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PŘEDMLUVA
„Archeologické poznání minulosti má určité charakteristiky, které nelze pominout. Především je založeno na 
minulých, mrtvých artefaktech, které archeolog analyzuje, následně v nich hledá struktury a ty pak interpretuje 
v termínech živého lidského světa. Také vyprávění událostí, které je důležitou komponentou archeologického 
poznání, je založeno na artefaktech a případných ekofaktech (všeobecně na archeologických pramenech)“ 

E. Neustupný, Metoda archeologie. Plzeň 2007, str. 16

Spony jsou jednou z nejdůležitějších artefaktových kategorií protohistorické archeologie a jejich role je 
v procesu poznání barbarských komunit často nezastupitelná. Keltské, římské či germánské spony jsou nápad-
nými, kvantitativně reprezentativními a morfologicky rozmanitými nálezy, jejichž rozsáhlá škála vypovídacích 
možností mnohdy převyšuje potenciál ostatních hmotných pramenů. Jsou jedním z opěrných pilířů relativně-chro-
nologických systémů a významně mohou přispívat k bližšímu poznání celé řady aspektů minulých kultur, včetně 
výrobních procesů, obchodu a jiných forem interakcí, společenské diferenciace či regionálních proměn módních 
vln. Všechny tyto atributy od počátku konstituování archeologické vědy motivují obor k neustálému komplexní-
mu zkoumání spon od heuristické fáze až po moderní aplikace interdisciplinárních přístupů. V posledních letech 
je navíc archeologie konfrontována s prudkým nárůstem nových nálezů, ať již z množství záchranných terénních 
výzkumů nebo v důsledku mimořádně rozsáhlé míry detektorového hledání ze strany veřejnosti. Téměř každému 
archeologovi, který sleduje nové nálezy, se tak do rukou dostávají různé typy keltských, germánských a římských 
spon. Objevují se nové varianty a deriváty, v méně častých případech i nové typy či předměty (polotovary, formy 
apod.) indikující lokální výrobní centra. A také se objevují již známé formy v geografických a archeologických 
kontextech, kde se jejich výskyt dříve vůbec nepředpokládal. Dochází tak k závažným proměnám distribučních 
map, a také k výraznému obohacení informací o jednotlivých lokalitách. V jejich důsledku se také mění vžité 
představy o chronologických aspektech konkrétních areálů či o chorologické a kvantitativní distribuci jednot-
livých forem. To vše představuje pro protohistorickou archeologii nové výzvy, nutí ji k zintenzivnění procesu 
transformace nových nálezů do všeobecně použitelných vědeckých dat a také k revizi léta vžitých interpretačních 
schémat.

Většina kapitol publikovaných v tomto svazku byla přednesena a v širokém okruhu badatelů diskutována 
na VIII. Protohistorické konferenci, která se konala v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2012. 
Autoři si za cíl kladli shromáždit dílčí skupiny nových nálezů spon z oblasti středoevropského barbarika (Česká 
republika, Slovensko, Rakousko a Polsko), ale rovněž z okrajových částí Římské říše, resp. z jejich provincií. 
V jednotlivých kapitolách se pokusili nastínit některé aspekty jejich dokumentace a klasifikace a věnovat se 
detailní analýze vybraných kategorií. Autoři zde publikují nejen nové nálezové soubory, ale také se věnují různým 
dílčím analýzám jednotlivých typů nebo skupin spon v dlouhém časovém rozpětí a pod zorným úhlem aktuálního 
stavu bádání. Publikace je rozdělena do sedmi tematických bloků. Na úvodní texty představující reflexi některých 
obecných aspektů bádání navazují kapitoly členěné podle časových úseků popřípadě podle provenience spon. 
Poslední kapitola se tradičně zabývá různými aktuálními tématy protohistorického bádání, přičemž v některých 
příspěvcích jsou rovněž hodnoceny nálezy spon. 

Editoři děkují všem autorům za jejich odborný přínos a rovněž za trpělivost během časové prodlevy mezi 
odevzdáním textů a jejich zveřejněním, kterou zapříčinila především „klikatá cesta“ sborníku z Olomouce do 
Brna. Závěrečná příprava této publikace v rámci Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. se realizovala jako 
součást řešení grantového projektu GR15-20700S GA ČR „Kořeny a proměny germánské společnosti střední a 
mladší doby římské ve světle výpovědi žárového pohřebiště Modřice-Sádky“, tisk byl finančně podpořen Ediční 
radou Akademie věd ČR. Poděkování patří též všem, kteří se na technické redakci, korekturách a sazbě této 
publikace podíleli. 

