchranných archeologických 

výzkumů, objekty jsou v některých případech narušené a chronologicko-prostorové vztahy je i 

s ohledem na nevelký počet objektů obtížné identifikovat. 

Největší penzum použité literatury pochází z pera Drahomíra Kouteckého, který je 

s řešeným tématem neodmyslitelně spojen. Nejvíce se ale práce obrací k vyhodnocení velkého 

bylanského pohřebiště v Lovosicích, zpracovaného M. Půlpánem (Půlpán 2012). Tento postup 

není samoúčelný, neboť i přes výrazně nižší kvalitu i kvantitu informací a nálezů z Ďáblic a 

Suchdola je potřeba zohlednit fakt, že zpracování lovosického pohřebiště přináší do bádání 

nové podněty a tvoří tak nejvhodnější srovnávací materiál. Ze srovnání také vyplývají drobné 

poznámky, které by měly být důkazem, že tato práce pouze nekriticky nepřejímá jeho závěry, 

ale snaží se o vlastní přínos v daném tématu. 

2. 2. 1. Analýza pohřebního ritu 

 Po představení nálezových okolností začíná stěžejní část práce analýzou jednotlivých 

hrobových celků, která je podkladem pro komplexní vyhodnocení lokalit z hlediska struktur 

chronologických, prostorových i společenských. V tomto směru práce postupuje tradičně, 

zabývá se tedy jednotlivými parametry jako je orientace a velikost hrobových jam, jejich 

konstrukční řešení, způsob uložení zemřelého, charakter milodarů, jejich množství a také jejich 

rozložení v rámci hrobové jámy. Na jejich základě jsou hroby rozděleny do skupin. Na tomto 

místě jsou také konstatovány určité nedostatky dosavadního třídění, které se projevily při 

pokusu o přiřazení ďáblických hrobů jednotlivým kombinačním skupinám. 

 Následuje vyhodnocení pohřebiště jako celku. Informace získané předchozími postupy 

jsou zkombinovány s údaji o prostorových vztazích, což v případě Ďáblic po doplnění o 

chronologické údaje umožňuje postihnout vývoj pohřebiště v čase a prostoru. V Suchdole 

k takovým závěrům pro chybějící nálezovou základnu dojít nelze.  
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2. 2. 2. Typologicko-chronologická analýza 

Podstatnou kapitolu tvoří typologicko-chronologická analýza movitých nálezů. 

Základní fází, která tuto analýzu umožňuje, je shromáždění základních údajů o jednotlivých 

artefaktech v podobě popisu jejich morfologie, úpravy povrchu a výzdoby. V hodnoceném 

souboru se vyskytovalo několik typů nálezů, které byly různým způsobem ovlivněny 

postdepozičními procesy a také výzkumem samotným. Primárně je lze dělit na organické a 

anorganické, pak dále podle konkrétního materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, až po roztřídění 

podle jejich funkce a následně detailní typologie. 

Proces archeologizace má největší vliv na dochování organických materiálů, které tvoří 

sice důležitou složku hmotné kultury, nicméně kvůli nepříznivým podmínkám pro jejich 

uchování v našem prostředí také složku velmi špatně poznanou. Jedinými nálezy, které lze řadit 

mezi organické jsou tak lidské a zvířecí kosterní pozůstatky. Lidské kosterní pozůstatky jsou 

zachovány ve většině případů v torzálním stavu, kdy obvykle velká část skeletu chybí, nebo 

prošly žehem. Kosti zvířat byly zachovány v relativně dobrém stavu.  

Anorganické předměty z hodnoceného souboru lze rozdělit na keramické, kovové a 

kamenné. Keramické předměty byly nalézány v různém stupni dochování. Některé nádoby a 

předměty byly zachovány v úplnosti, jiné byly značně fragmentární, leč díky pečlivému 

laboratornímu zpracování rekonstruovány do své původní podoby, další byly dochovány pouze 

zčásti a poslední, naštěstí nejmenší skupinu, představují malé amorfní zlomky. Zejména 

v případě větších kostrových hrobů byla většina keramických nádob zrekonstruována buď 

v úplnosti, nebo alespoň do takové míry, že je možno určit jejich typ. 

Kovové předměty lze dle použitého materiálu rozdělit na bronzové a železné. Bronzové 

artefakty jsou dochovány relativně lépe, ačkoli například původní výzdoba na bronzových 

náramcích je téměř nečitelná a tordování na tyčince, která je součástí toaletní soupravy je 

znatelné jen velmi špatně. U železných předmětů je stav dochování daleko horší. V lepším 

případě je alespoň možno předmět funkčně zařadit, ovšem jeho typologické určení je díky 

značné korozi komplikované až nemožné. V horším případě se dochová pouze úlomek 

předmětu, u kterého se jeho funkční zařazení dá odhadovat snad podle polohy v rámci hrobu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v některých případech jsou nálezy ovlivněny 

postdepozičními procesy natolik, že jejich typologické a potažmo chronologické zařazení je 

nemožné (nemluvě o nálezech, které se nedochovaly vůbec). Takových je ovšem 

v hodnoceném souboru jen menší část. Zejména u keramických nálezů bylo možno naprostou 

většinu typologicky zařadit. 
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Pro třídění hrobové keramiky se nejčastěji používá typologie Drahomíra Kouteckého 

(Venclová 2008), pro třídění sídlištní keramiky typologie Marie Fridrichové (Fridrichová 

1987), která byla například dále rozpracována při zpracování souboru z pozdně halštatského 

sídliště v Jenštejně (Dreslerová 1995). V této práci je využita nejnovější typologie M. Půlpána 

založená na nálezech z bylanského pohřebiště v Lovosicích, která v sobě kombinuje jak 

popisný systém, tak numerický kód – ten v řádu 1000 označuje typ nádoby, v řádu 100 podtyp 

a v řádu 10 variantu (Půlpán 2012, 105). Je to zejména proto, že se jedná o nejnovější způsob 

třídění, který v sobě zachovává do jisté míry subjektivní popisnou složku a zároveň díky 

numerickému kódu zjednodušuje práci se souborem, a bylo by vhodné, kdyby se pro třídění 

bylanské keramiky používalo jednotného systému. 

Osobně mám k této typologii jedinou drobnou poznámku. Podtyp 9200 - kotouče 

s nástavcem tzv. mondidoly (podle Půlpán 2012, 128), navrhuji nazývat pouze jako kotouče a 

rozdělit na dvě varianty. Variantu 9210 – prostý kotouč a variantu 9220 –  kotouč s nástavcem. 

Ploché kotouče se sice v poměru k těm s nástavci nevyskytují velmi často a původní třídění 

nepředstavuje zásadní problém, nicméně může být do určité míry matoucí. 

Kromě typologie, založené hlavně na morfologii keramiky, je zohledněna také její 

výzdoba a povrchová úprava. Pozornost se soustředí na otázku tuhování keramických nádob, 

jehož makroskopické potvrzení se ukazuje jako značně problematické, což dokládají dva zcela 

odlišné výsledky analýz exaktními metodami ze dvou různých lokalit. Další bližší zhodnocení 

patří keramice s otvory, jejíž přítomnost je charakteristická spíše pro objekty sídlištní nežli 

hrobové. 

Typologie kovových předmětů je vzhledem k jejich nízkému počtu spíše okrajovou 

kapitolou, která však přináší zajímavý výsledek v podobě prvního udidla typu Woskowice na 

našem území. Bohužel však, vzhledem k absenci většího množství srovnávacího materiálu 

z širšího evropského prostoru, není možno dělat zásadní závěry o původu jeho výskytu a otázce 

dálkových vztahů.  

 Na základě podrobné typologické analýzy jsou datovány dílčí nálezové celky (a tím 

jednotlivé objekty), přičemž jako primární datovací prvek jsou použity keramické nádoby. 

Morfologické proměny některých typů v kombinaci s proměnami jejich výzdoby, zejména 

malování, jsou natolik chronologicky citlivé, že umožňují v případě početnějších dílčích 

souborů jejich spolehlivé datování. Kovové předměty mohou být pro přesnější chronologické 

zařazení využity taktéž, ale v této práci jsou zohledněny spíše okrajově. Za prvé kvůli jejich 

nízkému počtu a za druhé proto, že ve většině případů se jedná o předměty vyskytující se běžně 

v delších časových úsecích nebo zatím zcela bez ukotvení v relativní chronologii. Datování 
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chudých žárových hrobů je tradičně problematické, a tak je jediným východiskem přiznat jisté 

rezervy a opřít se o jejich prostorovou souvislost s ostatními současnými objekty. 

 

2. 2. 3. Teoretické otázky 

 V závěrečné části se práce dotýká otázek sociálních struktur. Těmi se archeologie doby 

železné zabývá často, ale hlavní pozornost je při jejich řešení soustředěna na projevy elit 

v podobě „knížecích“ hrobů nebo sídel. Jelikož zkoumané objekty neobsahovaly materiál, který 

by se dal jednoznačně označit jako prestižní, je nutno se zamyslet také nad přístupem k řešení 

role běžného halštatského obyvatelstva. S tím souvisí i krátké zhodnocení dálkových kontaktů 

obou lokalit, jejichž intenzita je na základě minimálního počtu předmětů exogenního původu 

téměř zanedbatelná. 

 Poslední kapitolu předcházející závěrům tvoří pokus o propojení hrobových nálezů se 

sídlištními. V Ďáblicích je tento krok umožněn díky starším nálezům, které prokazují existenci 

bylanského sídliště na lokalitě, nedaleko od zde hodnoceného pohřebiště. Jejich potenciál je 

ovšem značně limitován tím, že na jejich komplexní vyhodnocení nikdy nedošlo a stejně jako 

hroby pocházejí z malých záchranných archeologických výzkumů, takže informace o nich jsou 

roztříštěné a neumožňují příliš elegantní syntézu. V Suchdole zatím jakékoli sídlištní nálezy 

chybí. Z toho důvodu se práce obrací k teoretickým modelům sídelních struktur.  

  

2. 3. Stav bádání 

 Ke stavu bádání o bylanské kultuře a jeho dějinám obecně se v posledních dvou 

dekádách vyjadřuje řada prací (Koutecký 2001; Lutovský – Smejtek a kol. 2005; Venclová 2008; 

Půlpán 2012). Pro tuto práci je tak spíše důležité věnovat pozornost dvěma bodům – stavu 

poznání sídlišť a stavu bádání na území Prahy. 

Několikrát zdůrazňovaným problémem je, že bylanská kultura byla dlouhou dobu 

známa jen z pohřebišť a dodnes syntetické práce o české době železné uvádějí sídlištní složku 

jako špatně poznanou (Venclová 2008; Lutovský – Smejtek a kol. 2005). Tato skutečnost je 

zapříčiněna mnoha faktory. V minulosti například často docházelo k tomu, že sídlištní objekty, 

které by dnes byly přiřazeny bylanské kultuře, byly datovány jako knovízské (Lutovský – 

Smejtek a kol. 2005, 607). Starší výzkumy jsou publikovány s velkým časovým odstupem, tudíž 

logicky dochází ke ztrátám informací i samotných předmětů. V současnosti se navíc stále 

častěji ukazuje, že tento problém souvisí také se způsobem provádění terénních výzkumů, kdy 

mnoho sídlištních objektů i přes modernizaci postupů a snahu archeologů o zachycení co 
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nejširšího spektra archeologických kontextů, není rozpoznáno v důsledku prostého odkryvu 

ornice (Veselá 2007, 7). Nakonec tedy nejen že postrádáme informace o vztazích mezi 

pohřebišti a sídlišti, ale i naše znalosti o sídlení struktuře samotné jsou značně omezené. Na 

tomto místě je nutno položit si otázku, do jaké míry je reálná šance, že se tato situace zásadně 

zlepší. Minimálně na území Prahy již možnosti velkoplošných výzkumů, které nabízí potenciál 

pro zkoumání sídelních struktur, v podstatě neexistují, jelikož většina výzkumů je realizována 

na liniových stavbách inženýrských sítí (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 614).  

Situace v Praze koresponduje se stavem bádání o bylanské kultuře obecně. Řada 

halštatských lokalit z pražského území zůstala nezpracována a nepublikována, mimo jiné proto, 

že Josef Antonín Jíra, jehož jméno je spojeno s výzkumy v pražském území a založením 

archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy, se spíše zajímal o jiné úseky pravěku, a 

tak lze dnes jejich velkou část doložit jen z literatury a jejich revize je nemožná (Fridrichová 

1987, 7). Stěžejní pro poznání pražských bylanských pohřebišť je trojice článků Die 

Gräberfelder der Bylaner Kultur in Praha (Fridrichová − Koutecký − Slabina, 1996; 1997; 

1999). Bohužel v posledním článku avizované čtvrté pokračování, které mělo poskytnout 

podrobný rozbor nálezů s ohledem na chronologii, nebylo publikováno. Sídlištní složce 

bylanské kultury se na sledovaném území věnovala zejména Marie Fridrichová, která tehdejší 

poznatky shrnula ve své dizertační práci Bylanská kultura ve středních Čechách (Fridrichová 

1987). Nakonec nelze opomenout ani vyčerpávající monografické zpracování pravěkých dějin 

Prahy, jehož součástí je i katalog nalezišť doby halštatské (Lutovský – Smejtek a kol. 2005). 
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3. Archeologické výzkumy v Ďáblicích 

 

3. 1. Dějiny bádání na lokalitě 

Území starých Ďáblic, kam geograficky spadají nálezy hodnocené v této práci, lze 

považovat za rozsáhlou polykulturní lokalitu, která v minulosti poskytla doklady sídlišť i 

pohřebišť z téměř všech období pravěku. Nejstarší datované nálezy z území Ďáblic náleží 

neolitické kultuře s vypíchanou keramikou. Bohužel i přesto, že se jedná o velké množství 

nálezů, nejsou lokalizovatelné (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 225). Důležitá byla pro poznání 

zdejší historie zaniklá Battistova cihelna (mezi dnešní Osinalickou a Ďáblickou ulicí), odkud 

pocházejí sídlištní i hrobové nálezy jordanovské kultury (Axamit 1930, 198), kultury 

nálevkovitých pohárů, řivnáčské (Axamit 1915, 77, Stocký 1926, 177), zvoncovitých pohárů 

(Hájek 1968, 17-19), protoúnětické a knovízské. Z mladších období pak kostrové hroby 

z období stěhování národů a raně středověké pohřebiště (Sláma 1977, 128-129).  

Další nálezy jordanovské kultury, kultury nálevkovitých pohárů a kultury řivnáčské 

pochází z dnešního intravilánu obce (Dobeš − Kostka − Stolz 2007a; Dobeš − Kostka 2008; 

2009), i jejího okolí, včetně celého povodí Mratínského potoka (Dobeš − Kostka – Stolz 2007b). 

V průběhu celé doby bronzové se na daném území rozkládala sídliště (Vaněk 1972; Kostka 

1997; 1998, Turek – Král 1998, Kostka – Smejtek 2002).  

 Halštatské sídlištní objekty byly zachyceny na několika polohách, u ulic 

Čenkovské, Kučerové, Na Terase (Kostka 1997) a Kostelecké (Kostka 2003), jakož i v povodí 

Mratínského potoka při ulicích Lobečská a Cínovecká (Kuna 1998, 307).  

Z doby laténské pocházejí doklady osídlení z prostoru jižně od Kostelecké ulice (Kostka 

1997, 2003) a severně od Mratínského potoka (Kostka – Hlava 2012) a z ulic Legionářská a 

Ďáblická kostrové hroby (Bureš 1987, 94). Z širšího severovýchodního okolí Ďáblic, na březích 

Mratínského potoka jsou doloženy sídlištní objekty a objekty pro zpracování železa ze starší 

doby římské (Kostka 1997) a při ulicích Hřenská a Květnová osídlení ze střední doby hradištní, 

které zde nejspíš předcházelo vzniku středověké vsi (Vaněk 1972).   

3. 2. Okolnosti výzkumů 

Všechny výzkumy, při kterých byly nalezeny hodnocené objekty, proběhly v letech 

2000-2004 a byly zahájeny v souvislosti s výstavbou rodinných domů či inženýrských sítí a 

komunikací k nim náležejícím. S tím také souvisí způsob jejich provedení, kdy bylo nejprve 

provedeno mechanické skrytí ornice až na žluté sprašové podloží a poté vykopány rýsující se 

objekty. Bohužel v několika případech došlo i k narušení archeologických situací bez 
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přítomnosti archeologa, což v konečném důsledku způsobilo nenávratné poškození některých 

objektů, ztrátu informací a materiálu. Všechny výzkumy zajišťovalo archeologické oddělení 

Muzea hlavního města Prahy pod vedením Michala Kostky, nálezy jsou uloženy tamtéž. 

Hodnocené objekty byly odkryty během čtyř různých akcí. Při akci „Ďáblická“ v roce 

2000 byla na pozemku ppč. 1729/56 odstraněna 50 až 70 cm silná vrstva ornice až na žluté 

sprašové podloží. Poté byly ve východní části dotčené plochy odkryty tři obdélníkové 

zahloubené objekty, určené jako bylanské hroby (obj. 2, 5, 6).  

Při akci „Hořínecká“ byla v roce 2004 na pozemcích ppč. 1729/3 a 1729/4 provedena 

skrývka ornice do hloubky 50-60 cm, po které byly objeveny dva objekty, přičemž jeden z nich 

náleží bylanské kultuře (obj. 1/L).  

Akce „K Letňanům“ na pozemcích ppč. 1729/54, 1729/119 a 1729/120 byla roku 2004 

také provedena jako předstihový výzkum po hrubé skrývce ornice a zachytila mimo jiné čtyři 

objekty, určené jako bylanské (obj, 1/L, 8, 9, 17).  

Akce „K Lomu“ v roce 2004 na parcelách číslo 1729/217 a 1729/297 byla negativně 

ovlivněna vykopáním základových pasů bez přítomnosti archeologa na ppč. 1729/217 a 

podobně tomu bylo i v případě ppč. 1729/297. Nalezeny tu byly kromě dalších objektů dva 

silně poničené bylanské hroby (obj. 4, 32). 

 

4. Archeologický výzkum v Suchdole 

 

4. 1. Dějiny bádání na lokalitě 

 Chronologicky nejstarší nálezy z katastru Suchdola představují nálezy valounové 

industrie staršího paleolitu při Kozích hřbetech (Fridrich 1955, 68). Na pozemku České 

zemědělské univerzity, při hranici s katastrálním územím Lysolaje byly zachyceny jámy 

kultury s vypíchanou keramikou a zahloubené objekty kultury s nálevkovitými poháry 

(Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 234, 312). Z rohu mezi ulicemi Suchdolská a Novosuchdolská 

pocházejí hroby kultury se šňůrovou keramikou (Buchvaldek – Popelka – Moucha – 

Vojtěchovská 1997, 166). Nálezy keramiky zvoncovitých pohárů jsou evidovány v poloze 

Budovec a také z blíže neznámého naleziště na katastru Suchdola (Hájek 1968, 119). Vůbec 

nejznámějším nálezem spojovaným s touto oblastí je depot únětických bronzových dýk 

z Kozích hřbetů (Moucha 2000, 20-27). Ze stejného období pochází kostrové hroby. V ulicích 

Suchdolská a Ke kozím hřbetům byly zjištěny knovízské hrobové i sídlištní nálezy (Charvátová 

– Spurný – Venclová 1992, 166). Z pozdní doby také pochází bronzový depot „Suchdol II“, 
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taktéž lokalizovaný na Kozí hřbety (Blažek – Gál – Smejtek – Vojtěchovská 2003, 81). V ulicích 

Gagarinova a Kamýcká byly prozkoumány čtyři bylanské hroby (Fridrichová – Koutecký – 

Slabina 1997, 26-33), další nálezy pocházejí až z doby hradištní (Sláma 1977, 128-129). 

4. 2. Okolnosti výzkumu 

 V roce 2003 proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou bytového 

domu u křižovatky Internacionální a Kamýcká v pražské části Suchdol. Při rozšiřování stavební 

jámy byla na stěně výkopu objevena pravidelná obdélníková jáma1, identifikovaná posléze jako 

bylanský kostrový hrob. I na této lokalitě bohužel nastala podobná situace jako při akci „K 

Lomu“ v Ďáblicích a značná část severní poloviny hrobové jámy byla porušena bagrem při 

skrývce. 

 

 

  

                                                           
1 Objekt bude dále v textu označován jako 1/S 
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5. Vyhodnocení pohřebního ritu 

 

5. 1. Ďáblice 

V Ďáblicích bylo prozkoumáno celkem 10 objektů náležejících bylanské kultuře, které 

souvisí s pohřbíváním. V devíti případech se jedná o jisté hroby, v jednom pak o žlab, zřejmě 

obklopující původní hrob, který však mohl být zničen například v důsledku zemědělské 

činnosti. Z celkového počtu bylo 5 hrobů žárových, 3 kostrové a 2 birituální. Ve žlabu byly 

rozptýleny zlomky spálených kostí. V birituálních hrobech byli uloženi v obou případech dva 

jednici, v ostatních hrobech vždy pouze jeden.  

Nedá se říci, že by pohřební ritus na lokalitě byl uniformní, byť samozřejmě celkové 

vyhodnocení je limitováno roztříštěností výzkumu a jeho charakterem. Orientace velkých hrobů 

(obj. 2, 5, 6, 4 a 32) není shodná, liší se také poloha těla v hrobové jámě. Naopak společné 

znaky lze pozorovat v úpravě hrobové jámy.  

 

5. 1. 1. Kostrový ritus 

V Ďáblicích byly nalezeny kosterní pozůstatky celkem čtyř jedinců (obj. 2, 5, 6, 32). 

Bohužel stav kostí je velmi špatný, což značně komplikuje určení pohlaví pohřbených. Všichni 

mrtví byli uloženi s největší pravděpodobností v poloze na zádech, s nohama nataženýma a 

rukama taktéž, volně položenýma podél těla. Poloha těla v rámci hrobové jámy není úplně 

striktní, převažuje ale uložení v její západní části. Konkrétně v obj. 2 byla kostra uložena 

v Z polovině, v obj. 5 a 6 v SZ polovině a v obj. 32 v polovině JZ. Uložení spíše v západní části 

hrobové jámy vcelku koresponduje se způsobem ukládání nebožtíků ve středočeské oblasti 

bylanské kultury, ačkoli by se spíše mělo jednat o uložení JZ než SZ. Orientace kostry jako 

takové zároveň obvykle souvisí s orientací hrobové jámy, neboť je většinou ukládána ve směru 

jejích delších stěn (Koutecký 1968, 456). V Ďáblicích vždy hlava mrtvého směřuje k jihu, 

v případě objektů 5, 6 a 32 s odpovídající odchylkou k západu. 

Zajímavá je poloha kostry vzhledem k uloženým předmětům v obj. 2. Kosti byly 

nalezeny na keramických nádobách, což naznačuje, že tělo původně spočívalo na dřevěných 

marách. O tomto způsobu pohřbívání se teoreticky uvažuje a jeho dokladem by mohly být snad 

i rzivé stopy pod skeletem (Půlpán 2012, 143). 
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5. 1. 2. Žárový ritus 

V minulosti často docházelo k tomu, že hroby popelnicové nebo jamkové unikaly 

v rámci výzkumů pozornosti archeologů a zdánlivě tak byl kostrový ritus ve značné převaze 

nad žárovým. Po revizi důležitých pohřebišť jako jsou Hradenín či Bylany, a po výzkumu 

v Polákách, se ukázalo, že tomu tak není. V Polákách byl jejich poměr v podstatě vyrovnaný 

(Koutecký – Smrž 1986, 86). V Ďáblicích bylo odkryto pět samostatných žárových hrobů a 

jeden pravděpodobný žárový pohřeb (obj. 17) a dva žárové pohřby byly uloženy v rámci 

velkých kostrových hrobů (obj. 5 a 32). Žárový pohřeb mohl být buď uložen volně v jamce 

(obj. 8), v nádobě v žárovém hrobě (obj. 1/L a 9), v nádobě v birituálním hrobě (obj. 5) nebo 

rozptýlen v zásypu (obj. 1/H, 17, 4 a 32). V případě pohřbů rozptýlených v zásypu objektu nelze 

s jistotou říci, že nebyly původně uloženy v nádobě nebo alespoň volně na hromádce. 

 

5. 1. 3. Antropologické vyhodnocení 

 V Ďáblicích bylo v hodnocených hrobech bylanské kultury pohřbeno celkem minimálně 

12 jedinců. Z tohoto počtu bylo 7 jedinců pohřbeno kremací a 4 inhumací.  

Antropologické zhodnocení pozůstatků pohřbených jedinců komplikuje v případě 

žárových pohřbů samotný způsob nakládání se zemřelým, v případě kostrových pohřbů fakt, že 

ve všech případech je stav dochování kostí velmi špatný. Zachovaly se převážně kosti lebky, 

zuby a části dlouhých kostí, přičemž střed těla a zejména kost pánevní, která je zcela zásadní 

při určování pohlaví jedinců, chybí. 

 V žárových hrobech, tedy objektech 1/H, 1/L, 8, 9, 4, v nádobě č. 4 uložené v obj. 5 a 

v zásypu obj. 32 bylo nalezeno obecně velmi malé množství antropologického materiálu. Kosti 

byly vystaveny teplotám od 400 do 800°C. U spálených těl je určení pohlaví a věku velmi 

obtížné, až nemožné. Jen na základě gracility kostí snad lze konstatovat, že v obj. 5 byl do 

nádoby uložen pohřeb malé ženy nebo nedospělého jedince a v zásypu obj. 32 rozptýlen pohřeb 

malého dítěte ve věku od půl roku do šesti let. 

 U kosterních pozůstatků z objektů 2, 5, 6, 32 a je situace o něco lepší v tom smyslu, že 

bylo alespoň možno je zařadit do věkových skupin. Co se týče určení pohlaví, ve dvou 

případech se ho podařilo určit s jistotou, v jednom s jistou dávkou pravděpodobnosti. V obj. 2 

a 5 byli pohřbeni jedinci ve věku 16-20 let, přičemž je možné, že v případě objektu 2 by se 

mohlo jednat o ženu. Tuto domněnku by mohla podporovat i skladba milodarů (zejména 

přítomnost kruhového šperku). V obj. 6 bylo pohřbeno dítě ve věku kolem 10 1et.  V obj. 32 

byl pohřben muž, který zemřel ve věku 50-60 let. 
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 Na části osteologického materiálu byly zjištěny patologické změny. V jednom případě 

to byl zánět okostice (obj. 2), ve dvou čárová hypoplazie zubní skloviny svědčící o 

nespecifickém stresu pohřbeného (obj, 5 a 6). 

 Otázka antropologického složení populace bylanské kultury a s ní související 

problematika sociální struktury je poměrně komplikovaná. Jaromír Chochol ve své práci na toto 

téma uvádí, že bylanská populace se skládá ze dvou antropologicky odlišných složek. První 

z nich je reprezentována jedinci gracilní, nízkorostlé postavy s výrazným svalovým reliéfem, 

kteří byli pohřbíváni žárově a druhá jedinci robustnějšími, vysokého vzrůstu s mohutným 

svalstvem, pohřbívanými v kostrových hrobech (Chochol 1980, 190). První složka měla náležet 

domácímu zemědělskému obyvatelstvu a druhá cizí, nově příchozí skupině obyvatel, která si 

první podrobila (Chochol 1980, 193). V současnosti již není tato hypotéza obecně přijímána 

(Venclová 2008, 66).  

Pakliže bychom se rozhodli tyto názory aktualizovat a problematiku řešit, nabízí se tři 

přístupy. První z nich využívá kromě tradiční analýzy metrických znaků také znaky 

epigenetické, kdy se sleduje určitá skupina znaků, a to jak jejich prezence či absence, ale i 

mnohočetnost. Tento přístup byl aplikován například na pohřebiště z doby stěhování národů 

v Praze-Zličíně, kdy byly vytvořeny na části pohřbených dvě hypotetické příbuzenské linie 

(Víšková – Jarošová – Jiřík – Vávra – Kuchařík 2012, 66). V kontextu doby železné byla tato 

analýza využita při zkoumání odlišnosti populace jižní Itálie, přičemž cílem bylo zejména 

odhalit, nakolik tvořilo překážku v migracích obyvatelstva horské pásmo Apenin.  Její výsledky 

neprokázaly zásadní rozdíly mezi geograficky vzdálenými skupinami, ale spíše rozdíly 

z hlediska chronologického (Coppa – Cucina – Mancinelli – Vargiu – Calagano 1998, 371, 

383).  

Další možností, která je ale komplikovaná a často ovlivněná kontaminací, je zkoumání 

DNA, respektive části chromozomu Y, který se dědí po otcovské linii a mitochondriálního 

DNA, děděného naopak po linii mateřské (Priehodová 2013, 4-6).  V případě, že je k disposici 

chromozomální DNA, je možno určit biologické pohlaví jedince, v kombinaci 

s mitochondriální DNA lze rekonstruovat příbuzenské vztahy v rámci pohřebiště či vícečetného 

pohřbu a některé genetické anomálie a patologie (Bramanti, 2013).  

 Poslední, v současnosti často skloňovanou metodou, je pak analýza stopových prvků, 

jako je zinek, stroncium, olovo, nebo cín v osteologickém materiálu, která umožňuje poznání 

typu výživy jedinců a jejich mobilitu (Smrčka 2005). Od těchto dat se pak mohou odvíjet úvahy 

o sociálním postavení jedinců, jelikož specifické potraviny a jejich konzumace mohou být 

spojovány s procesy upevňujícími vazby v rámci společností (Dietler 2006, 237). Pro naše 
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prostředí je zatím chronologicky nejbližší analýzou tohoto typu vyhodnocení vzorků z plochých 

laténských pohřebišť v Kutné Hoře – Karlově, Radovesicích I a Jenišově Újezdě, a jejich 

srovnání se vzorky z Francie, Maďarska, Německa a Slovenska. To ukázalo například rozdíly 

mezi stravou mužů a žen díky lišícímu se poměru koncentrace stroncia. Vyšší fyzickou zátěž 

indikuje nízká koncentrace sodíku ve vzorcích z „bojovnických“ hrobů a v celkovém měřítku 

vyšší hodnoty koncentrace olova korespondují s bohatšími hroby, zatímco nižší s chudšími. 

(Smrčka et al. 2002, 178, 181). 

  Na tomto místě je nicméně vhodno kriticky podotknout, že zde hodnocenému 

osteologickému materiálu se s největší pravděpodobností takovýchto analýz nedostane, a to jak 

s ohledem na jejich finanční náročnost, tak i na předpoklad, že pozornost bude obecně spíše 

věnována atraktivnějším a rozsáhlejším souborům. V širším měřítku zkoumání bylanské 

populace by však bylo minimálně zajímavé s konečnou platností odmítnout často citovanou 

Chocholovu hypotézu tak, abychom se zmohli na více než konstatování, že již není přijímána. 

Zatím nezbývá než čekat, jaké výsledky přinese avizovaná analýza stopových prvků 

z pohřebiště v Lovosicích (Půlpán 2012, 148). 

 

5. 1. 4. Hrobové jámy 

 Hrobové jámy v Ďáblicích měly dvojí podobu. Buď se jednalo o menší jámy kruhového 

půdorysu, o maximálním průměru 34 cm nebo o obdélné jámy o maximální šířce 190 cm a 

délce 260 cm. V jednom případě (obj. 17) se zřejmě nepodařilo archeologicky zachytit hrob, 

ale obvodový žlab jeho mohyly. 

Orientace 

 Jedním z charakteristických znaků bylanských hrobů je jejich orientace. Ta často bývá 

v rámci jednoho pohřebiště jednotná. Pro středočeskou skupinu obecně převládá orientace 

podle delší osy S-J (Venclová 2008, 60; Koutecký 1968, 454).  

V Ďáblicích se orientace jednotlivých hrobových jam mírně liší. Čistě severojižně je 

orientován pouze obj. 2, obj. 5 a 6 jsou orientovány SV-JZ, obj. 4 S-J a obj. 32 SV-JZ. Víceméně 

tedy všechny jámy odpovídají převládající orientaci S-J, ale s drobnými odchylkami a jejich 

orientace není jednotná ani pokud se jedná o hroby, které spolu jistě úzce souvisí (obj. 2, 5 a 

6).  

Rozměry 

 Dalším parametrem, který se hodnotí, jsou rozměry hrobových jam. Ty mohou být buď 

velké komorové, větší jámové, menší jámové nebo malé kruhové popelnicové. Od velikosti 

hrobových jam se odvíjí zařazení hrobů do jednotlivých kombinačních skupin. V zásadě platí, 
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že podle klasické Kouteckého dělení mají velké komorové hroby plochu 5,4-25, 6 m2, větší 

jámové 3-10, 2 m2, menší jámové 0, 4-3,9 m2 a malé popelnicové průměr 30-100 cm  (Koutecký 

1968; Venclová 2008, 60). M. Půlpán dělí na základě velikosti hroby na pohřebišti v Lovosicích 

do kategorií A – D. Hroby kategorie A mají plochu nad 8,5 m2, B 5-8, 5 m2, C méně než 5 m2 

a D jsou malé kruhové hrobové jámy.  

Obj. 2 svou plochou 4, 56 m2 spadá do skupiny větších jámových hrobů, resp. do 

kategorie C podle Půlpána, stejně tak obj. 5 s plochou 4, 81 m2. Obj. 6 má plochu 3, 1 m2 čímž 

spadá do skupiny menších jámových hrobů a zároveň do kategorie C. Obj. 4 byl částečně 

porušen stavbou, ale jeho plocha činila podle rozměrů dochovaných stran přibližně 3, 8 m2, je 

tedy na hraně mezi menším a větším jámovým hrobem a zároveň spadá do kategorie C. 

Rozměry posledního hrobu, tedy obj. 32 jsou jen přibližné, jelikož byla odkryta jen jeho jižní 

část. S předpokládanou plochou 3,5 m2 je možno jej zařadit také mezi menší jámové hroby, 

respektive do kategorie C. 

Objekty 1/H, 1/L, 8 a 9 se řadí mezi malé popelnicové a jamkové hroby, resp. do 

kategorie D. Obj. 1/H byl poškozen bioturbací, ale je pravděpodobné, že se původně jednalo o 

popelnicový hrob uložený v kruhové jamce o průměru asi 30 cm, v obj. 1/L kruhového tvaru o 

průměru 34 cm byl též uložen žárový pohřeb v popelnici, obj. 8 byl spíše oválného tvaru o 

průměru kolem 20 cm a byl zde pouze popel zemřelého, u obj. 9 nebylo možno zjistit přesné 

rozměry, ale patrně se jednalo také o kruhovou jamku o průměru kolem 30 cm, v níž byla 

uložena nádoba se spálenými lidskými pozůstatky.  

 Objekt 17 snad s pohřbíváním v době halštatské souvisí také, ale jeho 

interpretace je limitována absencí hrobové jámy, která by se dala očekávat v jeho středu. Jedná 

se tak možná o pozůstatek vnější úpravy hrobu. 

 

5. 1. 5. Konstrukce hrobů  

Při stavbě bylanských hrobů bylo užíváno několika způsobů konstrukčního řešení. Jsou 

zaznamenány doklady dřevěných konstrukcí, které jsou dokládány zejména kůlovými jamami 

v rozích hrobové komory nebo schodovitými zářezy v jejích delších stěnách. Vyskytuje se také 

obložení hrobu kameny. Právě ve středočeské oblasti se často vyskytují hroby zavalené 

kameny, což je nepřímým dokladem takového řešení. Poslední možností je vyhloubení hrobové 

jámy v prosté zemi (Koutecký 1968, 436-440; Venclová 2008, 60; Lutovský – Smejtek 2 

Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 652).  

V žádném z hodnocených objektů nebyly nalezeny ani stopy kůlových jamek, kamenné 

závaly nebo jiné doklady zvláštní úpravy, která by naznačovala vnitřní konstrukci hrobové 
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komory. Přeci jen ale lze uvažovat o určité vnitřní úpravě hrobové jámy, byť se nejedná přímo 

o doklad hrobové komory. Již bylo poznamenáno, že v objektu 2 byla kostra pohřbeného 

nalezena na nádobách, nikoli vedle nich jako tomu bylo v ostatních objektech. Tuto nálezovou 

situaci je možno interpretovat tak, že původně mrtvý ležel na dřevěných márách, které se 

v důsledku postdepozičních procesů rozpadly a jejich existenci tak dokládá pouze nezvyklá 

poloha těla.  

Jediným možným dokladem vnější úpravy hrobu na lokalitě je sporný obj. 17. Jedná se 

o mělký žlab nepravidelné šířky, vymezující téměř čtvercovou plochu o rozměrech 140 x 150 

cm. Jeho datování do doby halštatské se zakládá pouze na nálezech několika keramických 

střepů v jeho zásypu a prostorové souvislosti s obj. 1/L, 8 a 9.  

 

5. 1. 6. Výbava hrobů 

 Důležitým faktorem pro zařazení bylanských hrobů do klasifikačního systému, ať už 

tradičních kombinačních skupin podle D. Kouteckého (Koutecký 1968, Venclová 2008, 60), 

nebo lehce modifikovaného třídění M. Půlpána (Půlpán 2012, 155) je charakter jejich výbavy 

a způsob jejího uložení. 

 Nejbohatší a zároveň nejrozmanitější výbavu měly obj. 2, 5, 6 a 32. Nejpočetněji byly 

v hrobech zastoupeny keramické nádoby. Kovové artefakty se vyskytly ve všech těchto 

objektech, a to buď v podobě šperků, součástí koňského postroje nebo předmětů osobní výbavy. 

Zbraně nejsou zastoupeny vůbec. V obj. 2 a 32 byly nalezeny předměty spojující se obvykle 

s kultem. Výbava většiny žárových hrobů je naproti tomu velmi chudá, omezená pouze na 

keramiku. Obj. 8 byl zcela bez výbavy. 

 Uložení předmětů v hrobové jámě se, podobně jako orientace hrobové jámy či uložení 

těla, řídila určitými pravidly, která lze pozorovat i v Ďáblicích. 

 

Keramika 

 Ukládání většího množství keramických nádob je charakteristické zejména pro hroby 

kostrové či birituální, s většími rozměry hrobové jámy. Jejich počet se pohybuje mezi 2 až 21 

kusy v jednom hrobě. V malých žárových hrobech se počet pohybuje od 0 do 1 kusu. 

 Rozložení nádob v hrobě se v jednotlivých objektech liší. Nejlépe ho lze číst z obj. 2, 5 

a 6, u kterých nedošlo k narušení stavbou. Za jednotné lze označit uložení velké amforovité 

zásobnice. Ta stála v obj. 2 v jihovýchodním rohu a v obj. 5 a 6 v rohu jižním. Jejich poloha je 

tak s ohledem na odchylku objektů směrem k východu shodná.  
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 Umístění další keramické výbavy se pak liší podle způsobu uložení těla a umístění 

ostatních předmětů výbavy pohřbeného. V obj. 2 byla většina nádob (10 kusů) položena pod 

tělem pohřbeného, což uspořádání nepříliš obvyklé a je velmi pravděpodobné, že nad nádobami 

stála dřevěná lavice, na níž byl mrtvý položen. Kromě keramických nádob byla v tomto objektu 

uložena také dvě kulovitá keramická chrastítka, obě v severovýchodní části, u nádob 

umístěných při jeho severní stěně. 

V obj. 5 se nádoby koncentrovaly v jihovýchodní polovině hrobové jámy, zejména 

v jejím jižním rohu, při velké zásobnici. V jihozápadní části, nalevo od hlavy pohřbeného byla 

umístěna nádoba č. 4, v níž byl uložen žárový pohřeb. V obj. 6 byly všechny nádoby podél 

jihovýchodní stěny hrobové jámy, tedy po pravé straně těla. Obj. 32 byl zničen stavbou, takže 

je možno pouze konstatovat, že v jihozápadním rohu hrobové jámy se nacházely nádoby 

v torzálním stavu a při její jižní stěně byl nalezen keramický kotouč.  

 

Ozdoby, součásti oděvu a osobní výbavy 

 Ozdoby nepatří v Ďáblicích mezi příliš početnou skupinu předmětů hrobové výbavy. 

Nalezeny byly pouze v obj. 2. Dva bronzové náramky a dva bronzové nánožníky byly uloženy 

ve funkční poloze, tedy na obou horních končetinách po jednom náramku a na obou dolních po 

jednom nánožníku. V místě hrudníku pak byly tři železné a čtyři bronzové kroužky a zlomek 

železného tyčinky. Jejich funkci nelze s jistotou určit, nicméně vzhledem k jejich poloze 

v místě hrudníku zemřelého se nejspíš jednalo o součást kroje. Podobně je tomu v obj. 6, kde 

měl mrtvý pod hlavou tři železné a jeden bronzový kroužek. Toaletní souprava složená 

z pinzety a dvou tordovaných tyčinek s jedním koncem svinutým v očko, se řadí mezi předměty 

osobní výbavy a byla rozptýlena v oblasti hrudníku (asi ve výši loktů) jedince pohřbeného v obj. 

32, vpravo od jeho lebky pak ležely ještě dva bronzové kroužky a v oblasti břicha zlomek 

železné tyčinky. Podobné uložení toaletní soupravy je známo například z hrobu 11 v Praze-

Střešovicích, kde byla pinzeta s kroužkem uložena na levé straně žeber mrtvého (Fridrichová 

– Koutecký – Slabina 1999, 356).  

 

Součásti koňského postroje 

 Jediné udidlo nalezené v Ďáblicích bylo uloženo v jihozápadním rohu obj. 5. Kolem něj 

byly rozptýleny železné kroužky a závlačka. Není obvyklé, že je v hrobě uloženo pouze jedno 

udidlo, zpravidla bývají v páru (Koutecký 1968, 465), na pohřebišti v Lovosicích dokonce ve 

trojici (Půlpán 2012, 78). Kromě udidla byla v tomto objektu nalezena závlačka na kroužku a 
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několikero kovových kroužků, které také zřejmě na základě polohy při udidle také patří mezi 

součásti koňského postroje. 

 

Železný nůž a zvířecí kosti 

 Jediný železný nůž byl uložen v jihovýchodním rohu obj. 2 mezi zvířecími kostmi, vedle 

zásobnice. Svým uložením tak spadá mezi tzv. rituální nože, jejichž výskyt je zaznamenán 

převážně ve velkých hrobech. Přítomnost zvířecích kostí, ať už doplněných o nůž či samotných, 

je pro větší hroby bylanské kultury vcelku běžná. V minulosti se tvrdilo, že všechny zvířecí 

kosti v tomto kontextu jsou výhradně vepřové (Koutecký 1968, 460), ale mimo ně jsou doloženy 

ještě pozůstatky ovce, ovce/kozy, tura domácího, koně, psa domácího, drůbeže a dokonce 

jelena, srnce lesního nebo medvěda (Fridrichová 1995, 188).  

 

Kamenné nástroje 

 Pazourkový úštěp z obj. 2 je ojedinělým nálezem. V kontextu bylanských hrobů nejsou 

takové atrtefakty běžné, patrně se tedy jedná o intruzi. 

  

5. 1. 7. Kombinační skupiny 

 Pro třídění bylanských hrobových celků se obvykle používá Kouteckého kombinačních 

skupin (KS I-III). Toto třídění vychází ze systému G. Kossacka (Kossack, 1959), který byl 

upraven tak, aby ho bylo možno aplikovat na české nálezy. Bere v potaz jak výbavu hrobu, tak 

i jeho konstrukční řešení. Naopak otázka chronologie je řešena pouze okrajově (Koutecký 1968, 

440). Nejprve byly vyčleněny dvě kombinační skupiny a jejich podskupiny, celkem pět. 

Popelnicové a jámové hroby zpočátku do tohoto systému začleněny nebyly (Koutecký 1968), 

ale při zpracování pohřebiště v Polákách pro ně byla vyčleněna třetí skupina se šesti 

podskupinami (Koutecký 1993, 50) a po zpracování pohřebišť v Pražském území byl počet 

podskupin redukován na čtyři (Fridrichová-Koutecký-Slabina 1996, 175; Venclová 2008, 60).  

 Na pohřebišti v Lovosicích byly na stejném principu hroby rozděleny do skupin A-C. 

První skupina je ale namísto tří podskupin dělena do čtyř, druhá místo dvou do tří a poslední 

skupina se nedělí vůbec, jelikož na lokalitě byl popelnicový hrob pouze jeden (Půlpán 155, 

159). 

 Aplikace obou způsobů třídění na větší Ďáblické hroby je poněkud problematická. 

Zdejší hroby mají relativně malé rozměry, ale vybaveny jsou poměrně bohatě, v jednom případě 

dokonce součástí koňského postroje. Některé hroby se tak při pokusu o zařazení ocitají na 

pomezí jednotlivých skupin.  
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Žádný z hrobů v Ďáblicích neobsahoval součásti vozu, tím je zcela vyloučena KS I-1 i 

skupina A1. Obj. 5 lze s určitými výhradami zařadit rámcově do KS I, respektive skupiny A. 

V tomto hrobě se nacházel birituální pohřeb vybavený 15 keramickými nádobami, jedním 

udidlem, závlačkou a kovovými kroužky, které také mohly patřit ke koňskému postroji. 

Rozhodujícím faktorem je zde přítomnost udidla. Na základě výbavy by tedy bylo možné hrob 

zařadit do KS I-2 (podle Koutecký 1968, 444-445) nebo do skupin A3 či A4 (podle Půlpán 

2012, 157). Vezmeme-li v úvahu také velikost hrobové jámy, narážíme na problém, kdy pro 

uvažované skupiny jsou evidovány rozměry nad 5 m2. Těm se ovšem obj, 5 se svými 4,8 m2 

velmi blíží, takže se přikláním k jeho zařazení do KS 1-2, respektive A3, vzhledem k tomu, že 

se nezdá, že by bylo udidlo v Ďáblicích použito sekundárně tak jako tomu bylo v Lovosicích 

(Půlpán 2012, 157).  