V letošním roce, ve svých 85 letech, nás opustil Titus Kolník, mimořádná osobnost protohistorické archeo-
logie. Editoři si dovolují jménem svým i všech autorů připsat tuto publikaci jeho památce.

V Brně, 2017
Eduard Droberjar, Balázs Komoróczy
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VORWORT
„Archäologische Erkenntnis der Vergangenheit besitzt gewisse Charakteristiken, die man nicht unbeachtet lassen 
kann. Sie stützt sich vor allem auf vergangene, tote Artefakte, die ein Archäologe analysiert, anschließend darin 
nach Strukturen sucht und diese dann in Bezug auf die lebendige Menschenwelt interpretiert. Die Schilderung 
von Ereignissen, die eine wichtige Komponente der archäologischen Forschung bildet, beruht ebenfalls auf 
Artefakten und eventuellen Ökofakten (im Allgemeinen auf archäologischen Quellen)“ 

E. Neustupný, Metoda archeologie. Plzeň 2007, S. 16

Fibeln repräsentieren eine der wichtigsten Kategorien der Artefakte im Rahmen der protohistorischen Archäo-
logie und ihre Aufgabe im Prozess der Erkenntnis barbarischer Gemeinschaften ist oft unvertretbar. Keltische, 
römische oder germanische Fibeln sind auffällige, quantitativ repräsentative und morphologisch verschiedenartige 
Funde, deren umfangreiche Aussagekräfte oft weit über das Potenzial der anderen materiellen Quellen hinausge-
hen. Sie bilden einen der Stützpfeiler der relativ-chronologischen Systeme und können auf eine bedeutende Weise 
zur besseren Erkenntnis einer ganzen Reihe von Aspekten der vergangenen Kulturen beitragen, einschließlich der 
Herstellungsprozesse, des Handels und anderer Formen der Interaktion, sozialen Differenzierung oder der regionalen 
Wandlungen von Modewellen. Alle diese Attribute motivieren das Fachgebiet seit Anfang der Konstituierung der 
archäologischen Wissenschaft zu einer ununterbrochenen komplexen Erforschung der Fibeln von der heuristischen 
Phase bis zur modernen Applikation von interdisziplinären Ansätzen. In den letzten Jahren ist Archäologie zudem 
mit einer steilen Zunahme an neuen Funden konfrontiert, die sowohl aus vielen Rettungsgrabungen stammen als 
auch infolge einer sehr umfangreichen Metalldetektorsuche vonseiten der Öffentlichkeit zutage kommen. Fast jeder 
Archäologe, der neue Funde nachverfolgt stößt also auf verschiedene Typen von keltischen, germanischen und 
römischen Fibeln. Auftauchend sind neue Varianten und Derivate, weniger oft auch neue Typen oder Gegenstände 
(Halbfabrikate, Formen usw.), die auf lokale Produktionszentren hinweisen. Und die schon bekannten Formen 
werden in geographischen und archäologischen Kontexten gefunden, wo ihr Vorkommen früher gar nicht voraus-
gesetzt wurde. Es kommt dadurch zu schwerwiegenden Änderungen der Verbreitungskarten und einer erheblichen 
Bereicherung der Informationen über einzelne Fundstellen. Infolge dessen ändern sich auch die eingebürgerten 
Vorstellungen von chronologischen Aspekten konkreter Areale oder der chorologischen und quantitativen Distri-
bution einzelner Formen. All das stellt für die protohistorische Archäologie neue Herausforderungen dar, zwingt 
sie zur Intensivierung des Prozesses der Transformation neuer Funde in allgemein verwendbare wissenschaftliche 
Daten und zur Revision der jahrelang eingebürgerten Interpretationsschemen.