U všech ostatních hrobů není na základě absence součástek koňského postroje a 

plošných rozměrů nepřesahujících 4, 56 m2 pochyb, že náleží rámcově do KS II, nebo do 

skupiny B (podle Koutecký 1968; Půlpán 2012). Obj. 2 se řadí mezi hroby s početnou 

keramickou výbavou, kovovými předměty, železným nožem a zvířecími kostmi a je tedy možné 

ho přiřadit KS II-1 nebo skupině B1. V obj. 6 bylo keramických nádob méně, totéž platí pro 

kovové předměty, které reprezentují pouze kroužky patřící patrně mezi součásti oděvu. Tím se 

řadí do KS II-2, potažmo do skupiny B2. Poškozený obj. 4 s chudou výbavou a rozptýleným 

žárovým pohřbem náleží KS II-3 a skupině B3. Zařazení objektu 32 komplikuje jeho poškození 

a tím pádem neznámá celková plocha a předpoklad, že část předmětů uložených do hrobu se 

nedochovala. Vzhledem k přítomnosti bronzové toaletní soupravy, drobných kovových 

kroužků a keramické výbavy obsahující i kotouč, jemuž se obvykle přiřazuje význam v rituální 

sféře, lze předpokládat, že se jednalo původně o hrob relativně bohatý, a i přes neznámé 

rozměry (které vzhledem k rozměrům ostatních hrobů v Ďáblicích zřejmě nepřesáhly 5 m2) je 

možno ho zařadit do KS II. Konkrétní podskupina se pak pohybuje na rozmezí KS II-1 a KS-

2.  

 Třídění jamkových a popelnicových hrobů takové problémy nečiní. Dva hroby (obj. 1/L 

a 9) náleží kombinační skupině III-1, jelikož žárový pohřeb v nich byl uložen v nádobě. Jeden 

(obj. 1/H) spadá do KS III-3, žárový pohřeb je v něm společně se střepy rozptýlen ve výplni. 

Poslední z nich (obj. 8) neobsahoval žádný archeologický materiál, jen žárový pohřeb v jamce, 

ale byl mezi hodnocené objekty přiřazen pro svou prostorovou příbuznost s nimi. Je možno ho 

zařadit do KS III-4, tedy mezi neurčené hroby (podle Venclová 2008, 60). 
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5. 1. 8. Prostorové vztahy 

 Co se prostorových vztahů týče, je možno hodnotit buď polohu předmětů a pohřebených 

v rámci určeného objektu, nebo vztahy mezi objekty samotnými.  

I přesto, že některé objekty nebyly zachyceny celé a jedná se o několik menších 

jednotlivých výzkumů, lze se značnou jistotou říci, že zde byla zachycena část pohřebiště 

bylanské kultury, které vykazuje určité uspořádání. Po vynesení objektů na mapu (OBR..) se 

ukazuje, že větší hroby (obj. 2, 5, 6, 4, 32) se koncentrují blíže prostoru zaniklé Batistovy 

cihelny a menší žárové hroby (obj. 1/H, 1/L, 8, 9) společně se žlabem (obj. 17) jsou od ní 

východním směrem vzdálenější. Mezi nejvýchodnějším velkým hrobem z akce Ďáblická (obj. 

6) a nejzápadnějším malým žárovým (obj. 1/L) je vzdálenost vzdušnou čarou cca 75 metrů.  

 Hypoteticky pohřebiště mohlo pokračovat spíše západním směrem, jak napovídají 

dřívější nálezy z Batistovy cihelny a zároveň byly od sebe odděleny hroby bohatší a chudší a 

to tak, že hranici mezi nimi tvoří přibližně průběh ulice Legionářů a tuto křížící ulice K Lomu.  

   

5. 2. Suchdol 

 Jelikož obecné charakteristiky týkající se pohřebního ritu bylanské kultury byly 

pojednány výše a hodnocen je pouze jediný objekt, bude jen v krátkosti popsán, zařazen do 

odpovídajících kategorií a srovnán se staršími nálezy z katastru Suchdola.  

 V objektu 1/S byl inhumací pohřben pohlavně neurčený jedinec ve věku 20-30 let. Tělo 

bylo uloženo v natažené poloze s hlavou k jihu, blíže k jihozápadnímu rohu hrobové jámy. 

Hrobová jáma byla orientována delší osou S-J, čímž odpovídá pravidlům pro orientaci 

hrobových jam středočeské skupiny bylanské kultury. Její celkové rozměry bohužel vzhledem 

k poničení objektu nejsou známy, ale odkryta byla plocha přibližně 2 m2, přičemž vzhledem 

k šířce zachované jižní stěny lze odhadnout, že jeho celková plocha nepřesáhla 4 m2, tak jako 

tomu bylo u hrobů v Ďáblicích. Výzkum neodhalil v dochované části žádné stopy po zvláštní 

úpravě hrobové jámy.  

Většina keramických nádob byla uložena ve východní polovině objektu. Zajímavá je 

poloha keramického kotouče s otvory, který se nacházel v jihozápadním rohu jámy, pod hlavou 

pohřbeného. V jižní části západní poloviny jámy byly také dva talíře na sobě. Dost 

pravděpodobně se původně nacházely pod nedochovaným trupem, takže se setkáváme 

s podobnou situací jako v obj. 2 z Ďáblic. Je tedy možno předpokládat, že i zde byl mrtvý 

původně uložen na dřevěných márách. Kovových artefaktů bylo nalezeno minimum, pouze dva 

malé bronzové kroužky vpravo od lebky. V jihovýchodním rohu hrobové jámy byly zvířecí 

kosti.  
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Zařazení do kombinačních skupin působí menší potíže, než tomu bylo u větších hrobů 

z Ďáblic. Velikostí, podobou hrobové jámy a výbavou spadá do kombinační skupiny II-2, 

respektive B2 (podle Koutecký 1868; Půlpán 2012). 

Prostorové vztahy s ostatními hroby bylanské kultury lze řešit jen ve velmi omezeném 

měřítku. Sídlištní nálezy tu chybí zcela. Na katastru Suchdola disponujeme kromě zde 

hodnoceného hrobu ještě čtyřmi starší nálezy. Na poloze Budovec, tedy JV směrem nedaleko 

od objektu 1/S byly nalezeny celkem tři hroby. K prvnímu z nich není mnoho údajů a materiál 

z něj je dnes ztracený, ale zřejmě se jednalo o hrob komorový. Dále odsud pochází jeden chudě 

vybavený žárový hrob a jeden komorový kostrový. Komorovou konstrukci hrobu nepřímo 

dokládá schodovitý zářez při jižní stěně hrobové jámy, zajímavé je uložení mrtvého v mělké 

prohlubni při její západní stěně. Hrob je podle výbavy sestávající z kruhového šperku a 

keramických nádob datován rámcově do Ha C (Jelínková 1958). Směrem SV od objektu 1/S, 

byl vykopán ženský kostrový hrob, vybavený bronzovým nákrčníkem a dvaceti keramickými 

nádobami. Datován je do stupně Ha C2 (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1997, 26-33).  

Všechny hroby jsou si prostorově poměrně blízké, zřejmě se zde tedy původně nacházelo 

rozsáhlejší pohřebiště, jehož přesný chronologický ani prostorový vývoj nelze zatím pro 

nedostatek nálezových situací popsat.  
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6. Typologie nálezů 

6. 1. Keramika 

 Počet keramických nádob v hrobech z Ďáblic se pohybuje od nuly do jedenadvaceti 

kusů (většina rekonstruovaných nádob pochází z obj, 2, 5, 6 a 32), v ojedinělém hrobě ze 

Suchdola bylo až třináct kusů. V analyzovaném souboru bylo rozlišeno 8 základních typů, a 

sice amforovité zásobnice, amforovité nádoby, teriny, amforovité mísy, mísy, talíře, koflíky a 

ostatní tvary. Jediným chybějícím je tedy typ 8000, hrnce a hrncovité nádoby, které bychom 

stejně více očekávali v sídlištním kontextu. Většina tvarů do použitého typologického systému 

dobře zapadá, pouze podtyp 9200 byl zde rozdělen na dvě varianty. Problematické je zařazení 

talíře 1/S:112. Tvary s rukojeťmi nejsou v bylanské kultuře známy. Všechny typy jsou 

vyobrazeny na Obr. 24-28. 

 

1000. Zásobnice 

Velké zásobnice, často označované jako amforovité, jsou zpravidla největšími a 

nejvýraznějšími nádobami v souborech bylanské keramiky. Je možno mezi nimi rozlišit dva 

podtypy, amforovitou zásobnici (1100) a zásobnici bez podhrdlí (1200) (Půlpán 2012, 108-

109). Zásobnice druhého podtypu se v hodnoceném souboru nevyskytly. Zastoupeny jsou vždy 

maximálně jedním kusem v jednom objektu a vyskytly se na obou lokalitách. 

1100. Amforovitá zásobnice 

Nádoby s přehnutým okrajem, vysokým rozšiřujícím se hrdlem a výrazným podhrdlím 

odsazeným od těla se dále dělí na dvě varianty -  vysokou a objemnou (1110) a nízkou, menšího 

objemu (1120). Obě tyto varianty by měly být chronologicky synchronní (Půlpán 2012, 109). 

V souboru jsou dvě zásobnice zachovány celé, dvě pouze zčásti. V případě nádob 2:4 a 5:3 se 

jedná o typické reprezentanty varianty 1110, nádoby 6:1 a 1/S:14 jsou zachovány pouze zčásti, 

ale zřejmě náleží tomuto typu taktéž. Všechny zásobnice a jejich části jsou bez výzdoby, ale 

lze na nich pozorovat úpravu vnějšího povrchu potažením šedavou engobou (na 2:4 a 5:3). 

 

2000. Amforovité nádoby 

 Dvojdílné nádoby se zřetelně odsazeným hrdlem, výdutí v horní části těla, jejichž výška 

je větší než šířka, jsou v české literatuře označovány přívlastkem amforovité (Sklenář 1998, 

18). Jejich okraj je vyhnutý, hrdlo kuželovité (někdy se mírně zužuje) a výduť výrazná. Na 

                                                           
2 Číslo objektu:Číslo artefaktu 
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hrdle a v horní části výduti jsou často zdobeny. Nádoby náležející tomuto typu pochází pouze 

z hrobů v Ďáblicích. 

Na pohřebišti v Lovosicích byly rozlišeny 4 podtypy – tzv. vysoká amfora, klasická 

amfora, dvouuchá amfora „billendorfského typu“ a široká baňatá amfora (Půlpán 2012, 110). 

V hodnoceném souboru byly amforovité nádoby identifikovány pouze v objektech z Ďáblic, 

přičemž pouze v jednom případě se jedná o podtyp 2100. Všechny ostatní amforovité nádoby 

spadají do podtypu 2200.  

2100. tzv. vysoká amfora 

 Jediný exemplář tohoto typu (2:19) se od ostatních odlišuje zejména větší celkovou 

velikostí a absencí výraznější výzdoby. V rámci daného typu se jedná spíše o hroběji utvářenou 

nádobu. 

2200. tzv. klasická amfora 

 Tyto precizně zhotovené nádoby jsou v Ďáblicích zastoupeny celkem deseti kusy. Po 

čtyřech kusech bylo v obj. 2 a 6 tři kusy pak v obj. 5. Jejich výška se pohybuje mezi 7,5 – 12 

cm, všechny mají vnější povrch tuhovaný a jsou charakteristické svou výzdobou. Nádoby 2:18, 

2:19 a 6:5 jsou zdobeny pouze vlešťováním na hrdle, nádoby 2:11, 5:4, 5:10 a 6:4 kombinací 

jemně ryté výzdoby s vpichv v horní části výduti a vlešťování na hrdle a nádoby 2:13, 5:8, 6:8 

a 6:13 jemnou rytou výzdobou kombinovanou s vpichy, případně důlky.  

Tvarem mírně odlišná amfora 2:13 se svojí výdutí blíže ke dnu nádoby a delším 

prohnutým hrdlem blíží spíše již lahvovitým tvarům, které jsou typické pro období pozdně 

halštatské (Ha D) a končí svůj vývoj vyššími lahvemi a stlačenou čočkovitou výdutí v LTA 

(Michálek – Lutovský 200, 142). Také její výzdoba v podobě rastrovaných pásků lemovaných 

vpichy na hrdle kombinovaných se „sluníčky“ na podhrdlí nádoby spíše upomíná na motiviku 

pozdního halštatu (srov. Michálek – Lutovský, obr. 42 a 43).  

 

3000. Teriny 

 Středně vysoké nádoby, u nichž převažuje šířka nad výškou, jsou označovány jako 

teriny a lze mezi nimi rozlišit čtyři podtypy – prostou nečleněnou terinu, klasickou malovanou 

terinu, terinu s vyšším odsazeným kuželovitým hrdlem a terinu s válcovitým hrdlem (Půlpán 

2012, 113-114). Teriny jsou evidovány jak z Ďáblic, tak ze Suchdola. 

 3100. prostá nečleněná terina 

 Z objektů 2 a 5 pochází celkem tři zástupci tohoto tvaru. Všechny mají tuhovaný povrch, 

v jednom případě (2:9) nádobu zdobí svislé vleštované linie na hrdle a nádoba 5:2, která se od 
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ostatních liší přítomností malého ouška vybíhajícího z okraje, je zdobena rytími zavěšenými 

trojúhelnky a vpichy.  

3200. klasická malovaná terina 

 Z obou lokalit pocházejí teriny zdobené malováním. Po jednom kusu pochází z objektů 

2, 5, 6 a 4 a dva z objektu 1/S. Tři z nich mají z okraje vybíhající malé ouško (2:1, 5:1, 1/S:1), 

dvě jsou menších rozměrů (6:2, 1/S:9). Na nádobách 5:1 a 6:2 je dochována pouze červená 

podkladová barva a černé malování je indikováno pouze několika skvrnami jinak zcela 

setřeného vzoru. Na nádobách 2:1, 1/S:1 a 1/S:9 je dochován jak červeně natřený povrch, tak i 

černé geometrické malování. 

 

4000. Amforovité mísy 

 Na pomezí mezi amforovitými nádobami či terinami a mísami stojí nádoby jejichž 

výška je menší než polovina šířky okraje. Tradičně jsou rozlišovány dvě varianty, velká baňatá 

a malá nízká (Venclová 2008, 49), ale v Lovosicích byly vyčleněny varianty tři – malá nízká, 

střední a vyšší široká (Půlpán 2012, 117). 

4100. amforovitá mísa/miska 

 Amforovité mísy jsou zastoupeny v Ďáblicích i Suchdole celkem čtyřmi kusy. Dva kusy 

představují variantu 4110, tedy amforovité mísy malé, přičemž jeden má povrch tuhovaný a 

zdobený vlešťováním, rytím a důlky (2:3) a druhý černou malbou na červeném povrchu 

(1/S:10). Varianta 4120 – střední amforovitá mísa se objevila dvakrát (2:8, 2:12). V obou 

případech je jejich povrch tuhovaný a zdobený rytými zavěšenými trojúhelníky 

kombinovanými se „sluníčky“ a vlešťováním.  

 

5000. Mísy 

 Nejčastějším tvarem v hodnoceném souboru jsou mísy, zastoupené z obou lokalit 

celkem čtrnácti celými kusy a několika fragmenty, které zřejmě náleží dalším pěti nádobám. 

Lze zde mezi nimi rozlišit dva podtypy – mísu se zataženým okrajem a mísu esovité profilace 

s vyhnutým okrajem (Venclová 2008, 49; Půlpán 2012, 118). 

5100. mísa se zataženým okrajem 

 Tento podtyp s tuhovaným povrchem a výzdobou v podobě „sluníček“ utvářených 

důlky je zastoupen pouze nádobou 1/L:279 233 z Ďáblic. Mísy se zataženým okrajem nejsou 

v bylanských hrobech běžné (Koutecký – Sedláček, 270), jedná se spíše o tvar běžný na 

sídlištích (Koutecký 2005, 150).  

5500. mísa s vyhnutým okrajem a esovitě zaoblenou stěnou  
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Nejhojněji zastoupený typ představují na obou lokalitách mísy s vyhnutým okrajem a 

esovitě zaoblenou stěnou. Celkovým počtem až osmnácti kusů, jsou nejpočetnějším typem 

vůbec. Všechny náleží variantě 5220, tedy mísám střední velikosti. Většina těchto mis je uvnitř 

zdobena vlešťováním na tuhovaném povrchu. Pakliže vlešťování není evidováno, lze 

předpokládat, že je tomu tak v důsledku špatně dochované výzdoby.  

 

6000. Talíře 

 Talíře nejsou v souboru příliš četným typem a jejich povrch je většinou natolik 

degradován, že nelze číst původní výzdobu. Na obou pohřebištích se vyskytl pouze podtyp 

6200, tedy stupňovitý/kuželovitý talíř, typ Poláky XIe, f (podle Půlpán 2012, 121) 

6200. stupňovitý/kuželovitý talíř 

Celé nádoby (2:5A, 5B, 32:3) se svými rozměry pohybují na pomezí menší a větší 

varianty. Talíř 1/S:11 se díky dvěma protilehlým rukojetím na první pohled liší od běžně se 

vyskytujících typů. Podobné úpravy okraje talířů nejsou v bylanské kultuře obvyklé. Nejbližší, 

alespoň přibližnou analogii představuje vaničkovitá mísa s rukojeťmi z mohyly 1/1970 

v Protivíně (Venclová 2008, obr. 33: 12, Beneš).  Z toho důvodu je vyčleněna varianta 6230 

(stupňovitý/kuželovitý talíř s rukojeťmi). 

 

7000. Koflíky 

 V poměrně hojném počtu jsou evidovány koflíky s vytaženým páskovým uchem. 

Tvarově jsou poměrně variabilní, jejich společným jmenovatelem je však podoba ucha, které 

je ve většině případů zahrocené, přičemž právě tvaru ucha se přikládá chronologický význam 

(Koutecký 2003, 35). Z šesti typů koflíků, vyčleněných na pohřebišti v Lovosicích (podle 

Půlpán 2012, 122-126), se v hodnoceném souboru vyskytují tři.  

7100. prostý nečleněný koflík 

 Slabě profilovaný koflík 1/S:13 s vysoko vytaženým zaobleným páskovým uchem je 

jediným zástupcem tohoto typu v Suchdole. Původně byl zřejmě zdoben malováním, ale to je 

již zcela setřené, zachované pouze v několika skvrnách. 

7200. klasický, tzv. miskovitý knoflík 

 Celkem devět koflíků z Ďáblic (2:10, 14, 16, 20; 5:12; 6:3, 11, 12, 15) se řadí k variantě 

7220, která se vyznačuje zahrocením páskového ucha. Kromě koflíku 2:20, mají všechny 

exempláře výrazně profilovanou zaoblenou stěnu a obvykle jsou na podhrdlí zdobeny rytím a 

vpichy či důlky. 

7300. typ Poláky Xb 
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 Jediným zástupcem tohoto podtypu je koflík 6:14. Ten se navíc liší od ostatních 

reliéfním uchem. Úpravou povrchu a výzdobou ale nijak zvlášť nevybočuje.  

  

9000. Ostatní keramické výrobky 

9100. Chrastítka 

Dvě hliněná chrastítka byla nalezena v obj. 2. Jedná se o zcela nejjednodušší typ 

kulovitého tvaru, v tomto případě o průměru 2, 8 cm. Chrastítka bývají společně s figurální 

plastikou, mondidoly a nádobami neobvyklých tvarů (dvojité či trojité nádoby) řazeny do 

kategorie kultovních předmětů (Venclová 2008, 51, 149, Koutecký 2003, 32). Toto zařazení je 

podpořeno mnoha etnologickými paralelami, kdy chrastítka slouží jako nástroj udávající takt 

při rituálních tancích (Koutecký 2003, 32). Není ovšem vyloučeno užití chrastítek i v profánní 

sféře. Mohlo se jednat též o hračky, čemuž by nasvědčovala jejich velmi častá přítomnost 

v dětských hrobech na lužických nekropolích v Polsku (Půlpán 2012, 128).  

9200. Kotouče 

Hliněné kotouče jsou v rámci bylanských hrobových nálezů též připisovány kultovní 

sféře. Z ďáblic a Suchdola pocházejí celkem dva takové artefakty. Jeden prostý kotouč 

z objektu 3 a druhý, se šesti středovými otvory z objektu 1/6. 

Podoba těchto předmětů může být dvojí, buď se jedná o prosté ploché kotouče nebo o 

kotouče s nástavcem, tradičně nazývané mondidoly. Jejich funkce je i přes četné hypotézy 

nejasná (Venclová 2008, 51). Podle nejaktuálnějšího soupisu pochází těchto artefaktů 

z bylanských hrobů celkem 25, přímo z území Prahy pak po jednom kusu z Nových Butovic a 

Vinoře (Mazač 2015, 17. Tab. 4), přičemž nález z Ďáblic ani ze Suchdola zde není evidován.  

9210. Prostý kotouč 

 Varianta prostého plochého kotouče bývá v literatuře nazývána různě – hliněný kotouč 

(Venclová 2008, 51), poklice, podnos (Golec 2003, obr. 10-32) či talíř (Sklenář 1998, 31). 

Absence nástavce, řadícího tento typ nálezu do kategorie mondidolu, může být vysvětlena tím, 

že v některých případech byly nástavce na kotouči pouze postaveny a během odkryvu nebyly 

rozpoznány, nebo kotouč bez nástavce přestavoval jakousi zástupnou formu kompletního 

mondidolu (Mazač 2015, 36, 46). Takovýchto kotoučů bez nástavce pochází z kontextu 

bylanských hrobů celkem 5. Vždy po jednom exempláři pochází z pohřebišť v Bylanech u 

Českého Brodu (Koutecký 2003, 17, Taf. 1), v Hradeníně, v Lovosicích (Půlpán 2012, 129), 

Nové vsi u Kolína (Šťastný – Vávra 1997) a Nymburka (Mazač 2015, 220). Na území Prahy 

tento typ dosud nebyl vůbec zaznamenán, tudíž nálezy z Ďáblic a Suchdola jsou v tomto smyslu 
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ojedinělé. Kotouč ze Suchdola se navíc zcela vymyká svými středovými otvory, díky nimž 

představuje vůbec první nález tohoto typu v Čechách.  

Otvory poněkud problematizují typologické zařazení tohoto konkrétního keramického 

kotouče. Pokud byly nalezeny prosté ploché kotouče, nikdy na nich otvory nebyly. Relativně 

blízkou analogii představují nálezy ze slezskoplatěnických hrobů v Třebešově a Dobřenicích, 

označované jako pokličky (Novák 2011, Obr. 3-2, 3). Další pak zlomky z kultovního areálu na 

vrchu Burkovák u Nemějic, spadajícího do okruhu halštatské mohylové kultury, kde jsou 

označovány jako ploché disky (Chytráček – Chvojka – John – Michálek 2009, obr. 7-1, 2). 

Nabízí se tedy otázka, jestli kotouč z obj. 1/S neoznačovat spíše jako pokličku. Představíme-li 

si využití takového předmětu v praxi, můžeme uvažovat o tom, že otvory byl provlečen 

provázek z organického materiálu, který mohl sloužit buď místo ucha tak, aby při zahřátí 

materiálu osoba zvedající pokličku eliminovala možnost popálení rukou, nebo o tom, že 

organickým provázkem byla poklička připevněna na nádobu. Otvory také mohla snadněji 

unikat pára během vaření.  Pokud by byl kotouč s otvory nalezen na sídlišti, nebylo by pochyb 

o jeho zařazení mezi pokličky, je ale nutno vzít v úvahu předpoklad, že v hrobech se od 

pokliček se kotouče odlišují svým uložením na dně jámy. Pokličky bývají opřeny o nádobu 

nebo zakrývají její ústí (cf. Mazač 2015, 46). V případě kotouče z obj. 1/S, nejen že je tento 

předpoklad splněn, ale kotouč byl dokonce uložen pod hlavou pohřbeného.  

 Osobně se prozatím kloním k ponechání kotouče s otvory v kategorii předmětů 

spojených s kultem. Jedná se ovšem o ojedinělý nález a není vyloučeno, že s případnými 

přibývajícími nálezy se podaří názor upřesnit. 