Die meisten Kapitel in diesem Band wurden im Rahmen der VIII. Protohistorischen Konferenz vorgetragen 
und in einem breiten Kreis der Forscher diskutiert. Die Konferenz hat im Jahre 2012 in Räumlichkeiten der Palacký 
Universität in Olmütz stattgefunden. Die Autoren setzten sich zum Ziel, die Teilgruppen neuer Fibelfunde aus dem 
Bereich des mitteleuropäischen Barbarikum (Tschechische Republik, Slowakei, Österreich und Polen), aber auch 
aus den Randgebieten des Römischen Reichs, bzw. aus römischen Provinzen, zusammenzubringen. In einzelnen 
Kapiteln versuchten sie einige Aspekte deren Dokumentation und Klassifikation aufzureißen und einer detaillierten 
Analyse der ausgewählten Kategorien Aufmerksamkeit zu schenken. Die Autoren publizieren hier nicht nur neue 
Fundverbände, sondern beschäftigen sich auch mit verschiedenen Teilanalysen von einzelnen Fibeltypen oder -grup-
pen innerhalb von einer langen Zeitspanne und mit Rücksicht auf den aktuellen Forschungsstand. Die Publikation 
ist in sieben thematische Bereiche untergeteilt. An die einführenden Texte, die eine Reflexion einiger allgemeiner 
Aspekte der Forschung darstellen, knüpfen die nach Zeitperioden oder der Provenienz der Fibeln gegliederten 
Kapitel an. Das letzte Kapitel befasst sich traditionell mit verschiedenen aktuellen Themen der protohistorischen 
Forschung, wobei in einigen Beiträgen auch Fibelfunde ausgewertet werden.

Die Editoren bedanken sich bei allen Autoren für ihren fachkundigen Beitrag sowie für ihre Geduld während 
des Zeitabstandes zwischen der Abgabe der Texte und deren Veröffentlichung. Der Verzug wurde vor allem durch 
den „kurvigen Weg“ des Bandes aus Olmütz nach Brünn verursacht. Die abschließende Vorbereitung dieser Publi-
kation im Rahmen des Archäologischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brünn reali-
sierte man als einen Teil des Grantprojektes GR15-20700S der Grantagentur der Tschechischen Republik „Wurzeln 
und Änderungen der germanischen Gesellschaft der mittleren und jüngeren römischen Kaiserzeit im Lichte der 
Aussage des Brandgräberfeldes Modřice-Sádky“. Der Druck wurde durch den Editionsbeirat der Tschechischen 
Akademie der Wissenschaften finanziell unterstützt. Der Dank geht auch an alle, die sich an technischer Redaktion, 
Korrekturen und Satz dieser Publikation beteiligten. 

Dieses Jahr verließ uns im Alter von 85 Jahren Titus Kolník, eine besondere Persönlichkeit der protohisto-
rischen Archäologie. Die Editoren gestatten sich in ihrem eigenen Namen sowie im Namen aller Autoren, diese 
Publikation seinem Andenken zu widmen.

In Brünn, 2017
Eduard Droberjar, Balázs Komoróczy
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1. ÚVOD

V letech 2008–2013 realizovalo Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy předstihový záchranný 
archeologický výzkum na stavbě dalších skladovacích 
hal logistického centra Tulipán Park v lokalitě Hostivi-
ce-Palouky, k. ú. Hostivice, okr. Praha-západ. Terénní 
výzkum byl rozdělen do několika etap, prozatím posled-
ní výzkumná kampaň souvisela s přeložkou železniční 
trati a budováním jejího podjezdu kvůli napojení části 
areálu na dopravní infrastrukturu (Daněček – Smíšek 
2011, 170–172; 2013a; 2013b). Vedením výzkumu byli 
pověřeni D. Daněček a do roku 2012 také K. Smíšek; 
investorem byla developerská společnost GRONT ČR, 
s. r. o., člen holandsko-belgické skupiny SEGRO.

Lokalita Palouky se rozkládá na severovýchodním 
a východním okraji města Hostivice v blízkosti severo-
západního okraje Prahy. Ve shora uvedeném období 
byla odkryta plocha dosahující rozlohy cca 8 ha, situ-
ovaná zejména na ppč. 1153/12. Na jihu je vymezena 
železniční tratí Praha–Kladno (Chomutov), na západě 
polem vedle hřbitova, na severu místní komunikací 
vycházející z ulice Nádražní a na východě hranicí 
s k. ú. Praha-Ruzyně. Novodobé výzkumy v lokalitě 
probíhají s menšími přestávkami od roku 2001 (stručné 
souhrny těchto výzkumů viz Středočeský vlastivědný 
sborník, Roztoky, 2002 a dále). 

Při zatím posledním výzkumu byly zachyceny 
ojedinělé sídlištní situace z období staršího a mladšího 
eneolitu a raného středověku. Většího rozsahu byly 
naopak sídlištní komponenty z období kultury s lineár-
ní keramikou, mladší až pozdní doby bronzové a starší 
doby železné. Překvapivý objev představuje odkryv 
části v 16. století zaniklého vrcholně středověkého 
dvora anebo vsi s tvrzí. Pohřební památky na ploše 
výzkumu byly značně početné – hroby tvořily téměř 
třetinu všech odkrytých objektů. Na ojedinělé hroby 
či malé pohřební skupiny kultury s nálevkovitými 
poháry, šňůrovou keramikou, zvoncovitými poháry, 
únětické, knovízské a z mladší doby římské navazují 
v mladších obdobích tři poměrně rozsáhlé nekropole, 
které byly prozkoumány v úplnosti.

Nejmladší pohřebiště, situované v západní části 
ohrazeného areálu zaniklého středověkého dvora anebo 
vsi, datují skromné nálezy do období časného novověku 
(17.–18. století). V 74 hrobových jamách bylo uloženo 
celkem 89 pohřbů, mezi nimiž převládaly pohřby žen 

a nedospělých jedinců. Zatím otevřená zůstává otázka, 
zda se může jednat o epidemický hřbitov, či nikoli.

Druhé pohřebiště pochází z 10. století s možným 
přesahem do století následujícího. Hlavní pohřební 
skupinu tvořilo více jak 150 hrobových jam – odkryv 
posledních cca 10 hrobů je plánován v nejbližších dnech. 
Další čtyři hroby, které lze díky výbavě označit patrně 
za bojovnické, byly situovány na opačné straně pohřebi-
ště z doby stěhování národů (Daněček – Smíšek 2013a; 
2013b).

Nejstarší pohřebiště představuje se svými 91 
prozkoumanými hroby zatím druhé největší kompletně 
odkryté pohřebiště z doby stěhování národů v Čechách, 
po nedaleké lokalitě v Praze-Zličíně (Jiřík – Vávra 2008; 
Vávra – Jiřík – Kubálek – Kuchařík 2007), a zároveň 
dosud největší české pohřebiště z merovejského období 
z konce 5. a první poloviny 6. století. Osamocený 92. 
hrob byl zjištěn nedaleko východního okraje skryté 
plochy. Z nálezů vyzvednutých v roce 2011 stojí za 
připomenutí 39 keramických nádob, fragmenty bron-
zových a dřevěných okovaných nádob, minimálně 
250 skleněných korálků či korálů rozmanitých tvarů 
a barev, osm jantarových korálů o celkové váze 48 g, 
téměř 20 exemplářů bronzových a stříbrných – často 
pozlacených – šatových spon (esovité, ptačí, kleš-
ťovité, s ptačími hlavičkami, s pravoúhlou záhlavní 
destičkou), závěsky z různých materiálů, drobné staro-
žitné předměty, stříbrné hřeby a hlavice nýtů, několik 
zdobených kostěných trojdílných hřebenů a hliněné 
přesleny. Dále množství železných předmětů, které 
stále čekají na konzervaci, mezi nimi hrají důležitou 
roli militária – sax, hroty kopí či komponenty štítu 
(Daněček – Smíšek – Korený 2014, 413–416). Průběžně 
jsou publikovány výsledky výzkumu antropologického 
materiálu z pohřebiště (Kubálek 2013; 2014)

Jelikož byl v české kotlině intenzivně praktikován 
po celou dobu stěhování národů nepěkný zvyk vykrá-
dání hrobů, pocházejí z odkryvu tohoto pohřebiště 
pouhé dva zlaté šperky – závěsky, které jsou předmě-
tem tohoto příspěvku. Jeden z nich však, bohužel, 
nakonec svému osudu stejně neunikl a dnes je nejspíše 
ozdobou něčí soukromé sbírky. Protože se však časem 
podařilo získat alespoň nekvalitní fotografii zcizeného 
předmětu (Obr. 1), o jejíž autenticitě autoři výzkumu 
i článku nepochybují, vznikla tak potřeba ji představit 
spolu s dochovaným exemplářem (Obr. 2, Obr. 3: b) 
odborné veřejnosti v co možná nejkratší době.
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2. POPIS SITUACE A NÁLEZŮ