 

6. 1. 1. Technologie a výzdoba keramiky 

 Obecně se soudí, že keramika ukládaná do bylanských hrobů byla na rozdíl od sídlištní 

keramiky jen velmi slabě vypálena (či snad pouze vysušena), ale zároveň také mnohem 

zdobnější (Venclová 2008, 51). Otázku kvality výpalu je pouhým makroskopickým 

pozorováním velmi těžké zodpovědět, nicméně co se týče úpravy povrchu nádob, je možno 

konstatovat, že nádoby bez jakékoli úpravy se v hodnoceném souboru vyskytují zcela 

výjimečně. Jinak byly nádoby upravovány leštěním, tuhováním či malováním a navíc ještě 

zdobeny vlešťováním, rytím, vpichy, či plastickými aplikacemi. Poměrně neobvyklým prvkem 

jsou otvory ve zlomku dna mísy z obj. 2 a šestice otvorů v keramickém kotouči z objektu 1/S. 

 Identifikaci povrchové úpravy a stylu výzdoby bohužel často komplikuje, či přímo 

znemožňuje degradace povrchu nádob v důsledku postdepozičních procesů. V mnoha 

případech pak dochází k tomu, že je možno pouze konstatovat, že povrch nádoby byl původně 
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tuhován či malován, ale výzdobné motivy jsou dochovány pouze v podobě několika málo 

skvrnek, a tedy není možno vyčíst, jak původně vzor vypadal.  

 

K otázce tuhování povrchu nádob 

  Lesklá černá keramika bylanské kultury bývá považována za tuhovanou (Venclová 

2008, 49). Využití grafitu při výrobě keramiky nebo úpravě jejího povrchu se objevuje poprvé 

v kultuře s lineární keramikou, přičemž v době halštatské se grafit používá právě pro 

povrchovou úpravu a v jejím závěru se znovu objevuje i keramika tuhová, kdy je grafit přidán 

přímo do těsta (Hlava 2006, 18-23). Pokud ale není provedena analýza exaktní metodou, nelze 

jen na základě makroskopických pozorování s naprostou jistotou prokázat, že povrch nádoby 

byl skutečně tuhován. V českém prostředí na tuto problematiku poukázal M. Půlpán na příkladu 

bylanského pohřebiště z Lovosic. Na žádném ze vzorků lovosické keramiky totiž nebyl obsah 

grafitu mikroskopickou mineralogicko-technologickou analýzou potvrzen ani v keramické 

hmotě ani na jejím povrchu (Půlpán 2012, 133). Na materiálu z Ďáblic ani Suchdola nebyla 

žádná analýza provedena, ale nabízí se srovnání s analýzou provedenou na keramice 

z bylanských hrobů z polokulturní lokality Tišice. U tří vzorků ze čtyř zde byl Ramanovou 

spektroskopií v povrchové vrstvě střepu potvrzen uhlík ve formě grafitu, což nepřímo potvrzuje 

předpoklad tuhované vrstvy (Vitovcová 2009, 29–36). Tyto dva protichůdné výsledky analýz 

samozřejmě neposkytují dostatečně velký vzorek dat, který by dokázal říci například něco o 

poměru tuhování povrchu nádob k jejich úpravě leštěním nebo o geografickém rozložení 

různých způsobů úpravy povrchu v bylanské kultuře, nicméně znovu potvrzují známou 

skutečnost, že bez exaktních věd se (nejen) v tomto ohledu archeologie neobejde.  

 S ohledem na tradiční označování kovově černě lesklého povrchu keramických nádob 

za tuhovaný, bude takto v rámci této práce označován. 

 

Výzdoba 

 Hrobová keramika bylanské kultury je charakteristická svou bohatou výzdobou. Stejně 

jako pro celý západohalštatský kulturní okruh je pro ni typický geometrický styl, který využívá 

ke tvorbě motivů techniku rytí, vpichování, vlešťování a malování, případně jejich kombinace. 

Vůbec nejčastější je kombinace rytí a vpichování, v některých příkladech doplněná ještě o 

vlešťování. 

 Původ uměleckého stylu bylanské kultury se často hledá v geometrickém řeckém umění 

(Bouzek 1966, 269, 2009, 20, Koutecký 2005, 165, Venclová 2008, 148). Geometrický 

výzdobný styl se měl vyvinout na řecké pevnině a ostrovech při pobřeží Malé Asie mezi lety 
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900 a 750 BC a odsud se šířit na západ (Itálie) a na sever (Balkán), odkud pak dál do 

středoevropského prostoru (Koutecký 2001b, 307-308). Při srovnání bylanské a antické 

keramiky je ale patrné, že umělecký styl bylanské kultury není až tak striktní a složitý a všechny 

jeho motivy jsou v podstatě jednoduché geometrické prvky, které nelze jednoznačně datovat 

ani zařadit geograficky. I s ohledem na to, že k časovému překryvu řeckého geometrického 

umění a trvání bylanské kultury došlo přibližně na 50-100 let, což je pro zásadní ovlivnění, při 

předpokladu prozatím nepříliš intenzivního kontaktu mezi oběma oblastmi, pravděpodobně 

příliš málo, je také možné, že jednotlivé styly geometrického umění mohly vzniknout na 

různých místech zároveň, nezávisle na sobě (Babušková 2015, 117-118).  

 Keramika nalezená v Ďáblicích a Suchdole je zdobena poměrně bohatě. Zdobeny byly 

buď vnější pláště nádob nebo jejich vnitřky. Při dekoraci vnějšího povrchu se výzdoba soustředí 

do horní poloviny nádoby, tedy na její hrdlo, podhrdlí a maximální výduť. Výzdobu vnitřku 

nádob většinou tvoří vlešťované motivy.  

 Nejjednodušší technikou, která je zároveň nejčastěji doplňována o jiné, je rytí. 

Nejčastěji se jedná o tenké linie seskupované do motivu zavěšeného trojúhelníka či svazku 

šikmých linií na podhrdlí nádob, zejména na klasických amforách. Obvykle bývá doplněno o 

vpichy či důlky, a to jak při vrcholech trojúhelníků, tak i na pomezí hrdla a podhrdlí.   

Na tuhovaném povrchu nádob se ve většině případů uplatňuje vlešťování, a to dvojího 

typu. Buď se nachází uvnitř nádob, většinou mis a talířů, kde vytváří složité motivy 

několikacípých hvězdic, nebo na podhrdlí nádob, zejména klasických amfor, kde se vyskytuje 

většinou v podobě svislých linií. Na podhrdlí nádob se může vyskytovat samostatně (2:19, 2:18, 

6:5), častěji ale v kombinaci s rytou výzdobou (2:11, 5:4, 5: 10). 

Chronologicky citlivá je na bylanské keramice výzdoba malováním. Hlavní motivy 

bývají vyvedeny černou barvou, v závislosti na chronologickém stupni mohou být malovány 

na červeně natřený povrch nádoby. V ďáblicích je malování evidováno pouze na terinách (2:1, 

5:1, 6:2), v Suchdole na terinách (1/S:1, 1/S:9) a amforovité míse (1/S:10). 

 

Motivy 

 Výzdobné motivy na obou lokalitách jsou striktně tvořeny rovnými liniemi či tečkami. 

Nejrozšířenějším motivem na ďáblické keramice jsou různé varianty šrafovaných zavěšených 

trojúhelníků, které jsou často doplněny o vpichy buď ve vrcholu trojúhelníka nebo po jeho 

obvodu. V některých případech jsou na vrcholu trojúhelníka „sluníčka“, tvořená důlkem 

obklopeným vpichy. Trojúhelníky bývají ještě často doplněny svazkem šikmých linií, které se 

také vyskytují samostatně (např. koflíky 2:16, 6:11, 6:15). Tyto motivy se vyskytují nejčastěji 
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na podrhdlí nádob, jejichž povrch byl tuhován. Výzdoba v podobě zavěšených trojúhelníků je 

v případě obou lokalit typická i pro motivy vyvedené malováním. To je sice z větší části setřené, 

takže původní motivy se čtou jen těžko, ale například nádoba 2:1 je kromě svazků svislých linií, 

které v pravidelných rozestupech lemují hrdlo, zdobena vyplněným zavěšeným trojúhelníkem 

s háčky. 

 Pro Čechy a Moravu je také charakteristická výzdoba mis hvězdicovitým motivem 

(Brosseder 2004, 271). Ten je v Ďáblických i Suchdolských mísách poměrně hodně rozšířen. 

V některých případech není přesná podoba původního motivu čitelná (např. 1/S:6), ale dá se 

říci, že hvězdicovité motivy nejsložitější způsob výzdoby hodnocené keramiky. Za estetický 

vrchol v tomto směru lze označit vnitřek mísy 5:5.   

 

Plastické prvky 

 Jediným prvkem, který by mohl spadat do kategorie plastické výzdoby jsou na obou 

lokalitách malá ouška na terinách 2:1, 5:2 a 1/S:1. Takováto ucha patrně neměla s ohledem na 

poměr k celkové velikosti nádob žádný funkční význam. 

 

Otvory 

 Zcela ojedinělé jsou v kontextu bylanských hrobů nádoby s otvory. Různé typy nádob 

opatřené větším množstvím otvorů ve dně či ve stěnách, se tradičně nazývají cedník a mohou 

se řadit jak do kategorie nádob užitkových, tak i obřadních (Sklenář 1998, 34).  V některých 

případech jsou otvory na keramice také interpretovány jako důsledek reparace nádoby. Ta se 

prováděla vyvrtáním dvou protilehlých otvorů a stažením kovovou svorkou, drátkem nebo 

organickým materiálem (Novák 2011, 96). U fragmentárního materiálu lze ještě uvažovat o 

otvorech pro zavěšení nádob nebo k regulaci přístupu vzduchu ke žhavému materiálu 

(Valentová – Šumberová 2012, 333).  

Keramika opatřená otvory je v souboru zastoupena třemi kusy. První z nich je torzu 

hrdla nádoby 2:2 s jedním otvorem v podhrdlí. Dalším je mísa 2:13. Bohužel je dochována 

pouze torzovitě a není možno s naprostou jistotou určit, ze které části nádoby střepy s otvory 

pocházejí. Dvě slepené části této nádoby na sobě mají otvory, v jenom případě se jedná o 

dvojici, ve druhém o trojici. V případě dvojice je vzdálenost mezi otvory 8 mm, u trojice pak 2 

cm a 1 cm. Kus se třemi otvory je na profilu zcela rovný, kus se dvěma velmi mírně zaoblený, 

patrně se tedy jedná o zlomek dna a těla nádoby. Mísovité a další tvary s otvory jsou obvykle 

v kontextu starší doby železné hodnoceny jako cedníky na výrobu sýra nebo vykuřovadla 

(Valentová – Šumberová 2012, 343). Jediný otvor by také mohl sloužit pro zavěšování nádob, 
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a to zejména pokud je umístěn nedaleko okraje (Novák 2011, 91), jako je tomu v případě kusu 

nádoby 2:2. 

 Třetím exemplářem je keramický kotouč 1/S:12. Uprostřed má šest otvorů, přičemž jsou 

uskupeny víceméně do tvaru pětiúhelníku (s otvory na vrcholech) s jedním otvorem v jeho 

středu. Vzájemná vzdálenost otvorů kolísá mezi 1, 4-1, 8 cm. Ploché keramické kotouče bávají 

v literatuře nejčastěji označovány jako pokličky, funkční zařazení tohoto konkrétního kotouče 

bylo řešeno v kap 6. 2. 

 

6. 2. Kovové předměty 

 Kovové předměty byly v Ďáblických hrobech nalezeny v relativně malém počtu. 

Nejpočetnější skupinu tvoří bronzové a železné kroužky, které se řadí buď k součástem 

koňského postroje, nebo byly součástí oděvu pohřbených. Jedním kusem je zastoupeno udidlo, 

čtyřmi kusy šperky, jedním kusem nástroje a tři drobné bronzové nástroje tvoří jednu toaletní 

soupravu. 

 

6. 2. 1. Součásti koňského postroje 

 Často vyzdvihovanou součástí pohřební výbavy bylanských hrobových celků bývají 

součásti koňského postroje. Jejich nálezy jsou s ohledem na tradiční Kouteckého klasifikaci 

přiřazovány KS II-1, tedy druhé nejbohatší kombinační skupině, jejíž hroby by měly 

představovat pohřby jezdců či válečníků na koních (Koutecký 1968). Součástí koňského 

postroje je zejména udidlo, dále postranice, železné kroužky, knoflíky, návlečky, faléry, 

pukličky atp. (Venclová 2008, 53). Typologické a chronologické třídění koňských postrojů 

bylanské kultury není zatím vypracováno, nicméně na základě propracované typologie M. 

Trachsela (Trachsel 2004), lze třídit i nálezy z našeho území. 

 

Udidla 

 Udidlo představuje nejstarší, nicméně ne nezbytně nutnou část koňské výstroje, kterou 

může být kůň ovládán. Doklady uzdění jsou jedním z důležitých aspektů při studiu domestikace 

koní, která měla podstatný vliv na ekonomiku pravěkých společností, a zároveň mohla 

zefektivnit válečnické strategie (Anthony 2007, 222). Samostatné nálezy kostěných postranic 

bez udítka dokládají, že nejstarší typy udidel byly vyrobeny z organických materiálů 

(Měchurová 1984, 263-264). Udidla z bronzu se v Evropě poprvé objevují v jednodílné podobě 
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v mladší době bronzové a v pozdní době bronzové se objevují také udidla dvoudílná (Trachsel 

2004, 480). 

V bylanské kultuře lze na základě typologie M. Trachsela rozlišit 11 typů udidel, 

přičemž nejrozšířenější je typ ZHK03b, tedy trojčlánkové udidlo typu Lovosice (Babušková, 

30-31). Udidlo z ďáblického obj. 5 je složeno ze dvou udítek s imitací tordování spojených 

kloubem a dvou tyčinek zakončených kruhem, přičemž jedna z tyčinek je zahnutá tak, že kruh 

tvoří jakýsi hák. V místech kde se kloubem na udítka napojují tyčinky jsou je ještě po jedné 

„omega“ závlačce. Tento typ je v našem prostředí zcela ojedinělý, nejblíže má k Trachselově 

typu MST 04 (Trachsel 2004, 481). Tato udidla jsou vzácná nejen u nás, ale i v Evropském 

prostředí. Jediné nálezy tohoto typu pochází z Polska, z lokalit Kiełpino a Woskowice Małe, 

přičemž v obou případech se jedná o nálezy z depotů, které byly učiněny koncem 19. století a 

jejich zařazení do relativní chronologie doby halštatské zatím není možné (Trachsel 2004, 483). 

  

Kruhy 

 Funkční určení různě velkých bronzových a železných kruhů je poněkud problematické 

a lze ho odvozovat jen s určitou pravděpodobností podle umístění v rámci hrobové komory a 

kontextu ostatních nálezů. Jediné udidlo bylo nalezeno v objektu 5. V něm se také nacházelo 

několikero kroužků různých velikostí, všechny ze železa. S ohledem na jejich polohu 

v blízkosti udidla by snad tyto mohly také patřit k součástem koňského postroje. 

  

6. 3. 2. Ozdoby a součásti oděvu 

Mezi ozdoby a součásti oděvu můžeme obecně řadit širokou škálu předmětů z různých 

materiálů. U některých předmětů je funkční zařazení nesporné, nicméně u některých artefaktů 

může být toto zařazení komplikované a jeden ze záchytných bodů při tomto procesu tvoří jejich 

poloha v rámci hrobu. Ozdoby a součásti oděvu nebyly v Ďáblicích ani Suchdole příliš častým 

nálezem a všechny nalezené předměty této kategorie jsou výhradně kovové.  

 

Náramky 

Dva téměř identické bronzové náramky byly nalezeny v obj. 2. Náramky mají celkem 

nevýrazné kuličkovité konce a jsou zdobeny skupinami rýh a vybíjenými kruhovými kolky. 

Oba byly nalezeny na zlomcích kostí horních končetin, tedy ve funkční poloze. Náramky tohoto 

typu jsou v našem prostředí dobře doloženy a jejich výskyt je zaznamenán od stupně Ha C, 

spolu s nákrčníky s očkem a háčkem (Koutecký 1993, 42).   
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Nánožníky 

 V obj. 2 byla kromě dvojice náramků nalezena také dvojice bronzových nánožníků, 

které byly taktéž ve funkční poloze, tedy v tomto případě v místě dolních končetin. Stejně jako 

náramky, i nánožníky jsou co do vzhledu téměř identické. Oba jsou otevřené, s jednoduchými 

konci, nezdobené a mají oválný průřez. Jejich chronologické zařazení je shodné jako u náramků 

s kuličkovitými konci (Koutecký 2003, 34). 

 

Součásti oděvu 

 Mezi součásti oděvu lze zařadit podle polohy v hrobě některé z drobných kroužků. 

V objektu 2 jsou to čtyři bronzové kroužky a tři železné, doplněné ještě o zlomek tyčinky, taktéž 

železné. Bronzové kroužky, z nichž tři byly uzavřené a jeden otevřený, byly všechny rozptýleny 

v místech chybějící horní části hrudníku zemřelého. Proto lze předpokládat, že se snad jednalo 

o součást oděvu, případě snad nějakého šperku. Zajímavé jsou tři identické železné kroužky, 

nalezené společně se zlomkem železné tyčinky na talíři, opět pod hrudníkem. Bohužel ani pro 

ně nelze navrhnout uspokojivější interpretaci nežli zařazení do výše zmíněné kategorie. Další 

bronzové a železné kroužky byly nalezeny pod lebkou jedince pohřbeného v objektu 6. V tomto 

případě by se dalo uvažovat o jejich použití jako ozdob hlavy, podobně jako tomu nasvědčují 

nálezy v Lovosicích (Půlpán 2012, 53). Po jednom menším a jednom větším bronzovém 

kroužku bylo nalezeno v obj. 32 vpravo od lebky, opět tedy pouze na základě polohy v hrobě, 

lze tyto zařadit do popisované funkční kategorie. 

 

6. 3. 3. Předměty osobní výbavy 

 Mezi předměty osobní výbavy můžeme zařadit toaletní soupravu uloženou v místech 

hrudníku pohřbeného z obj. 32. Ta je tvořena bronzovou pinzetou (32:4), tordovanou tyčinkou 

zakončenou miniaturní lžičkou (32:6) a tordovanou tyčinkou zakončenou dvěma hroty (32:5). 

Všechny tyto součásti toaletních souprav slouží k péči o tělo. Pinzeta mohla být užívána 

k účelům kosmetickým či jako lékařský nástroj. Tyčinka se dvěma hroty sloužila k čištění nehtů 

či kůže a tyčinka zakončená lžičkou se vykládá jako nástroj k čištění uší (Gedl 1988, 1-3).  

Toaletní soupravy nejsou v bylanských hrobech příliš časté, ale na území Prahy jsou 

jejich součásti zaznamenány z Liboce, Modřan a Střešovic (Fridrichová – Koutecký – Slabina 

1997, 21, ibid. 1999, 356, 362-363). Jejich výskyt je charakteristický pro stupně Ha C2-3 

(Koutecký 2003, 34).  
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6. 3. 4. Nástroje 

 Jediným předmětem patřícím do této kategorie je železný nůž z obj. 2. Takovéto malé 

nože jsou buď pojímány obecně jako nástroj (Venclová 2008, 73) nebo, v případě že se namísto 

u boku pohřbeného nacházejí u kostí zvířat, tedy nejčastěji v jihozápadním či jihovýchodním 

rohu, jako tzv. nože rituální (Koutecký 1968, 460-461).  

 Ďáblický nůž je klasického tvaru se zaobleným týlem a řapem a je zachován celý, 

v délce 13, 3 cm. Polohou mezi kostmi vepře domácího v JV rohu hrobové jámy se řadí 

k nožům rituálním. 
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7. Přesnější datace 

 

 Pro přesnější zařazení do relativně-chronologického stupně se z hodnocených artefaktů 

nejlépe hodí keramické nádoby. Z kovových artefaktů je možno využít pouze toaletní soupravu 

z obj. 32. Nálezy toaletních souprav se datují do starší a střední fáze bylanské kultury, konkrétně 

do stupňů Ha C1 – C3 (Koutecký 1993a, 46). Kruhový šperk se pro datování příliš nehodí, 

neboť výskyt nalezených typů má velmi dlouhé trvání (Koutecký 2003, 34). Udidlo je taktéž 

v tomto ohledu nepoužitelné, jelikož jeho typologické zařazení ukázalo, že patří k typu, který 

není do relativní chronologie zatím zařazen.  

 Chronologický vývoj lze na keramice pozorovat buď na změnách morfologie určitých 

tvarů, nebo na proměnách výzdoby, zejména malování. Od Ha C1 se objevuje černá malba, 

doplnění o červenou je charakteristické pro stupně Ha C2 a C3. V Ha D1 mizí malování úplně 

a je nahrazeno jemnou vlasově rytou výzdobou (Venclová 2008, 49, 51). Z keramických tvarů 

v hodnoceném souboru se pro datování hodí nejlépe amforovité nádoby, teriny, mísa se 

zataženým okrajem a koflíky.  

Tzv. klasické amfory se vyskytují zejména ve starším a středním období (Koutecký 

2003, 35), přičemž ve stupni Ha D se jejich hrdlo zvyšuje a výduť stlačuje až přechází v LT A 

do tvaru lahve s čočkovitou výdutí (Michálek – Lutovský 200, 142). Tyto v Suchdole chybí, 

v Ďáblicích jsou naopak časté. Na většině z nich lze pozorovat tendenci ke stlačování výdutě a 

zvyšujícímu se hrdlu, nádoba 2:13 dokonce spíše připomíná podobou vyloženě pozdně 

halštatskou. Díky tomu je možno objekty s jejich výskytem datovat až do závěrečných fází 

bylanské kultury. 

Teriny se objevují ve středním období a jejich vývoj vrcholí ve stupni Ha D1 (Koutecký 

2003, 35). V hodnoceném souboru se jedná o vůdčí typ zdobený malováním. Vždy se jedná o 

černý ornament na červeném podkladě.  

 Mísa se zataženým okrajem je častější až v pozdně halštatském období (Venclová 2008, 

obr. 68). Je evidována pouze jednou, v Ďáblickém žárovém hrobě 1/L. 

Důležitý je v Ďáblicích četný výskyt koflíků s vytaženým páskovým uchem, které je 

zahrocené. Tento tvar je charakteristický pro stupeň Ha C3 (Koutecký 2003, 35).  

Nejsnáze se datují objekty s větším množstvím keramiky. V Ďáblicích tak lze objekty 

2, 5 a 6 zařadit do stupňů Ha C3-D1, tedy do mladší střední až mladší fáze bylanské kultury. 

Toto zařazení se opírá o výskyt černé malby na červeném podkladě, jemné vlasově ryté 

výzdoby, koflíků se zahroceným uchem a klasických amfor, na nichž lze pozorovat tendence 

vývoje směrem k lahvovitým tvarům pozdního halštatu. S celkově pozdním datováním těchto 
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objektů koresponduje i fakt, že velký soubor starších nálezů z Ďáblic je datován do stupňů Ha 

C3-Ha D3 (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1999, 395). Objekt 32 lze zařadit do poměrně 

širokého období Ha C1-C3, a to zejména díky přítomnosti toaletní soupravy. Objekt 4 

s žárovým pohřbem příliš dobrý datovací materiál neobsahuje, takže ho lze datovat pouze 

rámcově jako bylanský, s jistou rezervou pak spíše do období od stupně Ha C1 podle jednoho 

zlomku keramické nádoby s černým malováním.  