Hrob HXXX je jedním z 92 odkrytých hrobů, 
protože ale nejsme s jistotou schopni říci který, ozna-
čili jsme jej pomocně jako hrob HXXX. O existenci 
zlatého lunicovitého závěsku, který z hrobu pochází, 
jsme se dozvěděli až z kraje roku 2012 od pracovníků 
Policie ČR Praha-venkov. Ti obdrželi od informátora 
sdělení, že mu v Praze nabídl mladý muž ke koupi 
zlatý lunicovitý závěsek za cca 10 000 Kč, který údajně 
pochází z archeologického výzkumu v Hostivici, 
konkrétně z germánského hrobu zkoumaného v roce 
2011. Informátor vyhotovil pro potřeby pátrání skicu, 
která se ovšem od později získané fotografie závěsku 
podstatně liší. Jelikož jsme Policii ČR potvrdili, že 
uvedená osoba skutečně na výzkumu pracovala jako 
brigádník, bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání. 
Když se po čtyřech měsících podařilo Policii ČR 
pachatele zajistit, doznal se ke zcizení zlatého závěsku, 
který ovšem tři týdny před zadržením stihl prodat za 
cca 20 000 Kč další osobě, kterou uvedl do protokolu. 
Tato osoba při výslechu samozřejmě koupi popřela. 
Pachatel byl odsouzen, vzhledem k dosavadní trestní 
bezúhonnosti, ve zrychleném soudním řízení ke dvěma 
letům podmínečně a 300 hodinám veřejně prospěšných 
prací, které vykonal.

Doposud se, bohužel, nepodařilo uspokojivě 
vysvětlit, jak se brigádník, který nebyl pověřen prepa-
rací hrobů, k závěsku dostal. Jeho práce spočívala 
v transportu zeminy z výplní hrobových jam k plavící 
lince, na níž teoreticky také mohlo k objevu závěsku 
dojít.

Na podzim roku 2012 se podařilo autorovi 
výzkumu získat vytištěnou fotografii (Obr. 1), poří-
zenou podle všeho mobilním telefonem, která je vedle 
přiznání pachatele momentálně jediným důkazem, že 
tento unikátní šperk skutečně existuje. Perová kresba 
vznikla překreslením fotografie (Obr. 3: a)

Závěsek z hrobu HXXX je vyroben ze zlata, má 
tvar trojcípé lunice s kruhovým podélně nepatrně členě-
ným očkem pro zavěšení umístěným uprostřed horní 
hrany, krajní cípy lunice jsou oblé, zatažené směrem 
dovnitř, ze středu spodní hrany vybíhá kratší cíp, zadní 

strana závěsku je nejspíše plochá bez výzdoby, přední 
výzdobná strana je po obvodu lemována jednoduchým 
filigránem, který se téměř sbíhá na kratším středovém 
cípu, kde je ukončen jednoduchými kličkami do strany, 
uvnitř obou kliček je po jedné hladké granulce, střed 
závěsku zaujímá oblý čtyřcípý (křížový) plochý kámen 
červenavého zbarvení, zasazený v hladké převýšené 
přihrádce lemované jednoduchým filigránem, nad 
bočními cípy kamene po jedné hladké granulce, vedle 
centrálního kamene je z každé strany umístěn – opět 
v hladké převýšené přihrádce lemované jednoduchým 
vždy jednou přerušeným filigránem – jeden o něco 
menší kruhový plochý načervenalý kámen, pod nímž 
se u okraje závěsku nachází po jedné hladké granul-
ce, boční cípy lunice jsou opatřeny jedním větším 

Obr.�1.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Lunicovitý 
závěsek z neznámého hrobu HXXX (foto anonym)

Obr.�2.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Ledvinovitý 
závěsek z hrobu H1980 (foto A. Hůlka)

Obr.�3.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Závěsky 
z neznámého hrobu HXXX (a) a hrobu H1980 (b)  

(kresba M. Černý)
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načervenalým plochým kamenem ledvinovitého tvaru, 
zasazeným opět v hladké převýšené přihrádce shora 
lemované jednoduchým filigránem (Obr. 1, Obr. 3: a). 
Ačkoli není fotografie vybavena měřítkem, předpoklá-
dáme na základě analogií, že se délka závěsku pohybu-
je kolem hodnoty 4 cm (Strachotín cca 4 cm, Dančeny 
3–4 cm, Kvarmlose 2,6 cm, Arcy-Saint-Restitue asi 
3 cm, Gáva kolem 4 cm).

Hrob H1980 se nacházel v centrální části pohřebiště 
(Obr. 4), ze severní strany byl narušen výkopem o něco 
mladšího a podstatně menšího hrobu H2351 (Obr. 5, 
Obr. 6). Již tak špatně čitelná stratigrafická situace byla 
navíc komplikována mohutným vkopem vykrádací 
šachty, která směřovala do střední části hrobu H1980, 
tedy do oblasti trupu. Podle antropologického posudku 
P. Kubálka byl v hrobě uložen hlavou k západu v polo-
ze na zádech dospělý jedinec věkové skupiny adultus 
II (30–40 let). Z kostry zůstaly zachovány pouze malé 
fragmenty mozkovny a zlomky nejméně osmi zubů. 
Na bukální straně prvé a druhé pravé horní stoličky 
byly zjištěny vrypy. Pohlaví zemřelého jedince nebylo 
možné antropologickými metodami stanovit.

Tělo bylo uloženo v hrobové jámě V–Z orientace; 
jáma měřila na délku 2,25 m, na šířku 1,0 m a její dno 
se nacházelo v hloubce 1,14 m od úrovně skrývky, 

tedy minimálně 1,5 m pod původní úrovní povrchu 
terénu před zahájením výstavby. Rakev uložená na dně 
jámy měla délku 1,8 m a šířku 0,5 m. Výplň hrobové 
jámy tvořily následující vrstvy: 1 – šedohnědá písči-
tohlinitá středně ulehlá zemina s četnými úlomky 
opuky (cca 30 %) velikosti do 2 cm (vykrádací šachta); 
5 – tmavá hnědá písčitohlinitá středně ulehlá zemina 
prostoupená podložím s úlomky opuky (cca 10 %) veli-
kosti do 2 cm (původní výplň jámy); 6 – tmavá hnědo-
černá písčitohlinitá zemina (výplň rakve). Podloží bylo 
tvořeno nepravidelnými polohami svahovin ve formě 
písčitých a prachových hlín nasedajících na navětralé 
pískovce a jejich eluvium.

Dochovaná hrobová výbava sestávala ze zlatého 
lunicovitého závěsku se třemi almandiny, který ležel 
v místech mezi krkem a hrudí, kameny obrácený do 
země a očkem směrem k nohám (Obr. 6: a). V prostoru 
kolem nedochované pánve, zejména podél levého 
boku, se nacházelo přibližně 8–9 železných předmětů, 
nebo jejich zlomků. Na východním okraji koncentrace 
železných předmětů se nalézal rozpadlý předmět 
z barevného kovu, snad kruhové kování závěsného pásu 
(cingulum), tvaru kola s křížovou loukotí (Obr. 6: b). 
V oblasti kolen se našel hliněný přeslen (Obr. 6: c). 
Podle hrobové výbavy usuzujeme spíše na ženský 
pohřeb.

Závěsek z hrobu H1980 je vyroben ze zlata 
legovaného stříbrem a mědí, má tvar dvojcípé lunice 
anebo ledviny, kruhové závěsné očko členěné podélně 
žlábkem je připojeno zpředu na střed horní hrany, jeho 
druhý konec na plochu zadní hladké nezdobené strany, 
cípy lunice jsou oblé, spuštěné svisle dolů, spodní 
hrana lunice mezi jejími cípy je víceméně rovná, přední 
výzdobná strana je po obvodu lemována jednoduchým 
filigránem, či spíše jeho imitací, celou plochu zaujímá 
hladká převýšená přihrádka dále členěná, dvěma příč-
kami spuštěnými šikmo dolů od závěsného očka, na 
tři pravidelná nestejně veliká pole vyplněná načerve-
nalými kameny – almandiny, menší prostřední kámen 
je tvaru rovnoramenného trojúhelníka, boční kameny 
mají tvar blízký kruhové výseči (Obr. 2, Obr. 3: b). 
Rozměry závěsku jsou 14,5 x 10 mm, váha 1,247 g.

3. MATERIÁLOVÁ ANALÝZA 
ZÁVĚSKU Z HROBU H1980

Dochovaný závěsek z hrobu H1980 byl ve 
Středočeském muzeu podroben 14. 2. 2012 analýze 
prvkového složení použitého kovu metodou rentgenové 
fluorescence – ED XRF na přístroji ElvaX Industrial 
s detektorem s rozlišovací schopností cca 180eV. Záro-
veň byly měření vystaveny i kameny uvnitř přihrádek, 
neboť zde byl předpoklad, že se díky naměřenému 
spektru podaří přesněji charakterizovat surovinu těch-
to vložek. Lokalizace všech měřených míst viz Obr. 7. 
Charakteristické záření prvků bylo buzeno Ti rentgen-
kou. Doba měření byla 120 sekund. Stabilizace výkonu 
rentgenky byla nastavena tak, aby tok do detektoru byl 

Obr.�4.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Letecký 
snímek pohřebiště z doby stěhování národů, hrob H1980 

vyznačen kroužkem (foto T. Kočí, 10. 9. 2011)