 U popelnicových hrobů obecně, osahují-li nevýraznou keramiku je obtížné určit, zda 

náleží kultuře bylanské nebo již pozdně halštatskému období (Koutecký 1968, 472). 

V severozápadních a středních Čechách jsou pozdně halštatské hroby v naprosté většině 

jamkové, v popelnici nebo bez ní, přičemž keramika do nich vložená bývá obvykle lahvovitých 

či hrncovitých tvarů nebo mísa (Venclová 2008, 143).  

Obj. 1/H lze obecně datovat jako bylanský, díky fragmentu keramické nádoby s černým 

malováním zřejmě do starší fáze, tedy Ha C1. Žárový hrob 1/L s pohřbem uloženým v míse 

náleží spíše až pozdně halštatskému období, tedy stupni Ha D. Mísa 1/L:279 233 se zataženým 

okrajem se řadí spíše ke tvarům pozdně halštatským a výzdoba v podobě „sluníček“ 

kombinovaných s rytím s tímto koresponduje. Objekt 8 nelze vzhledem k absenci jakýchkoli 

nálezů přesvědčivě datovat vůbec, pouze na základě prostorové příbuznosti je řazen také 

k objektům rámcově halštatským. Podobně je tomu u obj. 9, ze kterého pochází spíše atypické 

nevýrazné fragmenty. Žlab, tedy obj. 17 je v tomto ohledu též problematický a do daného 

období ho lze řadit pouze s velkou rezervou, na základě drobných zlomků keramiky 

s tuhovaným povrchem zdobené rytím pocházejících z jeho výplně. 

Ojedinělý hrob ze Suchdola lze na základě keramických nálezů, zejména malovaných 

nádob (1/S:1, 1/S:9, 1/S:10) řadit do stupňů Ha C2-C3. To koresponduje s datací dříve 

nalezeného bylanského hrobu v Gagarinově ulici do stupně Ha C2 (Fridrichová – Koutecký – 

Slabina 1997, 26-33). 

 

  



45 

 

 8. Vývoj ďáblického pohřebiště v čase a prostoru  

 

 Zohledníme-li v kontextu prostorových vztahů také přesnější dataci zdejších objektů, 

je možno nastínil vývoj zachycené části pohřebiště. Jeho nejstarší část leží v jeho jižní části, při 

ulici v Lomu. Zde se nachází obj. 4 a 32, datované do stupňů Ha C1 a mezi stupně Ha C1-C3. 

Muž v objektu 32 byl vybaven mimo jiné bronzovou toaletní soupravou a hliněným kotoučem. 

Bohužel byl hrob silně poničen stavbou, takže nám unikly cenné informace o jeho podobě a 

uspořádání, a s velkou pravděpodobností velká část jeho výbavy. Toaletní soupravy ani hliněné 

kotouče ale nejsou v bylanských hrobech příliš častými nálezy, patrně tak již v tomto období 

existovala v ďáblicích jistá hierarchie v rámci lokální komunity. 

 Těžiště pohřebiště se nachází při ulici Ďáblická, nedaleko prostoru bývalé Batistovy 

cihelny. Staré nálezy z cihelny jsou datovány do stupňů Ha C3-D3 (Fridrichová – Koutecký  – 

Slabina 1999, 395), nově prozkoumané objekty do stupňů Ha C3-D1. Zejména na amforovitých 

nádobách je znát tendence vývoje ke tvarosloví pozdního halštatu. Celková výbava trojice obj. 

2, 5 a 6 je v rámci pohřebiště nejbohatší (ačkoli nutno připustit, že výše zmíněný obj. 32 je mohl 

svou výbavou snad i předčit). Všechny hroby jsou kostrové, v jednom případě s přídavkem 

žárového pohřbu v nádobě, a náleží nápadně mladým jedincům, obj. 6 dokonce desetiletému 

dítěti. V rámci této spolu související trojice je sice nejchudší, nicméně uvážíme-li, že výbava 

dětského hrobu těžko souvisela s jeho vlastními činy, které by upevnily jeho sociální postavení 

v rámci společnosti, lze se domnívat, že zdejší komunita již měla pevně etablovanou hierarchii 

(Fernández-Götz – Krausse 2013, 480).   

 Pohřebiště pak pokračuje severovýchodním směrem, kde se koncentrují žárové hroby. 

Jejich datace je poměrně obtížná, vzhledem k tomu, že některé neobsahovaly vůbec žádný 

materiál. Protože se zde mimo tyto problematické objekty nachází také obj. 1/L, datovaný 

obecně do stupně Ha D a obj. 1/H, datovaný naopak k počátku trvání bylanské kultury, tedy do 

stupně Ha C1, zřejmě zde byla zachycena část pohřebiště určená chudším žárovým hrobům po 

celou dobu jeho trvání.  
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9. Teoretické otázky 

9. 1. Sociální struktura 

V rámci ďáblického pohřebiště, lze za relativně nejbohatší označit hrob náležející 

s největší pravděpodobností mladé ženě (obj. 2). Celkovým počtem jedenadvaceti nádob je 

nejbohatší na keramický inventář a výjimečně bohatý je i na kovové předměty. Pomyslná druhá 

příčka pak náleží biriuálnímu pohřbu dvou pohlavně neurčených jedinců v obj. 5, který 

obsahoval mimo jiné i udidlo. Součásti koňského postroje jsou nejčastěji spojovány s pohřby 

mužů, v případě tohoto hrobu bohužel nebylo možno pohlaví zemřelého určit. V hrobě byl také 

uložen žárový pohřeb malého dítěte. I obj. 6 s pohřbem asi desetiletého dítěte, který 

s předchozími dvěma prostorově i chronologicky souvisí, lze označit za poměrně bohatý. 

Vzhledem ke zjevnému blízkému vztahu všech těchto objektů se nabízí otázka vzájemných 

příbuzenských vztahů jedinců, kteří v nich byli pohřbeni. Tu bohužel není možno s jistotou 

zodpovědět. Obj. 4 je vybaven velmi chudě, v objektu 32 byl pohřben dospělý muž vysokého 

věku. Z jeho výbavy je nutno vyzdvihnout zejména toaletní soupravu a plochý keramický 

kotouč. Ostatních nálezů bylo velmi málo, nicméně tato skutečnost je nejspíš do velké míry 

zkreslena narušením objektu před archeologickým výzkumem. Žárové popelnicové a jamkové 

hroby v severní části lokality jsou v souladu s tím, co známe z ostatních pohřebišť bylanské 

kultury vybaveny jen chudě. 

 Ani jeden z hrobů tedy není vybaven prestižními předměty, mezi které se řadí například 

součásti vozů, zbraně, luxusní importované předměty. Nebyla prokázána ani zvláštní úprava 

hrobových jam do podoby dřevěných komor, které jsou spojovány s bohatě vybavenými 

pohřby. Přesto nelze pohřebiště označit za vyloženě chudé, spíše průměrné, náležející snad 

jakési střední společenské vrstvě. Vrchol ekonomického a společenského vývoje lokality lze 

spojit s obj. 2, 5 a 6, které obsahovaly proti ostatním artefakty vysoké kvality i kvantity. Za 

období úpadku pak žárové malé hroby v jeho severní části. 

 Porušený suchdolský hrob svou výbavou nijak nevyniká, podobně jako ostatní, dříve 

zde nalezené hroby. Také v nich chybí součásti koňských postrojů, zbraně či větší množství 

šperků. Sociálně a ekonomicky tak na tom patrně byli zde pohřbení jedinci podobně jako 

v Ďáblicích. 

 K podobě sociopolitického uspořádání doby železné vznikla řada teoretických modelů 

(např. Kimmig 1969; Eggert 1988; Krausse 1999; Kristiansen 1991), které ovšem nejsou ve 

vzájemné shodě a o jejich závěrech se stále vedou diskuse. Pro české prostředí je obvyklé 

aplikovat různé formy náčelnického systému, zejména se hovoří o vojenské demokracii. 

Z tohoto modelu vychází ve své práci i D. Koutecký, který poukazuje na význam vozů a 
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součástí jezdeckých postrojů, kdy pohřby na vozech patří vedoucím společenským vrstvám a 

pohřby s postroji vrstvě jezdců. Chudší žárové hroby připisuje domácímu závislému 

obyvatelstvu (Koutecký 1968, 449; Venclová 2008, 155).  Do této problematiky dále vstupuje 

otázka birituálních pohřbů. Na tu je možno nahlížet z hlediska nábožensko-filosofického, kdy 

je biritualita projevem nejednoty přístupu k posmrtnému životu, která kontrastuje s poměrnou 

kulturní jednotou tohoto období (Podborský 2003, 332) a také z hlediska sociálního, kdy se 

obvykle předpokládá, že kostrový pohřeb je hlavní, a náleží společensky výše postavenému 

jedinci, a žárový představuje podřízené společenské postavení (Koutecký 1968, 459). Tyto 

názory však bude nutno aktualizovat. Na absenci aktuální, obecně platné koncepce, a zásadní 

nedostatek české archeologie doby halštatské v podobě nedostatečné aplikace zahraničních 

teoretických modelů na naše prostředí ostatně poukazuje M. Půlpán (Půlpán 2012, 20). Problém 

ale nastává již v momentě, kdy tyto modely srovnáme mezi sebou. Roztříštěnost jednotlivých 

názorů v současné době neumožňuje ani zodpovězení základních otázek (Lorencová 2014, 40). 

Ačkoli není cílem zde tyto nedostatky překonat, vzhledem k celkovému charakteru 

lokalit Ďáblice a Suchdol se nabízí příležitost předchozí kritiku lehce rozvést. Při komplexním 

pohledu na otázku sociálních struktur starší doby železné totiž velmi záhy vyplyne skutečnost, 

že řešení tohoto tématu se odehrává zejména v rovině nejvyšších společenských vrstev 

pozdního halštatu. Pozornost je soustředěna na fenomén tzv. „knížecích“ hrobů či sídel, které 

logicky svou bohatostí a množstvím získatelných informací lákají pozornost badatelů.  

 V zahraniční literatuře se nejčastěji sociopolitické uspořádání doby halštatské označuje 

pojmem „chiefdom“, tedy náčelnictví, který vychází ze čtyřstupňové klasifikace amerického 

antropologa Elmana Service (Renfrew – Bahn 1996, 168). Vůdčí složky tohoto uspořádání jsou 

nazývány různě, ponejvíce termíny „náčelník“, „vůdce“ či „předák“, v našem prostředí se 

zejména užívá pojmů „elita“ či „aristokracie“, které nejsou tolik vyhraněné (Lorencová 2014, 

12-13). Více méně automatickým předpokladem platným obecně pro všechna období je, že 

sociální nerovnost se odvíjí od rozdílů ve vlastnictví předmětů, přičemž je ale nutno vzít 

v úvahu, že tyto nerovnosti se mohou také odvíjet od autority či prestiže jedince, a tyto složky 

se nemusí překrývat (Krekovič 2014, 13). Kritériem pro označení nějakého jevu doby halštatské 

výše uvedeným pojmem „knížecí“ (nejčastěji sídlo či pohřeb) se tak stává prezence určitých 

typů artefaktů, kterým přikládáme atribut prestiže. V kontextu hrobových nálezů halštatského 

kulturního okruhu se jedná o vozy, respektive jejich součásti, součásti koňského postroje, 

etruskou toreutiku, součásti picích a jídelních servisů nebo části bojové výzbroje. 

V prostředí bylanské kultury jsou nálezy hrobů, které bychom mohli klasifikovat jako 

„knížecí“ velmi vzácné. Dosud nepublikovány zůstávají nálezy dvou výjimečně vybavených 
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hrobů z Prahy-Letňan z roku 2014. Právě skutečnost, že se jedná o nálezy nové, dává naději, že 

budou využity veškeré dostupné možnosti pro jejich důkladné vyhodnocení a zasazení do 

kontextu evropské doby halštatské. Daleko častější jsou nálezy hrobů vybavených součástmi 

jezdeckého postroje, které se připisují společenské vrstvě jezdců, podobných řeckým equites 

(Koutecký 1968, 479). Nový pohled na tuto kategorii hrobů přináší opět M. Půlpán, který 

uvažuje o souvislosti mezi přítomností koňských postrojů nikoli s bojovníky, ale s 

„ekonomicko-společensko-kulturní elitou“ jejíž postavení se opíralo o výcvik a šlechtění koní 

(Půlpán 2012, 216-219). Existenci bojovnické vrstvy nicméně zamítnout nelze, jakkoli není 

jasné, zda součásti výzbroje v hrobě jsou přímým dokladem přítomnosti pohřbeného 

v ozbrojeném konfliktu, nebo jen symbolickým vyjádřením postavení jedince v rámci dané 

společnosti (Steuer 2006, 234).  

Nedisponujeme-li ale hroby s výše popsanou výbavou, narážíme na jakousi šedou zónu. 

Běžné obyvatelstvo je sice registrováno, ale přestože tvoří většinovou složku společnosti, není 

jasné, jaký k němu zaujmout postoj. Jednu z výjimek představuje přístup B. Arnold (Arnold 

1988), která se na rozdíl od většiny zabývá i skupinami na opačném konci spektra. Zájem 

soustředí na otroky a „méně privilegované“. Nepoměr mezi odhadovaným počtem obyvatel 

Heuneburgu a počtem zjištěných komorových hrobů v okolí naznačuje, že většinová populace 

byla pohřbívána způsobem, který se neodráží v archeologických nálezech (Lorenz 1980, 148). 

Samozřejmě je nutno mít na paměti, že ne všechny uvažované hroby byly prozkoumány 

v úplnosti a kdyby tomu tak bylo, nepoměr by se snížil. Přesto tato situace poukazuje na, do 

jisté míry záměrné, zdůrazňování významu pohřbů nejvyšších složek společnosti (Arnolds 

1988, 184). Zajímavé je porovnání materiálu z bavorské lokality Alte Gleiberg, kdy byly 

prokázány rozdíly v kvalitě artefaktů z opevněné lokality a okolního osídlení, na jejichž základě 

se předpokládá na odlišnou kvalitu života obou složek zdejší populace (Simon 1984, 59).  

Pro ilustraci, jak je momentální situace na poli teoretického bádání o sociálních 

strukturách komplikovaná, stojí také na závěr za zmínku stále častější úvahy o identitě 

jednotlivců. Zdůrazňuje se skutečnost, že pohřeb připravují žijící lidé, kteří jeho 

prostřednictvím mohou vyjádřit svůj vztah k zemřelému a předměty uložené v hrobě tak nemusí 

korespondovat se skutečným majetkem zemřelého (Renfrew – Bahn 1996, 187). Identita jedince 

může zahrnovat složky jako je etnicita, gender, nebo věk. Jeden člověk může představovat více 

identit, které se navíc s časem proměňují (tato proměna je například ohraničována iniciačním 

rituálem). Prostředkem pro vyjádření identity jsou znaky, které můžeme nějakým způsobem 

v archeologickém bádání zachytit, jako oděv či úprava vlasů, ale také způsob chování, gesta a 

podobně, které nám zůstanou neznámy (Rebay – Salisbury 2016).   



49 

 

Orientace ve všech možných přístupech a směrech je náročný úkol, který se neobejde 

bez výrazně kritického pohledu, ale zároveň otevřené mysli. Pokud nemáme kvalitní nálezovou 

základnu, je pak aplikace jakékoli teorie snadno napadnutelná, ne-li z principu nesmyslná. 

Z těchto důvodů nepovažuji na tomto místě za nezbytně nutné pokoušet se o detailní 

charakteristiku sociální struktury ďáblického či snad dokonce suchdolského pohřebiště. 

Důležitým sdělením, které by mělo vyplývat z předchozích odstavců je zejména nutnost 

oprostit se od „knížecího“ fenoménu. Ne snad, že bychom měli snižovat význam této složky 

halštatské společnosti, ale jelikož se jedná pouze o její špičku, bylo by vhodné se pokusit poznat 

také na jakých základech stojí. Domnívám se, že v případě bylanské kultury obecně 

disponujeme slušnou nálezovou základnou, která je sice vpravdě výrazně omezená na pohřební 

památky (což už samo o sobě představuje první komplikaci při tvorbě teoretického modelu, 

neboť jak bylo poukázáno výše, komparace s údaji o sídlištní struktuře mohou přinést jisté 

kritické impulsy), ale při její důkladné revizi by bylo možné aktualizovat tradičně používaný 

systém klasifikace bylanských hrobů, a zejména nespokojit se s pouhým rozřazením hrobů do 

jednotlivých kombinačních skupin, ale v souladu s tendencemi soudobé archeologie, s pomocí 

exaktních věd vypracovat tolik potřebnou koncepci pro naše území. 

Vyjma Ďáblic a Suchdola se na území Prahy nachází ještě několik pohřebišť, ze kterých 

máme k dispozici údaje o zařazení do kombinačních skupin. Ve trojici článků Die Gräberfelder 

der Bylaner Kultur in Praha (Fridrichová − Koutecký − Slabina, 1996; 1997; 1999) se podařilo 

určit 151 hrobů z různých lokalit (Fridrichová − Koutecký − Slabina 1996, Taf, 1, 4, 7, 10, 13; 

ibid. 1997, Taf. 1, 2; ibid. 1999, 394), což dodnes představuje valnou většinu nálezů na 

sledovaném území. Pokud zaneseme veškeré tyto údaje do grafu (…), ukazuje se, že zde 

naprosto převládají hroby náležející nejchudší skupině. Kombinační skupina I je poměrně 

problematická, neboť se obvykle jedná o sporné a velmi staré nálezy, jako například hrob č. 3 

z Prahy-Bubenče s žárovým pohřbem a čtyřkolým vozem (Koutecký 1968, 422). Jediný hrob 

této skupiny, který je zde uvažován, je tak Hrob XI z Prahy-Střešovic (Koutecký 1968, 425), 

náležející KS I-2. Kombinační skupina II a její podskupiny jsou zastoupeny 34 hroby, přičemž 

většinu tohoto počtu tvoří hroby z Prahy-Bubenče (10), Liboce (5), Lysolají (5) a Střešovic 

(10). Nejsilnější zastoupení má kombinační skupina III. Z velké části tomu přispívá fakt, že 87 

hrobů z pohřebiště v Praze-Bubenči, spadá právě do ní. I vzhledem k předpokladu, že mnoho 

žárových hrobů pozornosti archeologů zcela uniklo, můžeme ale konstatovat, že kombinační 

skupina III, tvoří v pražském území základní složku bylanských pohřebišť. Tento poměr se 

nemění, ani když zohledníme nové nálezy z Ďáblic a Suchdola. Do budoucna je tak na místě 
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diskuze, zda tyto hroby opravdu náleží skupinám podřízeného obyvatelstva a jak se vyrovnat 

s hroby kombinační skupiny II, které nemůžeme označit ani za bohaté, ani za chudé. 

9. 2. Dálkové kontakty 

S otázkou sociálních struktur se také pojí problematika dálkových kontaktů, jelikož 

importované předměty mohou tvořit prestižní složku hrobové výbavy. Pro dobu halštatskou 

obecně disponujeme množstvím dokladů dálkových kontaktů. Tyto kontakty mohou být 

hmotné i nehmotné, uskutečňované nejrůznějšími způsoby (Venclová 2008, 151) od obchodu a 

směny, přes války po sňatky. Prostřednictvím těchto mechanismů docházelo k pohybu 

artefaktů, idejí i technologií. Jednoznačným příkladem šíření technologie je znalost metalurgie 

železa, která dala název celém období, do něhož spadá doba halštatská. Znalost této technologie 

je v bylanské kultuře nanejvýš pravděpodobná, neboť i přes absenci archeologických dokladů 

hutnění z českého prostředí není asi možné, že by alespoň část železných předmětů hojně se 

vyskytujících v jejích hrobových i sídlištních kontextech nebyla vyráběna lokálně (Venclová 

2008, 41). Problematické je rozpoznání importu idejí. V určitém smyslu bychom do této 

kategorie mohli řadit například umělecký projev, který bývá považován za formu komunikace 

(Bouzek 1997a 39–40; Koutecký 2001b; Venclová 2000, 74) nebo přejímání modelů chování 

a zvyků, které se vážou k importům některých předmětů jako jsou bronzové nádoby a rožně. 

Tato složka lidské kultury je ale natolik obtížně uchopitelná, že nelze činit definitivní závěry.  

Nejspolehlivějším dokladem kontaktů jsou tak nálezy cizorodých předmětů na lokalitě. 

V případě nálezů z Ďáblic a Suchdola jsou reprezentovány součástmi koňského postroje z obj. 

5 a talířem se dvěma rukojeťmi 1/S:11.   

Určení původu součástí koňského postroje je značně problematické. Nalezené udidlo 

v prostředí bylanské kultury postrádá analogie a typ, ke kterému náleží, je v rámci evropského 

halštatu zastoupen pouze na dvou starých lokalitách z Polska. Není jasné ani jeho 

chronologické zařazení (Trachsel 2004, 483).  

Talíř se dvěma protilehlými rukojeťmi je v českém halštatu tvar zcela ojedinělý. Za 

nejbližší analogii lze snad považovat oválnou mísu z mohyly v Protivíně, která spadá do oblasti 

jihočeské mohylové kultury. Tato mísa se talíři 1/S:11 podobá právě přítomností dvou 

protilehlých rukojetí, které jsou jinak na keramice doby halštatské v našem prostředí neznámé. 

Mohyla byla na základě dalšího materiálu datována do stupně Ha D1 (Beneš 1972, 289).  

9. 3. Sídelní kontext 

Území starých Ďáblic poskytuje sice roztříštěnou nálezovou základnu, ale přesto zde 

byly v minulosti zachyceny kromě hrobů i stopy sídlištních aktivit v době halštatské. Ve 
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sbírkách J. A. Jíry, E. Štorcha, J. Axamita a F. C. Friedricha byly z dnes neexistující Batistovy 

cihelny a jejího okolí uloženy nálezy pocházející také sídlištních objektů, obecně datované do 

doby trvání bylanské kultury (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 674). Z rohu ulic Lobečská a 

Legionářů pochází z výzkumu J. Kabáta dvě jámy s materiálem datovaným do Ha C 

(Fridrichová 1987, 92). Nálezy objektů se sídlištním materiálem dále pocházejí z několika 

ZAV v ulicích Kostelecká, Na Terase, Kokořínská, Šenovská, Čenkovská, Myslivecká, 

Květnová, Kučerové a Osinalická. Jejich detailní vyhodnocení by patrně vydalo na samostatnou 

práci, zde je na místě alespoň konstatovat, že se jednalo jak o sídlištní jámy nejasného účelu, 

základy polozemnic a kůlové jámy po nadzemních konstrukcích staveb. Většina 

prozkoumaných objektů je bohužel datována pouze rámcově do doby trvání bylanské kultury, 

případně do pozdního halštatu (Kokořínská a mezi Kučerové a Brigádnické) (Fridrichová 1987, 

92). V prostoru mezi ulicemi Cínoveckou a Kosteleckou bylo v roce 2001 prozkoumáno 

polokulturní sídliště s fází bylanskou i pozdně halštatskou (Převážně pozdně halštatský 

keramický materiál pochází také z povrchových sběrů v povodí Mratínského potoka (Kuna 

1998, 306-307), který se nachází severně od výše zmiňovaných objektů.  