Obr.�5.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Hrob H1980 
v superpozici s hrobem H2351 (foto O. Tomek)
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Obr.�6.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Půdorys a řez hrobů H1980 a H2351  
(kreslil P. Šťastný a S. Jiřička, digitalizoval O. Tomek)
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1900 ± 100 impulsů za sekundu. Byl použit kolimátor 
velikosti 3 mm, přičemž analyzovaná plocha byla 
vždy o něco větší. Naměřená spektra byla zpracována 
programem ElvaX a vyhodnocena za použití modulu 
bezkalibrační analýzy využívající metody fundamen-
tálních parametrů. Naměřené výsledky jsou shrnuty 
v tabulce (Tab. 1).

Závěsek z hrobu H1980 byl vyroben ze slitiny 
zlata. Slitina obsahuje okolo 88% zlata – viz měření na 
zadní straně závěsku (Obr. 7, č. 3), kde byly nejvhod-
nější podmínky pro analýzu, neboť se jedná o rovný 
povrch bez výzdoby a dalších materiálů. Slitina byla 
jednoznačně legována stříbrem a mědí. Na očko 
závěsku a přihrádky pro kameny byla patrně záměrně 
použita slitina s nižším obsahem zlata, ačkoli nelze 
vyloučit, že rozdíly mezi výsledky měření mohou být 
též způsobeny nehomogenitami použitého kovu.

Při analýze výzdobných kamenů nebyl deteko-
ván zvýšený obsah alkálií, což napovídá, že se jedná 
o kámen a ne o sklo. Dále byl detekován výrazně 
zvýšený obsah železa, což odpovídá minerálu ze 
skupiny granátů – almandinu, jehož chemické složení 
je Fe2+3Al2[SiO4]3. Jednoznačně se však nejedná 
se o pyrop – český granát, jehož chemické složení je 
Mg3Al2[SiO4]3.

4. ROZBOR NÁLEZŮ

Exemplář z hrobu HXXX (Obr. 1, Obr. 3: a) má 
jedinečnou paralelu z hrobu 80 v Strachotíně (Čižmář 
– Geislerová – Rakovský 1985, obr. 5: 11, tab. 1), který 
autoři výzkumu datují na konec 5. a počátek 6. století, 
což je z hlediska dnešních znalostí poněkud pozdní 
datování (stejně tak i zbylého inventáře na pohřebišti). 
Závěsek s podobně strukturovanou výzdobou pochází 
z hrobu 279 v Dančeny (Werner 1988, Abb. 15: 1), 
z Gávavencsellő (dříve Gáva: Annibaldi – Wener 1963, 
Taf. 44: 6) a patrně z Kerče (Menghin – Springer 
– Wamers 1987, Abb. I, 16b). Další závěsky jsou už 
jednodušší a jsou vlastně jakýmsi přechodem k starším 
nezdobeným plochým závěskům. Jedná se o závěsky 
z už zmiňovaného pohřebiště v Dančeny, hrobu 64 
(Werner 1988, Abb. 15: 2) a z francouzského pohřebi-
ště v Arcy-Sainte-Restitue, hrob 127 (Vallet 1993, fig. 
6: 6). Jmenované exempláře se od předchozích liší tím, 
že v jejich ploše se kromě filigránu uplatňuje zpravidla 
jen jeden cabochon. Tato technika schází na zlatém, 
jen filigránem zdobeném závěsku z Kvarmløse (hrob 
z roku 1891), datovaném podle plechových spon 3. typu 
do doby kolem přelomu 4.–5. století (Lund-Hansen 
1969, 67, Abb. 3–4; Bitner-Wróblewska 2001). Výše 
uvedené nálezy navazují na jednoduché plechové 
(zlaté, stříbrné) lunicovité závěsky, hojně rozšířené 
v mladší a pozdní době římské v dolním Podunají a ve 
Skandinávii. Jejich výskyt je spojen s dalšími ochran-
nými předměty (čtvercové závěsky, mušle a pod.: 
Schulze-Dörrlamm 1986; Werner 1988; k významu 
lunicovitých závěsků Chorvátová 1998).

Z hrobu H1980 pochází další zlatý lunicovitý 
závěsek, tentokráte ovšem zdobený technikou cloison-
né (Obr. 2, Obr. 3: b). 