Vyneseme-li místa s bylanskými sídlištními nálezy do mapy (OBR), ukazuje se, že se 

koncentrují zejména na západ a sever od Batistovy cihelny. Stejně tak objekty s pozdně 

halštatským materiálem. Do tohoto schématu pak zapadají i pozdně halštatské nálezy 

z povrchových sběrů v povodí Mratínského potoka. Pokud do mapy zaneseme navíc v této práci 

hodnocené objekty související s pohřbíváním, je zřejmé, že ty se naopak koncentrují 

jihovýchodně od Batistovy cihelny.  

Přes veškeré problémy způsobené charakterem výzkumu i vágní datací většiny 

sídlištních objektů lze předpokládat, že sídlištní a pohřební komponenta na sledovaném území 

jsou z velké části současné. Jasnou hranici mezi oběma složkami postrádáme, ale vzhledem 

k tomu, že z prostoru bývalé Batistovy cihelny pochází nálezy identifikované i jako sídlištní i 

jako hrobové, je možné, že ona hranice probíhala právě tudy. Tuto skutečnost však již nebude 

možno nijak verifikovat.  

Jak již bylo poznamenáno v úvodu a v kapitole věnující se dějinám bádání, vztah mezi 

sídlišti a pohřebišti je v bádání o bylanské kultuře jakousi problematickou kapitolou. 

Komplikované je i poznání sídlišť samotných. Jednou z příčin tohoto problému může být 

způsob provádění terénního výzkumu. Při výzkumu bylanského sídelního areálu v Praze-

Hostivaři v letech 2004-2006, bylo prokázáno, že asi 90 -95% objektů se nacházelo 

v nadložních vrstvách, přičemž při prostém odkryvu ornice dochází ke ztrátám tohoto 

archeologického kontextu (Veselá, 7). Dalším problémem je obtížná rozlišitelnost bylanské 
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keramiky od materiálu jiných kultur, zejména knovízské a štítarské (Venclová 2008, 46). Přesto 

však lze nálezovou základnu označit za solidní, negativně ovlivněnou zejména stavem bádání 

(Fridrichová 1987, 5; Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 657).  

 Podobně jako v předchozích obdobích pravěku byla sídliště zpravidla zakládána na 

mírných svazích v blízkosti vodního toku, přičemž orientace svahu bývá obvykle jižní 

(Fridrichová 1987, 209). Nejbližší okolí Vltavy, představující osu Prahy nebylo zřejmě pro 

umísťování sídlišť ve starší době železné nejvhodnější a nejvíce dokladů osídlení pochází 

z poloh při jejích přítocích jako jsou Botič, Rokytka, Kunratický, Vinořský a Mratínský potok 

(Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 614-615).  

Nejrozšířenější formu sídliště představují rovinné areály (Venclová 2008, 46). 

Informace o jejich konkrétní celkové podobě jsou neúplné, ale z několika lokalit pochází 

doklady o vnitřním členění. Z novějších příkladů lze uvést sídelní areál v Praze-Hostivaří, kde 

byl zjištěn palisádový žlab vymezující část sídliště s povrchovými stavbami (Jeřáb – Kašpar – 

Kováčik 2005, 4-5). Existenci ohrazených dvorců v době trvání bylanské kultury zatím provází 

spíše nejasnosti, na území Prahy by snad mohla připadat v úvahu lokalita Bohnice-Podhoří 

(Fridrichová 1974; Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 617; Venclová 2008, 49). Podobně je tomu 

s hrazenými výšinnými areály – tedy hradišti (Venclová 2008, 46). Jediné pražské hradiště 

známe z Hostivaře a jeho trvání se datuje až do stupňů Ha D2-3 (Čtverák et al. 2003, 251-252).  

Při hodnocení sídelních struktur doby halštatské se nepotýkáme jen s limity nálezové 

základny, ale podobně jako v případě otázky struktur sociálních, také s problémem základní 

teoretické koncepce. Model sídelní krajiny doby halštatské pro Prahu, představený v diplomové 

práci P. Veselé (Veselá 2007), se pokouší pohled na danou problematiku aktualizovat, nicméně 

není zcela jasné, na jaké teoretické bázi. V tomto modelu jsou vyčleněny takzvané 

nadkomunikativní struktury, což je poněkud zavádějící a nevhodný termín, označující 

pohřebiště, svatyně, hradiště a dvorce. Tyto struktury by měly být identifikátorem společenské 

jednotky tvůrců sídelního areálu v krajině (podle Veselá 2007, 148-149).  

Vrátíme-li se k základní otázce, jakým způsobem vůbec dané téma uchopit, nelze 

opomenout teorii sídelních areálů (Neustupný 1986). Pravěkou krajinu totiž můžeme vnímat na 

několika úrovních. V nejmenším měřítku lze studovat jednotlivé usedlosti, vztah mezi nimi 

nebo vztah skupiny usedlostí a jejich okolí. Další úroveň zvažuje komunitní3 areál, rozdělený 

                                                           
3 Pojem komunitní areál, respektive teorie komunitních areálů jako celek zdůrazňuje, že některé z využívaných 

složek krajiny, jako pastviny, pole, zdroje dřeva nebo hranice areálů, jsou archeologicky hůře viditelné. Také 

přináší myšlenku tzv. „sféry jinakosti“, která má vyjadřovat vztahy mezi komunitami ve smyslu výměny 

materiální kultury a jejich příbuznosti (Neustupný 1998). 
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na zóny (například obytnou, rituální, výrobní). Na regionální úrovni pak lze studovat vzorce 

využívání krajiny, rozmístění osídlení a regionální centra (Ucko – Layton 1999).  

Studium proměn kulturní krajiny stále prochází vývojem. V závislosti na charakteru 

zkoumaného prostoru se musí badatelé vyrovnávat s metodickými postupy a jejich úskalími, 

jež v některých případech vyvolávají poměrně bouřlivou diskusi až skepsi4. 

Unikátní příležitost rekonstrukce podoby sídelní struktury a jejích proměn v čase byla 

využita v mikroregionu Lužického potoka na Kadaňsku (Smrž 1987; 1994). Jelikož se jedná o 

oblast, která zanikla v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí, bylo možno záchranným 

archeologickým výzkumem (i přes jeho zjevné limity) zachytit stopy aktivit od paleolitu po 

středověk. Podkladem pro tuto rekonstrukci bylo 200 ha odkryté plochy a důkladné poznání 

hydrologické, geomorfologické a geobotanické situace (Smrž 1987, 604). To zahrnuje například 

vztah jednotlivých sídelních areálů k půdám. Pro ilustraci lze zmínit, že na nejúrodnějším 

půdním typu, tedy černozemi na spraších leželo 100 % neolitických sídlišť, zatímco ze stupňů 

Ha C – Ha D pouze 40 % (Smrž 1987, 607). To koreluje s nejnovějšími poznatky z oblasti 

vazby pravěkého osídlení a určité typy půd, které ukazují, že směrem k mladším obdobím se 

vazba na černozemě5 rozmělňuje, přičemž vztah mladší a pozdní doby halštatské k tomuto typu 

je dokonce definován jako „nejméně kladný“ (Dreslerová – Kočár – Chuman 2016, 30). 

Osídlením bylanské kultury se studie detailně nezabývá, je pouze konstatováno, že nenavazuje 

na předchozí osídlení štítarské a je evidováno pouze jedno neúplně prozkoumané pohřebiště a 

1 km vzdálené sídliště (Smrž 1987, 610; Smrž 1994, 373). Důkladněji je pojednáno osídlení 

knovízské. Autor předpokládá vždy dva současné knovízské sídelní areály, vzdálené od sebe 3-

5 km. Každý areál měl být obýván 4-6 rodinami (celkově 15-30 lidmi) po 5-6 generací. Kromě 

těchto dvou sídlišť, která se měla v horizontu 150-200 let přesunout zhruba o 2 km a po stejné 

době opět vrátit téměř do původní polohy, jsou zaznamenána i další místa sídelní aktivity, která 

jsou definována jako místa sídelní aktivity, nikoli jako stabilní sídliště. Důvodem pro přesun 

sídliště by měla být celková devastace přírodního prostředí, zejména lesa (Smrž 1987, 614-615).  

 Pokud nejsou k dispozici nová data z destruktivního terénního výzkumu, je možno při 

výběru vhodného mikroregionu tvořit modely pomocí dat získaných nedestruktivními 

metodami. Takovýto přístup byl použit při zkoumání mikroregionu Vinořského potoka 

(Dreslerová 1995a; Kuna – Adelsbergerová 1995). Ve vymezené oblasti bylo pomocí 

povrchové prospekce se zohledněním starších nálezů vymezeno celkem 197 lokalit, respektive 

                                                           
4 Kupříkladu projekt Ancient Landscape Reconstruction in Northern Bohemia, viz série článků k první fázi a 

reakce na ně – Archeologické rozhledy 1993, 93-155 
5 V současnosti se dle nového taxonomického klasifikačního systému půd ČR používá spíše pojmu černosoly 

(podle Němeček et al. 2001) 
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obytných areálů různé velikosti z časového horizontu od pozdní doby bronzové po dobu 

římskou (Kuna – Adelsbergerová 1995, 119, 121, Tab, 9. 1). Shromážděná data pak byla 

použita pro vytvoření společensko-ekonomického modelu pro období 700-500 BC počítajícím 

se 20 současně existujícími lokalitami (Dreslerová 1995a, 146, 150). Jelikož chybí údaje o 

pohřebištích, odhad populace jednoho sídliště byl stanoven na základě dříve publikovaných 

předpokladů s přihlédnutím k údajům o rozloze sídliště odkrytého v Jenštejně (Dreslerová 

1995b). Model tak počítá se čtyřmi současnými usedlostmi tvořícími jedno sídliště. Pakliže 

jednu usedlost obývají čtyři lidé, v celém mikroregionu současně mohlo žít až 320 obyvatel.  

(Dreslerová 1995a 150). Na tomto předpokladu je postaven základní model, kdy je pro jedno 

sídliště o rozloze 2 ha stanovena rozloha zázemí na 24 ha polí, 1 ha pastvin a 60 ha lesa. Při 

celkové rozloze hodnoceného mikroregionu (2400 ha) zde mohly uvažované komunity žít 

neomezeně dlouhou dobu, aniž by vyčerpaly přírodní zdroje (Dreslerová 1995a, 156). O 

dlouhodobé stabilitě by měl svědčit také překryv areálů polí minimálně dvou následných kultur 

v polohách s největší koncentrací nálezů6 (Dreslerová – Venclová – Danielisová 2010, 57). 

Otázkou zůstává vztah sídlišť k pohřebištím, nakolik ovlivňovala polohu a velikost zázemí, zda 

byla trvale odlesněna nebo byla nějakým způsobem využívána pro zemědělské aktivity, 

například pastvu (Dreslerová 1996, 605). V případě bohatších halštatských pohřbů krytých 

mohylami je dokonce možno uvažovat o jejich významu ve smyslu vyznačování teritoria 

(Fernández-Götz – Krausse 2013, 480). 

 Podobným způsobem jako mikroregion Vinořského potoka je zkoumáno zázemí 

sídelních areálů doby železné v jižním Německu (Posluschny et al. 2012) Při předpokladu, že 

každodenní zemědělské aktivity se odehrávaly ve vzdálenosti maximálně 15 minut chůze od 

sídliště, zatímco pro širší zázemí se uvažuje 60 minut, dochází k překryvu širšího zázemí 

jednotlivých sídlišť. Tento fakt s sebou nese také nutnost sociální interakce mezi obyvateli 

sídlišť a jakéhosi politického uspořádání daného prostoru (Posluschny et al., 418). Zásadně 

zohledněn je i zemědělský potenciál krajiny. Díky tomu se ukazuje, že zázemí Heuneburgu, 

který reprezentuje klasické „knížecí sídlo“, mohlo uživit kolem dvou tisíc obyvatel, zatímco 

zázemí Hochdorfu, což není lokalita takového významu, skýtalo potenciál pro obživu čtyř tisíc 

lidí (Posluschny et al., 425).  

 Pro území Prahy máme pro podobné úvahy zatím k dispozici základní přehled nalezišť 

doby halštatské do roku 1988 podle M. Fridrichové (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 615) a 

                                                           
6 Tyto polohy jsou označeny jako „střediskové obce“, mimo ně ještě výše uvedený model pracuje s lokalitami 

s menší koncentrací nálezů, které jsou také počítány jako jednorázový, krátce osídlený obytný areál, ačkoli se 

může jednat pouze o stopy mimosídlištní činnosti nebo dokonce pohřebiště. 
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mezi lety 1987-2005 (Prokopová 2007). Podle nich lze poměrně snadno předběžně vytipovat 

oblasti s potenciálem pro tvorbu obdobných modelů. Nabízí se například vztah Hostivařského 

hradiště a jeho zázemí. Potenciál je o to větší, že z této oblasti pocházejí jak sídlištní, tak 

hrobové nálezy (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 679). Solidním podkladem pro tyto úvahy 

může být již zmiňované vyhodnocení sídelního areálu v Praze – Hostivaři (Veselá 2007). 

 Co se Ďáblic týče, zdejší halštatské osídlení můžeme charakterizovat jako stabilní, 

navazující na předchozí štítarské osídlení evidované jak v prostoru bylanského sidliště v oblasti 

Batistovy cihelny a v dnešních ulicích Kokořínská, Prácheňská, Osinalická, Ke Klínu a 

Kučerové (Lutovksý – Smejtek a kol. 2005, 547), tak i v povodí Mratínského potoka, kde se 

předpokládá mladší pozdně halštatské osídlení (Kuna 1998, 307). Odhad jeho velikosti je 

prakticky nemožný, uvažovat lze pouze o jeho východní hranici, kterou tvoří přibližně dnešní 

ulice Ďáblická. Vzhledem k nejasné dataci většiny sídlištních objektů je také komplikované 

rozpoznat přesuny osídlení v rámci zvažované oblasti. Zřejmě se ale bylanské sídliště nacházelo 

v okolí zmiňované Batistovy cihelny, zatímco jádro pozdně halštatského osídlení leží v povodí 

Mratínského potoka. Se sídelním areálem nepochybně souvisí výše hodnocené pohřebiště (Obr. 

30), díky němuž lze zdejší komunitu označit za jakousi „střední vrstvu“ bylanské kultury. 

V širším kontextu vztahu lokality ke svému okolí (Obr. 31) by se snad dalo uvažovat o vztahu 

ďáblického sídliště k sídelní aglomeraci Bohnice – Podhoří, která se nachází ve vzdálenosti cca 

6,5 km vzdušnou čarou JV směrem. Mezi oběma lokalitami se ještě nachází sídelní areál 

v Kobylisích, datovaný mezi stupně Ha C – LT A (Lutovský – Smejtek a kol. 2005, 685). 

Směrem JV jsou pak cca 2,5 km vzdušnou čarou vzdáleny nálezy hrobů z Letňan, které stále 

čekají na kompletní zpracování. Jejich bohatá výbava ovšem dává tušit, že se jedná o lokalitu 

velmi podstatnou, snad dokonce centrálního charakteru. Opět ale narážíme na limity 

dosavadního bádání v podobě absence dalších nálezů pohřební i sídlištní komponenty.  
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10. Závěr 

 

 Předložená práce je postavena zejména na materiálu a informacích získaných 

z bylanských hrobů při výzkumech Muzea hlavního města Prahy v letech 2000 a 2004 

v Ďáblicích a v roce 2003 v Suchdole. Často používá srovnání s bylanským pohřebištěm 

v Lovosicích (Půlpán 2012). Důvody jsou nasnadě. Jelikož se jedná o nejnovější vyhodnocení 

bylanského pohřebiště a stále více se ukazuje potřeba jednotného přístupu k řešení tématu, která 

je jádrem i této práce, nemá smysl se od něj distancovat. Nálezy z Ďáblic a Suchdola neposkytly 

sice srovnatelně bohatý materiál, ale to nakonec není překážkou, jako spíš příležitostí poukázat 

na některé problematické momenty. 

 Jak bylo několikrát zdůrazněno, hlavním problémem, který komplikuje celkové 

vyhodnocení je charakter archeologického výzkumu, který je bohužel často narušován 

probíhající stavbou. Dochází tak k úniku cenných informací, jako jsou celkové rozměry 

hrobových jam nebo jejich konstrukční prvky a je nutno také počítat se ztrátou předmětů 

samotných, což jsou vše faktory, které mohou do jisté míry zkreslit výsledný obraz. I přesto se 

domnívám, že už jen vzhledem k tomu, že charakter stavební činnosti (nejen) v Praze bude 

takovéto situace přinášet i nadále, je potřeba nezapomínat i na zpracování takovýchto ne zrovna 

ideálních nálezů a vytěžit z nich co nejvíce.  

 Se všemi těmito problémy se potýkají i zde hodnocené objekty. Přesto bylo možno 

postihnout jejich základní charakteristiku a prostorové souvislosti. Ani v Ďáblicích ani 

v Suchdole nebyly zaznamenány žádné konstrukční prvky hrobových komor, ale na obou 

lokalitách byla patrně díky netradiční poloze keramických nádob pod těly zemřelých 

v objektech 2 a 1/S nepřímo potvrzena existence dřevěných már. Pokus o zařazení jednotlivých 

hrobů do tradičních kombinačních skupin podle D. Kouteckého se ukázal jako lehce 

problematický, protože rozměry hrobových jam příliš neodpovídají předpokládané relativně 

chudé výbavě hrobů. S jistou rezervou však lze většinu velkých hrobů z Ďáblic zařadit do KS 

II-1 a 2 a jeden z nich dokonce do KS I-2. Hrob ze Suchdola náleží KS II-2. U popelnicových 

a jamkových hrobů je zařazení snadné. 

Na třídění keramického materiálu bylo použito typologie M. Půlpána, přičemž byla 

navržena její drobná úprava týkající se keramických kotoučů. Přítomnost podobných předmětů 

je v bylanských hrobech dobře známa, nicméně častěji se jedná o variantu s nástavcem. Zcela 

unikátní je pak v tomto kontextu kotouč z ojedinělého hrobu v Suchdole, který je opatřen 

otvory. Otvory byly navíc ještě opatřeny dvě nádoby z objektu 2 v Ďáblicích, což je opět jev, 

který není v rámci bylanské hrobové keramiky běžný. Také byla věnována pozornost otázce 
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tuhování bylanské keramiky, kterou bude nutno dále řešit pomocí exaktních věd, neboť se 

porovnáním analýz keramiky z Lovosic a Tišic a jejich protichůdných výsledků znovu 

potvrdilo, že makroskopické pozorování je v tomto ohledu nespolehlivé.  Na kovové artefakty 

jsou hodnocené hroby spíše chudé, přesto i v této kategorii drží lokalita Ďáblice primát 

v podobě prvního udidla typu Woskowice u nás. Bohužel se jedná celkově o natolik ojedinělý 

typ, že nebylo možno hlouběji uvažovat o jeho původu a způsobu, jak se na lokalitu dostalo. 

V kategorii šperků a součástí oděvu nebyly žádné zvláštnosti zaznamenány, za zmínku ovšem 

stojí nález toaletní soupravy z objektu 32. Nejedná se o příliš častý nález a tento je velmi dobře 

zachován. 

 Rozbor materiálu se stal podkladem pro chronologické vyhodnocení, kdy při kombinaci 

s údaji o prostorových souvislostech, lze snad postihnout vývoj Ďáblického pohřebiště v čase a 

prostoru. Jeho vývoj začíná v nejjižnější části, vrcholí hroby stupňů Ha C3 – D1, které co do 

kvality i kvantity výbavy předčí všechny hodnocené objekty, a končí chudými žárovými hroby 

pozdně halštatskými. V Suchdole nemáme pro takovéto hypotézy dostatečné opory, nicméně 

zřejmě tu byla zachycena další část pohřebiště datovaného do střední fáze bylanské kultury. 

 Závěrečné kapitoly věnující se více méně teoretickým otázkám sice nepřináší jasnou 

odpověď, jak tyto řešit, nicméně přesto snad rozšířená úvaha o nich a zdůraznění některých 

kritických bodů jsou přidanou hodnotou této práce tak, aby se nejednalo o pouhé mechanické 

vyhodnocení materiálu a parametrů hrobových jam.  

Protože ďáblické a suchdolské hroby nelze připisovat elitním složkám halštatské 

společnosti, narážíme při pokusu o jejich začlenění do sociální struktury na problém, kdy pro 

podobně vybavené hroby postrádáme propracovanější teoretickou koncepci. Většina badatelů 

se zabývá těmi složkami společnosti, které jsou nejvíce vidět, tedy elitami, případně naopak 

těmi složkami, které vidět nejsou vůbec, tedy otroky či nejnižší vrstvou obyvatelstva. Spojující 

článek mezi oběma by mohla tvořit právě skupina, kterou nelze označit ani za výjimečně 

bohatou, ale ani chudou.  

 Velkým problémem, který je v syntézách o českém pravěku až stigmatizován, 

představuje primární zájem o pohřební komponentu bylanské kultury a špatné poznání její 

složky sídlištní. I ten může být na základě situace v Ďáblicích komentován. Disponujeme tu 

kromě hrobových nálezů i staršími nálezy sídlištními, jejichž vyhodnocení sice nebylo 

předmětem této práce, nicméně není pochyb o jejich prostorové a chronologické souvislosti. 

Proto se práce obrací k teoretickým modelům pravěkých sídlištních areálů, jejichž potenciálu 

by se dalo při revizi nálezové základny a vhodně vymezeném rozsahu do budoucna využít. 

Minimálně na území Prahy je možno nalézt lokality, které obsahují jak pohřební, tak sídlištní 
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komponentu. Rozhodně se nejedná o lehký úkol, bude nutno se vyrovnat s torzovitostí starých 

informací, stejně jako těch nově získávaných (jak ostatně ukazuje i tato práce). Domnívám se 

však, že při vytyčení správných cílů by se mohlo podařit postupně tento problém překonat. Už 

jen podle toho, jak téma bylanské kultury v posledním desetiletí rezonuje v několika 

závěrečných pracích archeologických kateder je zřejmé, že tato problematika nezůstává bez 

povšimnutí a snad i tato práce je malým krůčkem do nového směru. 
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12. Přílohy 

Popisy objektů byly vytvořeny na základě nálezových zpráv a informací poskytnutých Mgr. 

M. Kostkou. Z nálezových zpráv také pocházejí Obr. 4, 5, 9, 14, 15, 18).  Ostatní obrázky a 

mapy jsou dílem autorky, stejně tak kresebné tabulky s vyobrazením nálezů.  

Obr. 1: Výřez ze základní mapy ČR (červeně vyznačeny městské části Ďáblice a Suchdol) 

Obr. 2: Výřez ze základní mapy ČR 

Obr. 3: Výřez z vektorové státní mapy. Červeně žárové hroby, černě kostrové, modře žlab 

Obr. 4: Detail polohy objektů 2, 5 a 6 v rámci parcely 1729/56 

Obr. 5: Objekt 2 

Obr. 6: Nálezy z objektu 2 

Obr. 7: Nálezy z objektu 2 

Obr. 8: Nálezy z objektu 2 

Obr. 9: Objekt 5 

Obr. 10: Nálezy z objektu 5 

Obr. 11: Nálezy z objektu 5 

Obr. 12: Objekt 6 

Obr. 13: Nálezy z objektu 6 

Obr. 14: Objekty 1/L, 8, 9 a 17 

Obr. 15: Situace na ppč. 1729/17 

Obr. 16: Nálezy z objektů 1/L, 9, 32 

Obr. 17: Nálezy hrobů bylanské kultury v Praze-Suchdole (body bez čísel značí nálezy před r. 

2003 

Obr. 18: Umístění objektu 1/S v rámci ppč. 1230 

Obr. 19: Objekt 1/S 

Obr. 20: Nálezy z objektu 1/S 

Obr. 21: Přehledová tabulka 

Obr. 22: Graf procentuálního zastoupení jednotlivých typů keramických nádob v souboru  

Obr. 23: Přehled zastoupení keramických podtypů v jednotlivých objektech, znak + 

reprezentuje vždy jeden kus, který pravděpodobně též danému podtypu náleží, ale pro 

torzovitost není možno ho určit s jistotou. 

Obr. 24: Typologická tabulka č. 1 – zásobnice, amforovité nádoby 

Obr. 25: Typologická tabulka č. 2 – amforovité nádoby, teriny 

Obr. 26: Typologická tabulka č. 3 – amforovité mísy, mísy 
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Obr. 27: Typologická tabulka č. 4 – mísy, talíře 

Obr. 28: Typologická tabulka č. 5 – koflíky-ostatní 

Obr. 29: Graf zastoupení kombinačních skupin v Praze (mimo nových nálezů z Ďáblic, 

Suchdola a Letňan 

Obr 30: Pohřební a sídlištní komponenta na lokalitě Ďáblice 

Obr.31: Teoretický model vztahu lokality Ďáblice k okolním bylanským lokalitám 
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Obr. 1: Výřez ze základní mapy ČR (červeně vyznačeny městské části Ďáblice a Suchdol) 

 

Obr. 2: Výřez ze základní mapy ČR 
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Obr. 3: Výřez z vektorové státní mapy. Červeně žárové hroby, černě kostrové, modře žlab 

 

Obr. 4: Detail polohy objektů 2, 5 a 6 v rámci parcely 1729/56 
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Objekt 2: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o rozměrech 240 x 190 cm a hloubce 52-

55 cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru S-J s mírnou odchylkou k SZ, jeho stěny 

byly rovné a spadaly kolmo k rovnému dnu, mírně se svažujícímu směrem k Z. Výplň jámy 

tvořila černá drobivá hlína s vysráženými bílými drobky. Téměř strávená kostra byla uložena 

v poloze na zádech s rukama podél těla v západní polovině hrobové jámy. V hrobě bylo uloženo 

celkem 19 keramických nádob, dvě keramická kulovitá chrastítka, dva bronzové náramky, dva 

bronzové nánožníky, tři železné a čtyři bronzové kroužky, zbytky drobného železného 

předmětu, železný nůž a kosti vepře domácího.  

 

Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky, zubů, levé a pravé pažní kosti, 

těl tří obratlů, pravé holenní kosti a levé stehenní kosti bylo určeno, že pohřbený jedinec spadá 

do věkové skupiny juvenis (16 až 20 let), přičemž podle velikosti zubů by se snad mohlo jednat 

o ženu. Na distálním konci pravé pažní kosti byly zjištěny známky zánětu okostice, hrudní 

obratle a obě pažní kosti jsou zeleně zbarveny, pravděpodobně ionty mědi. 

 

Nálezy: 

1: Terina s rovným dnem, oblé profilace s nepatrně vyhnutým okrajem, slabě odsazeným 

kuželovitým hrdlem, na němž je naznačeno malé ouško. Vnitřek nádoby je oranžový matný, 

vnější povrch byl natřen červeně a v horní polovině je nádoba černě malována. Černé motivy 

zčásti setřené, zachovány jsou trojice svislých linek kolem hrdla a část výzdoby v podobě různě 

vyplňovaných trojúhelníků s háčky doplněných tečkami v horní polovině nádoby. V. = 20 cm, 

po. = 19,5 cm, šd. = 7,6 cm, s. = 7 mm. 7 

2: Vyhnutý okraj a část těla nerekonstruované nádoby. Vnitřní strana oranžová se slídnatou 

příměsí, jádro střepu světle hnědé, vnější povrch červeně natřen. Pod okrajem kruhový otvor o 

průměru 4 mm. S.  4-5 mm. 

3: Amforovitá miska s lehce vyhnutým okrajem, odsazeným lehce prožlabeným hrdlem, 

zaoblenou stěnou a mírně vklenutým dnem poměrně tenkostěnná. Vnitřek světle hnědý, patrně 

leštěný, vnější strana tuhovaná s výzdobou v horní polovině nádoby. Na hrdle vlešťované svislé 

linie, v horní polovině výduti ryté šrafované trojúhelníky kombinované s důlky. V. = 5,1-5,5 

cm, po. 10,9 cm, šd. 3,9 cm, s. = 5 mm. 

4: Amforovitá zásobnice s vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným nálevkovitě se rozšiřujícím 

hrdlem, ostře lomenou stěnou a rovným dnem. Povrch drsný naoranžovělý, původně asi natřený 

šedou engobou. V. = 48 cm, po. = 27,2, šd. = 13 cm, s. = cca 14 mm.  

                                                           
7 v. = výška, po. = průměr okraje, šd. = šířka dna, s. = síla stěny 
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5A: Talíř s lehce přehnutým okrajem, rovným spodkem a rovným dnem poměrně jemný 

materiál, hodně omletý, z venku na povrchu možná tuhování. Uvnitř téměř neznatelné tuhování 

a rytá výzdoba, velmi zašlá, původně jemně šrafované trojúhelníky doplněné tečkami po 

obvodu talíře a uvnitř možná rastrované vleštování. V. = 6 cm, po. = 31,5 cm, šd. 6,6 cm, s. = 

6 mm. 

5B: Talíř s přehnutým okrajem, silnostěnná, z venku dost erodovaná, uvnitř zbytky tuhování a 

poměrně dobře viditelná rytá výzdoba kombinovaná s vlešťovanou. V. = 6 cm, po. = 30,8 cm, 

šd.  cm, s. = 10,4 mm. 

6: Mísa s vyhnutým až téměř rovně postaveným okrajem se zaoblenou stěnou, rovným spodkem 

a rovným dnem. Vnitřek šedohnědý, na kousku je patrné velmi zašlé tuhování s nečitelnou 

vlešťovanou výzdobou. Vnější povrch také tuhovaný, zašlý. V. = 8-8,8 cm, po. = 22,5 cm, šd. 

= 8,2 cm, s. = 6 mm. 

7: Mísa s vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou a rovným dnem. Barva oranžová, uvnitř i na 

povrchu velmi setřené tuhování, uvnitř byla pravděpodobně vlešťovaná výzdoba. V. = 6, -7,5 

cm, po. = 23 cm, šd. = 8 cm, s. = 6 mm. 

8: Amforovitá mísa s mírně vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným nízkým hrdlem, ostrým 

lomem stěny, lehce vyklenutým spodkem a mírně vklenutým dnem.  Vnitřek oranžový, na 

vnějším povrchu setřené tuhování, na hrdle vlešťované čárky a v podhrdlí rytá geometrická 

v podobě šrafovaných zavěšených trojúhelníků, přičemž menší z nich jsou doplněny „sluníčky“ 

při vrcholech. V. = 10,1 cm, po. = 25 cm, šd. 8,5 cm, s. = 6 mm. 

9: Terina s nepatrně vyhnutým okrajem, válcovitým hrdlem odsazeným od těla, oblou profilací 

a rovným dnem. Uvnitř oranžová matná, vnější povrch tuhován, na hrdle vlešťované svislé linie 

po celém obvodu. V. = 7-7,5 cm, po. = 11 cm, šd. = 4,5 cm, s. 4 mm. 

10: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na lomu 

hrdla a těla, s vyhnutým okrajem, vysokým hrdlem odsazeným od těla, velmi mírně zaobleným 

spodkem a rovným dnem. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. Uvnitř i vně setřené 

tuhování, střep oranžový. V. = 5,2 cm, s uchem 11 cm, po. = 12,2 cm, šd. = 4,2, s. = 5 mm. 

11: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem vysokým výrazně odsazeným 

kuželovitým hrdlem, zaoblenou stěnou a mírně vklenutým dnem. Jemný, lehce slídnatý 

materiál, vnitřní povrch oranžový matný, hrdlo uvnitř leštěné, vnější povrch tuhovaný. Na hrdle 

velmi špatně čitelná výzdoba svislými vlešťovanými liniemi, v horní polovině výduti třikrát 

v pravidelných rozestupech dvojice rytých šrafovaných zavěšených trojúhelníků 

kombinovaných s trojicí vpichů v jejich vrcholech. V. = 11,8 cm, po. = 10,4 cm, šd = 4,7 cm, 

s. = 6 mm. 



71 

 

12: Amforovitá mísa s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným nízkým 

hrdlem, ostrým lomem stěny a rovným spodkem splývajícím s mírně vklenutým dnem. Vnitřní 

povrch matný oranžový, vnější tuhován, na hrdle vleštované svislé linie, na těle rytá 

geometrická výzdoba šrafovanými trojúhelníky kombinovaná se „sluníčky“. V. = 7,7 cm, po. 

= 20,2 cm, šd. 6 cm, s. = 5 mm. 

13: Amforovitá nádoba s lehce vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným prohnutým hrdlem, 

rovným spodkem a mírně vklenutým dnem. Vnitřek tmavě oranžový, leštěný, vnější povrch 

tuhovaný, zdobený svazky svisle rytých linií lemovaných vpichy a na maximální výduti 

trojicemi „sluníček“. V. = 8,9 cm, po. = 9,6 cm, šd. 6,5 cm, s. = 5 mm. 

14: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na 

maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Uvnitř matný 

oranžový, vnější povrch tuhován. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. V. = 7,2 cm, 

s uchem = 11 cm, po. = 13,4 cm, šd. = 4,1 cm, s. = 5 mm 

15: Terina s nepatrně vyhnutým okrajem, nevýrazně odsazeným hrdlem, oble profilovaným 

tělem a vklenutým dnem. Uvnitř oranžová matná slídnatá, povrch tuhován. V. = 8,5 cm, po. 

13,1 cm, šd. 4,3 cm, s. = 4 mm. 

16: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na 

maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, lehce odsazeným hrdlem, oble profilovaný 

s rovným dnem. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. Uvnitř oranžový matný se slídnatou 

příměsí, vnější povrch tuhovaný, v podhrdlí rytá výzdoba svazky šikmých linií kombinovaná s 

vpichy. V. = 8,4 cm, s uchem 12 cm, po. 14,3 cm, šd. 4,4 cm, s. = 5 mm. 

17: Drobné atypické střepy, vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější tuhovaný, s. = 3 mm (bez 

vyobrazení) 

18: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem, vyšším kuželovitě se zužujícím hrdlem 

výrazně odsazeným od těla, s výraznou oblou výdutí, rovným spodkem a mírně vklenutým 

dnem. Vnitřek černý lesklý, slídnatý. Povrch tuhovaný, na hrdle vlešťované svislé linie ve 

čtyřech svazcích po obvodu. V. = 10 cm, po. 8,6 cm, šd. 4,5 cm, s. = 5 mm. 

19: Amforovitá nádoba s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, kuželovitým hrdlem, zaoblenou 

stěnou, rovným spodkem a mírně vklenutým dnem. Uvnitř nádoba cihlově oranžová, slídnatá, 

vnější povrch až po okraj je tuhován, podhrdlí je zdobeno vlešťovanými liniemi. V. = 16 cm, 

po. 12,9 cm, šd. 5,2, s = 7 mm. 

20: Koflík s částí vytaženého páskového ucha vybíhajícího z okraje a mírně vyhnutým okrajem, 

lehce zaoblenou až rovnou stěnou, rovným dnem. Ucho bylo se zužuje směrem vzhůru. Vnitřní 
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i vnější povrch světle oranžový slídnatý, oba původně tuhované. V. = 6 cm, s uchem 8 cm, po. 

13 cm, šd. = 6,8 cm, s. = 5 mm. 

21: Kulička z poměrně hrubého materiálu s makroskopicky viditelnou příměsí drobných 

kaménků, barva oranžová. Uvnitř patrně malé hliněné kuličky. Průměr cca 2,8 cm. 

22: Kulička z poměrně hrubého materiálu s makroskopicky viditelnou příměsí drobných 

kaménků, barva oranžová. Uvnitř patrně malé hliněné kuličky. Průměr cca 2,8 cm. 

23: Bronzový náramek kruhového průřezu o průměru 5 mm. Otevřený s víceméně 

kuličkovitými konci. Při obou koncích zdobení svazkem rytých linií, dále po celém obvodu 

špatně viditelné ryté linie prokládané kruhovými kolky se středovým důlkem. 

24: Bronzový náramek kruhového průřezu o průměru 5 mm. Otevřený s víceméně 

kuličkovitými konci. Při obou koncích zdobení svazkem rytých linií, dále po celém obvodu 

špatně viditelné ryté linie prokládané kruhovými kolky se středovým důlkem. Výzdoba je méně 

zachovaná než na náramku 2:23 

25: Bronzový nánožník s jednoduchými otevřenými konci, mírně oválného průřezu, 

nezdobený. Rozměry: 150 x 100 mm. 

26: Bronzový nánožník s jednoduchými otevřenými konci, mírně oválného průřezu, 

nezdobený. Rozměry: 90 x 94 mm. 

27: Železný kroužek o průměru 15 mm, kosočtverečného průřezu. 

28: Železný kroužek o průměru 16 mm, kosočtverečného průřezu 

29: Železný kroužek o průměru 16 mm, kosočtverečného průřezu 

30: Zlomek železné tyčinky o délce 25 mm, kruhového průřezu. 

31: Bronzový kroužek o průměru 15 mm, kruhového průřezu, nezdobený. 

32: Bronzový kroužek o průměru 15 mm, kosočtverečného průřezu. 

33: Bronzový kroužek o průměru 18 mm, kruhového průřezu, nezdobený. 

34: Bronzový kroužek o průměru 21 mm, otevřený s konci přimknutými k sobě, kruhového 

průřezu, nezdobený. 

35: Železný nůž s řapem a obloukovitým týlem. Zachován celý v délce 13, 2 cm, průřez 3 mm. 

36: Zvířecí kosti 

37: Štípaná industrie 
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Obr. 5: Objekt 2 
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Obr. 6: Nálezy z objektu 2 
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Obr. 7: Nálezy z objektu 2 
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Obr. 8: Nálezy z objektu 2 
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Objekt 5: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o rozměrech 260 x 185 cm a hloubce 10-

15 cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru SV-JZ, jeho stěny byly rovné a spadaly 

šikmo k rovnému dnu, mírně se svažujícímu směrem k Z. Téměř strávená kostra byla uložena 

v SZ polovině jámy, s největší pravděpodobností v poloze na zádech, s nohama nataženýma. 

V hrobě bylo uloženo celkem 14 nádob, přičemž nádoba č. 4 obsahovala malé množství zlomků 

spálených lidských kostí, dále železné udidlo a další součásti koňského postroje. Výplň jámy 

tvořila černá drobivá hlína s vysráženými bílými drobky. 

 

Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky, zubů, zlomku hlavice pažní 

kosti, zlomku pažní kosti a zlomků dlouhých kostí bylo určeno, že pohřbený jedinec spadá do 

věkové skupiny juvenis (16 až 20 let), přičemž pohlaví nebylo možno určit. Sklovina zubů je 

poškozena čárovou hypoplazií, která odpovídá nespecifickému stresu ve věku přibližně 5 let. 

 V nádobě 4 bylo nalezeno malé množství malých zlomků spálených kostí. Teplota 

spálení těla byla asi 700 °C a pozůstatky náleží pohlavně neurčenému jedinci věkové skupiny 

infans II (0,5-6 let). Zlomky kostí jsou částečně druhotně žlutě zbarveny vlivem prostředí, 

zeleně ionty mědi a hnědě ionty železa. 

 

Nálezy:  

1: Terina s mírně vyhnutým okrajem, mírně odsazeným nízkým hrdlem, oblým tělem a mírně 

vklenutým dnem. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější povrch natřen červeně, z černě 

malovaných motivů už zbyly jen drobné černé skvrnky. V. = 17,5 cm, po. = 22 cm, šd. = 9 cm, 

s. = 7 mm. 

2: Terina s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, nízkým osazeným hrdlem, zaobleným tělem 

a rovným dnem. Z okraje vybíhá k okraji malé páskové ouško, které je nasazeno na hrdle. 

Vnitřní povrh oranžový slídnatý. Vnější povrch tuhovaný a zdobený vlasově rytými liniemi a 

vpichy na podhrdlí. V.  = 15 cm, s uchem 15,4 cm, po.= 19, 5 cm, šd. = 6,4 cm, s. = 7 mm. 

3: Amforovitá zásobnice s vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným zužujícím se kuželovitým 

hrdlem, oblým tělem, mírně vklenutým spodkem a rovným dnem. Vnitřek oranžový matný, 

vnější povrch potažený šedavou engobou. V. = 49,4 cm, po. = 27 cm, šd. = 14,6 cm, s. = cca 

15 mm. 

4: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem, výrazně odsazeným zužujícím se 

kuželovitým hrdlem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější 

povrch tuhovaný, na hrdle svislé vlešťované linie, podhrdlí zdobeno rytými šrafovanými 

trojúhelníky a vpichy. V. = 12 cm, po. = 9 cm, šd. = 3 cm, s. = 5 mm. 
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5: Mísa s vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou a mírně vklenutým dnem. Vnější i vnitřní 

povrch tuhovaný, uvnitř vlešťovaný hvězdicovitý motiv. V. = 7,5 cm, po. = 22,5 cm, šd. = 9 

cm, s. = 8 mm. 

6 Mísa s vyhnutým okrajem, mírně zaoblenou stěnou a dnem, které je rekonstrováno jako 

ploché. Vnější i vnitřní povrch tmavě oranžový slídnatý s velmi setřeným tuhováním, uvnitř 

mísa zřejmě zdobena vlešťováním, které je ale nečitelné. V. = prům. 7 cm, po. = 22 cm, šd. = 

9,4 cm, s. = 7 mm. 

7: Fragment mírně vyhnutého okraje a rovného těla nádoby o síle 5 mm, vnější i vnitřní povrch 

tuhován, vnitřní zdoben vlešťováním. Zlomek páskového ucha. 

8: Amforovitá nádoba, resp. zlomek jejího hrdla a podrhrdlí. Okraj vodorovně vyhnutý, hrdlo 

výrazně odsazené kuželovité. Vnitřní povrch matný oranžový, vnější tuhovaný, na hrdle svislé 

vlešťované linie, na podhrdlí fragment ryté výzdoby 

9: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovnou stěnou a rovným dnem. Vnitřní povrch oranžovo-

šedý slídnatý, původně nejspíš tuhovaný stejně jako vnější povrch. V. = 7,4 cm, po. = 21,5 cm, 

šd. = 9 cm, s. 6 mm.  

10: Torzo amforovité nádoby bez okraje. Hrdlo je kuželovité, zužující se, výrazně odsazené od 

stlačeného zaobleného těla, dno mírně vklenuté. Vnitřek nádoby oranžový slídnatý, vnější 

povrch tuhovaný, zdobený vlešťovanými svislými liniemi na hrdle a rytím kombinovaným 

s vpichy, důlky a „sluníčky“ na podhrdlí. V. = max 9,3 cm, šd. = 4,3 cm.  

11: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, lehce zaoblenou až rovnou stěnou a rovným dnem. Vnější 

i vnitřní povrch tuhovaný, uvnitř vlešťovaný hvězdicovitý motiv. V. = 7,5 cm, po. = 24 cm, šd. 

= 8 cm, s. = 6 mm. 

12: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na 

maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Uvnitř 

oranžový slídnatý, s velmi setřenými zbytky tuhování a nečitelné vlešťované výzdoby, vnější 

povrch tuhován. Ucho páskové, zužující se směrem vzhůru. V. = 6,9 cm, s uchem 12,1 cm, po. 

= 16,3 cm, šd. = 6,2 cm, s. = 5 mm. 

13: Fragmenty mísy s vyhnutým okrajem a zalomenou rovnou stěnou. Vnitřní povrch šedavý 

matný, vnější oranžový se zbytky velmi otřeného tuhování. Na fragmentech, které náleží patrně 

dnu a části těla nádoby jsou kruhové otvory o průměru 3-4 mm. S. = 6 mm. 

14: Fragment mísy s vyhnutým okrajem a zalomenou rovnou stěnou. Vnitřní povrch šedavý 

matný, při okraji tuhovaný, vnější tuhovaný. S. = 5 mm. 

15: Železné udidlo složené ze dvou udítek spojených kloubem a dvou tyčinek zakončených 

kruhy. Na kloubu spojujícím udítko a tyčinku po jedné omega závlačce. Na udítkách náznak 
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tordování (pro poměrně silnou korozi nelze s jistotou určit). Celková délka cca 240 mm, délka 

udítek cca 67 mm, průměr kruhů cca 25 mm, průřez udítek 7 mm. 

16: Železná závlačka na kusu kroužku. 

17: Dva silné železné kroužky na sobě. Oba šířka 17 mm, kruhový průřez, síla 7 mm. 

18: Dva silné železné kroužky na sobě, jeden z nich má část ulomenou. Oba šířka 15-16 mm, 

síla 6 mm. 

19: Železný kroužek o průměru 19 mm, mírně oválného průřezu. 

20: Železný kroužek o průměru 20 mm, kruhového průřezu. 

21: Dva zahnuté zlomky železa, každý o délce cca 23 mm, oválného průřezu. 

 

Obr. 9: Objekt 5 
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Obr. 10: Nálezy z objektu 5 
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Obr.11: Nálezy z objektu 5 
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Objekt 6: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o rozměrech 200 x 155 cm a hloubce 15-

18 cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru SV-JZ, jeho stěny byly šikmo svažité 

až svisle rovné a spadaly kolmo k rovnému dnu, mírně se svažujícímu směrem k JZ. Téměř 

strávená kostra byla uložena v SZ polovině jámy, původně patrně v poloze na zádech. 

V hrobě bylo uloženo celkem 15 nádob, 3 železné a jeden bronzový kroužek a zlomek 

železného předmětu. Výplň jámy tvořila černá drobivá hlína s vysráženými bílými drobky. 

 

Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky a zubů bylo určeno, že pohřbený 

jedinec spadá do věkové skupiny infans III (10 let), přičemž pohlaví nebylo možno určit. 

Sklovina trvalých zubů je poškozena jemnou pravidelnou čárovou a bodovou hypoplazií.  

 

Nálezy: 

1: Amforovitá zásobnice ve zlomcích. Vnitřní povrch oranžový matný s příměsí drobných 

kaménků, vnější povrch oranžový až šedý. S. = 10 mm. 

2: Terina s mírně vyhnutým okrajem, lehce odsazeným nízkým hrdlem, oblým tělem a rovným 

dnem. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější povrch patrně černě malován na červeném 

podkladu. V. = 9 cm, po. 13,7 cm, šd. = 5 cm, s. = 6 mm. 

3: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na 

maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a rovným dnem. Ucho je páskové, 

směrem nahoru zužující se. Uvnitř povrch oranžový slídnatý, vně otřené tuhování. V. = 8,2 cm, 

s okrajem 13,1 cm, po. = 13,1, šd. = 3,8 cm, s. = 5 mm. 

4: Amforovitá nádoba s vodorovně vyhnutým okrajem, kuželovitě se zužujícím hrdlem výrazně 

odsazeným od těla, oblou stěnou a mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový matný, vnější 

povrch tuhovaný, na hrdle vlešťované svislé linie, v horní polovině těla rytá geometrická 

výzdoba. V. = 7,5 cm, po. = 6,3 cm, šd. = 3,6 cm, s. = 5 mm.  

5: Amforovitá nádoba s vyhnutým okrajem, kuželovitě se zužujícím hrdlem výrazně 

odsazeným od těla, oblou stěnou a mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový slídnatý, lze 

pozorovat zbytky tuhování, vnější povrch tuhovaný, na hrdle velmi špatně znatelná vlešťovaná 

výzdoba. V. = 9,2 cm, po. = 7,8 cm, šd. = 3,8 cm, s. = 5 mm. 

6: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou, rovným spodkem a rovným dnem. 

Vnitřní povrch matný tmavě oranžový se zbytky tuhování, ve kterém byla patrně vlešťovaná 

výzdoba. Vnější povrch též tuhovaný. V. = 7 cm, po. = 22 cm, šd. = 7,5 cm, s. = 5 mm. 

7: Fragment mísy s mírně vyhnutým okrajem a rovnou stěnou. Uvnitř i vně tuhovaný. S. = 5 

mm. (bez vyobrazení) 
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8: Fragment horní části amforovité nádoby s vodorovně vyhnutým okrajem, výrazně 

odsazeným kuželovitým hrdlem a zřejmě oblou stěnou. Vnitřní povrch matný oranžový 

slídnatý, vnější tuhovaný, na podhrdlí zdobený rytými šrafovanými trojúhelníky a vpichy. Po. 

= 7 cm, s. = 3 mm. 

9: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou, rovným spodkem a velmi mírně 

vklenutým dnem. Vnitřní povrch šedavě oranžový, vnější se velmi setřenými zbytky tuhování. 

V. = 7 cm, po. = 24 cm, šd. = 11,2 cm, s. = 5 mm. 

10: Atypické tuhované střepy o síle 4 mm, z oranžového slídnatého materiálu, na jednom z nich 

rytá výzdoba. Mezi nimi zlomek zužujícího se páskového ucha a vyhnutého okraje. 

11: Koflík s vysoko vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na 

maximální výduti, s mírně vyhnutým okrajem, oblou stěnou a vklenutým dnem. Ucho je 

páskové, směrem nahoru zužující se. Vnitřní povrch oranžový matný se stopami tuhování, 

vnější celý tuhovaný, na podhrdlí rytá výzdoba kombinovaná s vpichy. V. = 7,8 cm, s uchem 

11 cm, po. = 13,6 cm, šd. = 4,2 cm, s. = 6 mm.  

12: Koflík s vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na lehce 

odsazeném hrdle. Okraj lehce vyhnutý, oblá stěna, poměrně rovný spodek a rovné dno. Ucho 

je páskové, směrem vzhůru se zužuje. Uvnitř oranžový slídnatý, na vnějším povrchu otřené 

tuhování s velmi špatně čitelnou rytou výzdobou. V. = 8,9 cm, s uchem 11 cm, po. 15,1 cm, šd. 

= 5,4 cm, s. = 5 mm. 

13: Amforovitá nádoba s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, kuželovitě se zužujícím hrdlem 

výrazně odsazeným od těla, oblou stěnou a velmi mírně vklenutým dnem. Vnitřek oranžový 

slídnatý, vnější povrch tuhovaný, na podhrdlí rytá výzdoba kombinovaná s vpichy. V. = 8 cm, 

po. = 8 cm, šd. = 3, 8 cm, s. = 5 mm. 

14: Koflík s téměř vodorovně vyhnutým okrajem, odsazeným hrdlem, oblou stěnou a výrazně 

vklenutým zahroceným dnem. Z jeho okraje vybíhá oblé, plasticky zdobené páskové ucho. 

Vnitřní povrch oranžový slídnatý, původně tuhovaný s vlešťovanou výzdobou, která je však 

zcela nečitelná. Vnější povrch tuhovaný, na podhrdlí zdobení rytím, vpichy a důlky. V. = 6,4 

cm, s uchem 9 cm, po. 14,3 cm, šd. = 7,8 cm, s. = 6 mm. 

15: Koflík s vytaženým zahroceným uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným na podhrdlí. 

Téměř vodorovně vyhnutý okraj, odsazené nízké kuželovité hrdlo, oblá stěnou a mírně vklenuté 

dno. Ucho páskové, směrem vzhůru se zužuje. Vnitřní povrch oranžový slídnatý, vnější 

tuhovaný, na podhrdlí rytá výzdoba kombinované s důlky. V. = 7,7 cm, s uchem 11 cm, po. = 

11,6 cm, šd. = 3,9 cm, s. = 5 mm. 

16: Zlomek železa (tyčinky?), délka cca 23 mm, silně korodovaný. 
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17: Železný kroužek o průměru 18 mm, kosočtverečného průřezu 

18: Železný kroužek o průměru 18 mm, kosočtverečného průřezu. 

19: Železný kroužek o průměru cca 24 mm, s překříženými konci. 

20: Bronzový otevřený kroužek o průměru 12 mm, kruhového průřezu. 

 

 

Obr. 12: Objekt 6 
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Obr. 13: Nálezy z objektu 6 
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Objekt 1/H: Původně pravděpodobně kruhovitý objekt o průměru asi 30 cm. Existence objektu, 

silně poškozeného bioturbací, byla potvrzena nálezem většího kusu nádoby v místě křížení 

chodeb hlodavců a výrazně tmavší barvou výplně v tomto prostoru. Kromě keramických 

zlomků obsahoval velmi malé zlomky lidských kostí uhlíky, ulity plžů a paleobotanický 

materiál. 

 

Antropologické určení: Věkově a pohlavně neurčený jedinec, ostatky spáleny při teplotě asi 

550°C.  

 

Nálezy: 

292 018: část spodku nádoby přecházející ve dno, světle šedé jemně plavené jádro, povrch 

světle cihlový, na kousku černé malování, s. = 6 mm. (bez vyobrazení) 

292 019: zlomky z těla nádoby 292 018 

292 020: přepálené lidské kosti 

292 021: drobné nepřepálené zvířecí kosti 

292 022: uhlíky 

292 023: drobné ulitky plžů 

 

Objekt 1/L: Pravidelná kruhová jamka s rovným dnem, po skrývce zahloubená asi 4 cm, o 

průměru 34 cm. Výplň tmavě hlinitá, ulehlá. V jamce uložena poškozená nádoba se zlomky 

ohořelých lidských kostí. 

  

Antropologické určení: 

Kosti byly spáleny při teplotě 400-800 °C a náležely věkově a pohlavně neurčenému jedinci. 

 

Nálezy:  

279 233: Mísa se zataženým okrajem, výrazně zaoblenou stěnou a vklenutým dnem. Uvnitř i 

vněvelmi zašlé tuhování, na maximální výduti výzdoba „sluníčky“ doplněná rytím. V. = 6,8 

cm, po. = 14,5 cm, šd. = 4 cm, s. = 5 mm. 

279 235: kosti 

279 236: drobné kousky roztepaných drátků 
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Objekt 8: Oválná jamka o rozměrech 20x24 cm, s rovnými stěnami, která byla zahloubena 18 

cm. Její výplň byla tmavě hnědá hlinitá, ulehlá a neobsahovala nic než drobné zlomky lidských 

kostí. 

 

Antropologické určení: 

Kosti byly spáleny při teplotě asi 800 °C, a náleží věkově a pohlavně neurčenému jedinci. 

 

Objekt 9: Kruhová jamka s rovným dnem, nerozeznatelné hloubky, ve které byla na rozhraní 

hnědého půdního typu a žluté podložní spraše uložena shora rozmačkaná nádoba obsahující 

velmi drobné zlomky spálených lidských kostí. 

 

Antropologické určení: 

Kosti patřily věkově a pohlavně neurčenému jedinci a jejich část byla spálena nedokonale při 

teplotě od 400 °C a zbytek nad 750°C. 

 

Nálezy: 

279 388-279 391: atypické tenkostěnné střepy 

279 392: Terina s odsazeným, lehce prohnutým kuželovitým hrdlem, oblou stěnou a rovným 

dnem. Povrch uvnitř šedavý, vně červeně natřený a na hrdle a podhrdlí zdobený velmi špatně 

čitelným černým malováním. V. = 15 cm, po. = cca 26 cm, šd. = 10 cm, s. = 7 mm. 

279 393: kosti 

279 393: uhlíky 

 

Objekt 17: Žlab nepravidelné šířky a zaoblení, který vymezoval plochu čtverce se zaoblenými 

rohy. Maximální vnější rozměr žlabu 270 x 250 cm, vnitřní 150 x 140 cm. Šířka žlabu 40 až 54 

cm, v průměru 48 cm. Na řezu bylo zahloubení mísovitého tvaru s oble se zahlubujícími 

stěnami a rovným dnem. Hloubka 16 až 24 cm. Výplň tvořila černohnědá písčitá hlína, silně 

ulehlá a promíchaná s okolní žlutou jílovitou spraší. Ve žlabu se nacházely zlomky keramiky a 

spálených kostí. 

 

Nálezy: 

279 609: uhlíky 

279 610 -279 612: drobné atypické zlomky keramiky, šedo-oranžové o s. = 5 mm. (bez 

vyobrazení) 
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279 613: kosti 

279 614-279 615: atypické zlomky keramiky, na některých velmi setřené tuhování (bez 

vyobrazení) 

279 616: kost 

279 617-279 618: atypické zlomky keramiky, na některých velmi setřené tuhování (bez 

vyobrazení) 

279 619: kost 

279 620: zlomek těla, středně silný, šedavý jemně plavený materiál, vně tuhování, s. = 5 mm 

(bez vyobrazení) 

 

 

Obr. 14: Objekty 1/L, 8, 9 a 17 
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Obr. 15: Situace na ppč. 1729/17 

 

Objekt 4 (původně obj. 4): Hrobová jáma ve tvaru obdélníku se zaoblenými rohy, jejíž část 

byla porušena výkopem pro základové pasy domu. Maximální rozměry objektu 190 x 200 cm, 

hloubka 32 cm. Orientace podle delší osy S-J, šikmo svažité stěny a ploché dno. Objekt byl 

vyplněn homogenní černohnědou, středně ulehlou prachopísčitou hlínou obsahující zlomky 

keramiky a spálených kostí, které se koncentrovaly zejména v jihozápadním rohu objektu. 

 

Antropologické určení: V kosterním materiálu byly pravděpodobně smíchány kosti zvířecí a 

lidské. Lidských kostí bylo velmi málo a byly vystaveny působení teplot nad 750 °C. Jelikož 

jsou kosti gracilní stavby, mohly náležet drobné ženě nebo nedospělému jedinci. 
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Nálezy:   

279 917-279 920: Atypické zlomky s velmi setřeným černým malováním, s. = 6 mm (bez 

vyobrazení) 

279 921-279 937: Atypické z pocházející snad z vícero nádob. Většinou z jemného šedavého 

materiálu, některé nesou zbytky setřeného tuhování (bez vyobrazení) 

279 938-279 940: kosti 

 

Objekt 32 (původně obj. 32): Stavební jamou z větší části zničený kostrový hrob, ze kterého 

byla odkryta jižní trojúhelníková část o rozměrech 175 x 120 cm a hloubce 25 cm. Výplň tmavě 

až černohnědá hlinitá. V objektu byla zachována část lidské kostry, která ležela na zádech, 

hlavou k jihu v jihozápadním rohu jámy. Vpravo od lebky byly dva bronzové kroužky, v oblasti 

hrudníku tři části toaletní soupravy a v oblasti břicha dva zlomky železné tyčinky. Z nádob, 

kterých se patrně vícero nacházelo v jihovýchodním rohu hrobové jámy, se dochovaly dvě mísy 

v torzálním stavu a jedna keramická kruhová deska. Dále byl získán sběrem ze skryté ornice a 

vytěžené hlíny jeden zlomek malované nádobky. V zásypu hrobové jámy byly rozptýleny 

přepálené zlomky lidských kostí.  

 

Antropologické určení: Kostrový pohřeb náležel jedinci mužského pohlaví věkové skupiny 

maturus II (50 až 60 let) a rozptýlený žárový pohřeb pohlavně a věkově nelze určit. Kosterních 

pozůstatků, které byly spáleny při teplotě asi 700 °C, bylo velmi malé množství. 

 

Nálezy: 

1: Keramický kotouč, plochý z šedo-oranžového materiálu, z jedné strany byl jeho povrch 

leštěný. Průměr = 26,5 cm, s. = 12 mm. 

2: Zlomek talíře s vodorovně vyhnutým okrajem a rovnou stěnou. Vnitřní povrch tuhovaný 

s fragmenty ryté výzdoby, vnější šedo-hnědý, s. = 6 mm. 

3: Talíř s přehnutým okrajem, rovnou stěnou, vklenutým spodkem a rovným dnem. Uvnitř 

tuhovaný, s velmi špatně patrnou rytou výzdobou, vnější povrch šedo-hnědý. V. = 11,2 cm, po. 

= 46,3 cm, šd. 13,5 cm, s. = 6 mm, s. = 8 mm. 

4: Bronzová pinzeta se zbytky jednoduché ryté výzdoby. Délka 78 mm, šířka 7-8 mm 

5: Bronzová tordovaná tyčinka s jedním koncem svinutým v očko a druhým zploštělým a 

vytvarovaným do dvou krátkých hrotů. Délka 85 mm, šířka 3 mm. 

6: Bronzová tordovaná tyčinka s jedním koncem svinutým v očko a druhým vytvarovaným do 

miniaturní lžičky. Délka 82 mm, šířka 4 mm. 



91 

 

7: Bronzový kroužek mírně kosočtverečného průřezu. Průměr 32 mm, síla 4-5 mm. 

8: Bronzový kroužek kulatého průřezu. Průměr 20 mm, síla 2 mm. 
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Obr. 16: Nálezy z objektů 1/L, 9, 32 
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Objekt 1/S: Hrobová jáma téměř obdélného půdorysu o dochovaných rozměrech 185 x 150 

cm. Objekt byl podle delší osy orientován ve směru S-J s mírnou odchylkou, jeho stěny byly 

rovné a spadaly kolmo k rovnému dnu. Téměř strávená kostra byla uložena v poloze na zádech 

s rukama podél těla v západní polovině hrobové jámy, hlavou k jihu. V hrobě bylo uloženo 

celkem 11 keramických nádob a jeden keramický kotouč.  

 

Antropologické určení: Na základě nálezů zlomků kostí lebky, zubů, stehenní a holenní kosti, 

a středního článku prstu ruky bylo určeno, že pohřbený jedinec spadá do věkové skupiny 

adultus I (20 až 30 let), přičemž pohlaví nebylo možno určit. Sklovina zubů je poškozena 

hypoplazií, která odpovídá nespecifickému stresu přibližně ve věku pěti let. 

 

Nálezy: 

1: Terina s vyšším nálevkovitě rozevřeným okrajem, mírně prohnutým a odsazeným hrdlem, se 

silně vypouklou stěnou, s maximální výdutí přibližně v polovině nádoby, s rovným až mírně 

vklenutým spodkem a rovným dnem. Při okraji dochováno drobné páskové ouško, protilehlé 

patrně odpadlo. Uvnitř světle hnědá, pravděpodobně se zbytky černé barvy, při okraji zbytky 

červené barvy. Na vnější straně červené malování a na něm černá geometrická výzdoba, značně 

setřená. V. = 15 cm, po. = 23,6 cm, šd. = 10 cm, s. = 5 mm. 

2: Zlomek talíře s přehnutým okrajem, šedavé jádro, vně i uvnitř tuhovaný, s. = 4 mm. (bez 

vyobrazení) 

3: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovným spodkem a rovným dnem. Uvnitř i vně tuhování, 

uvnitř špatně viditelné vlešťování v podobě rastrovaných a šrafovaných trojúhelníků. Síla 

střepu V. = 7,5 cm, po. = 24 cm, šd. = 9 cm, s. = 4 mm. 

4: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovnou stěnou a rovným dnem. Vnější povrch leštěný, 

uvnitř patrné zašlé tuhování. V. = 5,3 cm, po. = 22,8 cm, šd. = 8 cm, s. = 4 mm 

5: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovným dnem a rovným spodkem. Uvnitř i vně téměř zcela 

setřené tuhování, uvnitř téměř neviditelné vlešťování V. = 7 cm, po. = 24,5 cm, šd. = 9,5 cm, s. 

= 4 mm. 

6: Mísa s mírně vyhnutým okrajem, rovnou stěnou a velice mírně vyklenutým dnem. Uvnitř i 

vně velmi zašlé tuhování, uvnitř vlešťovaná geometrická výzdoba. V. = 6,4 cm, po. = 26,3 cm, 

šd. = 12 cm, s. = 5 mm  

7: Mísa S mírně vyhnutým okrajem, oble zalomenou stěnou, mírně vklenutým spodkem a 

rovným dnem. Uvnitř i vně tuhovaná. V. = 7,5 cm, po. = 26,4 cm, šd. = 7,6 cm, s. = 5 mm 
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8: Fragmenty mísy? dva větší kusy mísy z jemného materiálu s drobnou příměsí, vně i uvnitř 

zašlé tuhování. S. = 5 mm. (bez vyobrazení) 

9: Terina s mírně vyhnutým okrajem, rovným spodkem a rovným dnem. Jemný materiál 

s drobnou příměsí. Uvnitř světle hnědá, vně černá malba na červeném podkladě v horní 

polovině nádoby. V. = 5,5 cm, po. = 7,1 cm, šd. = 4,5 cm, s. = 3 mm 

10: Amforovitá mísa s lehce vyhnutým okrajem, zaoblenou stěnou a rovným spodkem plynule 

přecházejícím ve dno. Vnější povrch černě malován na červeném podkladě. Uvnitř zbytky 

červeného malování na hrdle a zřejmě i černé uvnitř nádoby. V. = 4,2 cm, po. = 12,4 cm, šd. = 

cca 6 cm, s. = 3 mm  

11: Talíř se dvěma protilehlými rukojeťmi, které vybíhají z vyhnutého okraje. Stěna je 

zalomená, spodek lehce vklenutý a dno rovné.  Šedavý povrch, uvnitř i vně leštěný, u okraje 

snad tuhovaný.  V. = 10,3 cm, po. = 43,5 cm, šd. = 10,6 cm, s. = 15 mm 

12: Keramický kotouč, materiál světle hnědý s příměsí, z jedné strany asi hodně setřené 

tuhování. Přibližně uprostřed šest otvorů – pětiúhelník s otvory na vrcholech a jedním ve středu. 

Průměr cca 25,5 cm, s. = 12 mm. 

13: Koflík se vzhůru vytaženým páskovým uchem vybíhajícím z okraje, nasazeným téměř na 

spodku nevýrazné profilovaného těla s rovným dnem. Jemný materiál s drobnou příměsí, uvnitř 

světle hnědý se stopami červené engoby, na povrchu červená engoba a leštění a snad velmi 

setřené černé malování. V. = 4,2 cm, s uchem = 6,2 cm, po. = 8,7 cm, šd. = 3,8 cm, s. = 3 mm. 

14: Zlomek amforovité zásobnice, s. = 9 mm. Materiál hrubý s dobře patrnou příměsí, uvnitř 

barva oranžovohnědá, vně šedavá, v horní části nádoby spíše černá. V horní části dobře patrné 

leštění, které je zřejmě na celé nádobě, ale není moc dobře vidět. 

15: lidské kosti 

16: 2 atypické keramické zlomky, uhlíky (bez vyobrazení) 

17: zvířecí kosti 
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Obr. 17: Nálezy hrobů bylanské kultury v Praze-Suchdole (body bez čísel značí nálezy před r. 

2003 
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Obr. 18: Umístění objektu 1/S v rámci ppč. 1230 
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Obr. 19: Objekt 1/S 
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Obr. 20: Nálezy z objektu 1/S 
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Obr. 20: Nálezy z objektu 1/S 
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Ďáblice Ritus Pohlaví Věk Výbava Kombinační 

skupina 

Datace 

Objekt 2 kostrový žena (?) 16-20 až 21 ks KE, 2 

hliněná 

chrastítka, 

kruhový šperk, 

součásti oděvu, 

železný nůž, 

zvířecí kosti 

II-1 Ha C3 – D1 

Objekt 5 birituální ? + ? 16-20 + 

0,5-6 

až 14 ks KE, 

železné udidlo a 

součástky 

koňského 

postroje 

I-2 Ha C3 – D1 

Objekt 6 kostrový ? 10 až 14 ks KE, 

součásti oděvu 

II-2 Ha C3 – D1 

Objekt 

1/H 

žárový ? ? 1 ks KE  Ha C1 

Objekt 

1/L 

žárový ? ? 1 ks KE, 

roztepané drátky 

III-1 Ha D 

Objekt 8 žárový ? ? bez výbavy III-4 Ha  

Objekt 9 žárový ? ? 1 ks KE III-1 Ha 

Objekt 17 ? ? ? ? ? Ha ? 

Objekt 4 žárový ? ? 1 ks KE   II - 3 Ha C1 

Objekt 32 birituální muž 50-60 2 ks KE, hliněný 

kotouč, toaletní 

souprava, 

součásti oděvu 

II-1/II-2 Ha C1 – C3 

Suchdol       

Objekt 

1/S 

kostrový ? 20-30 až 13 ks KE, 

hliněný kotouč 

II-2 Ha C2 – C3 

Obr. 21: Přehledová tabulka 
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Obr. 22: Graf procentuálního zastoupení jednotlivých typů keramických nádob v souboru 

 

Typ/číslo objektu Podtyp 2 5 6 1/H 1/L 8 9 17 4 32 1/S Celkem 

Amforovitá zásobnice 1100 1 1 1       1 1 4 

Amforovitá nádoba 

2100 1           1 

2200 3 3 4         10 

Terina 

3100 2 1          3 

3200 1 1 1      1  1 5 

Amforovitá mísa 

4110 1          1 2 

4120 2           2 

Mísa 

5100     1       1 

5220 
2 
+ 

4  
+++ 

2 
++        6 + 

14 
++++++ 

Talíř 

6210/6220 2         2 1 5 

6230           1 1 

Koflík 

7100           1 10 

7220 4 1 4         1 

7300   1         1 

Obr. 23: Přehled zastoupení keramických podtypů v jednotlivých objektech, znak + 

reprezentuje vždy jeden kus, který pravděpodobně též danému podtypu náleží, ale pro 

torzovitost není možno ho určit s jistotou. 
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Obr. 24: Typologická tabulka č. 1 – zásobnice, amforovité nádoby 
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Obr. 25: Typologická tabulka č. 2 – amforovité nádoby, teriny 
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Obr. 26: Typologická tabulka č. 3 – amforovité mísy, mísy 
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Obr. 27: Typologická tabulka č. 4 – mísy-talíře 
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Obr. 28: Typologická tabulka č. 5 – koflíky-ostatn 



107 

 

 

Obr. 29: Graf zastoupení kombinačních skupin v Praze (mimo nových nálezů z Ďáblic, 

Suchdola a Letňan 

 

Obr 30: Pohřební a sídlištní komponenta na lokalitě Ďáblice 
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Obr.31: Teoretický model vztahu lokality Ďáblice k okolním bylanským lokalitám. Žlutě 

poloha pohřebiště v Praze-Letňanech, růžově plocha 64 ha vynesená na oblast bylanských 

sídlišť v Praze-Ďáblicích, Kobylisích a Bohnicích. Šrafovaně přibližná rozloha sídelní 

aglomerace Bohnice-Podhoří. 

 