Do této skupiny lze zařadit prosté půlměsícovité 
závěsky z dnes neznámého naleziště (Itálie?) z druhé 
poloviny 5. století (Bierbrauer 1975, Taf. LXII: 2; Kidd 
1987, 431, X,3.a). Z téže doby, nebo jen o něco starší, jsou 
lunicovité závěsky z hrobu 1–2 z Dunapataj-Bödpuszty 
(Bóna 1991, Farbtaf. XXIX) a z hromadného nálezu 
v Cluj-Someşeni (Horedt – Protase 1970, Taf. 23-13-18). 
Do poslední třetiny 5. století spadají lunicovité záušnice 
(předtím závěsky?) z hrobu 94 v Basel-Kleinhüningen 

Tab.�1.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Procentuální zastoupení detekovaných prvků na jednotlivých místech měření 
ledvinovitého závěsku z hrobu H1980 (podle D. Perlíka)

Předmět Č.�měření Označení Fe Ni Cu Zn Ag Sn Au

Au závěsek
H1980

Č. s. 14366

1. bok 1,05 2,23 15,10 81,63
2. závěs 0,45 1,52 13,37 84,66
3. zadní strana 0,38 0,08 1,49 9,34 88,71
4. levý kámen +++

5. prostřední 
kámen +++

6. pravý kámen - 
naprasklý +++

Obr.�7.� Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. Závěsek 
z hrobu H1980, lokalizace měření metodou rentgenové 

fluorescence – ED XRF (podle D. Perlíka)
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(Giesler-Müller 1992, taf. 16: 2, 3). Z našeho území jsou 
pak známé závěsky z Prahy-Šárky (Korený – Janíková 
2011, obr. 1: 1) a Záluží, hrob 16/XI (Svoboda 1965, tab. 
LXXXIX: 2). Další exempláře pocházejí z hrobu 14 
z Mühlhausenu, datovaném do skupiny IIb (Schmidt 
1961, Taf. 43b; 1976, Taf. 115: 7a) a z hrobu 254 
v Aschheim-Bajuwarenring (530–570), který ztvárňuje 
dvě spojené, od sebe odvrácené ptačí hlavičky (Guts-
miedl-Schümann 2010, taf. 78: 4). Posledně jmenovaný 
závěsek je už na rozhraní závěsků lunicovitých a závěs-
ků kombinujících různé zoomorfní a antropomorfní 
motivy, seskupované do formy jen vzdáleně připomí-
nající lunici, jejichž obliba spadá v západní a střední 
Evropě do průběhu 6. a 7. století (Lužice, hrob 46: 
Klanica – Klanicová 2011, Taf. 121: 7).

5. ZÁVĚR

Z pohřebiště v Hostivici-Paloukách, datovaného 
do mladší doby stěhování národů, pocházejí navzdory 
vysokému počtu hrobů (92) pouze dva zlaté předměty 
– lunicovité závěsky, které unikly pozornosti někdejších 
vykradačů hrobů.

Lunicovitý závěsek z blíže neurčeného hrobu 
HXXX, zdobený technikou cabochon, je první svého 
druhu z Čech. Při pohledu na jeho geograficky nejbližší 
analogii z moravského Strachotína (Čižmář – Geislero-
vá – Rakovský 1985, obr. 5: 11, tab. 1) se lze jen stěží 
bránit dojmu, že oba závěsky pocházejí z okruhu stejné 
šperkařské dílny, nebo že byl jeden druhému určitou 
inspirací. 

Naproti tomu je závěsek z hrobu H1980 již třetím 
lunicovitým/ledvinovitým závěskem zdobeným techni-
kou cloisonné nalezeným v Čechách. Avšak ani předmě-
tů zdobených touto technikou neznáme z území Čech 

mnoho (7). Doposud víme jen o ledvinovitém závěsku 
a prstenu z Prahy-Šárky (Korený – Janíková 2011, obr. 
1), ledvinovitém závěsku ze Záluží (Svoboda 1965, tab. 
LXXXIX: 2), terčovité sponě z Roudnice nad Labem – 
Hracholusk (Svoboda 1965, tab. LXXVII: 3), terčovitém 
závěsku z Prahy-Dejvic, Meilbekovy cihelny (Svoboda 
1965, tab. XLII: 1) a trnu přezky z Radonic nad Ohří 
(Svoboda 1965, tab. LXXX: 5). Proto je každý nový 
nález zvláště cenným přínosem, a to nejen pro tradiční 
studium ekonomických, sociálních, kulturně-historic-
kých či uměleckých aspektů, ale i často opomíjeným 
technologickým a materiálovým analýzám – ty zatím 
pro české nemincovní nálezy z drahých kovů z období 
závěru 5. a první poloviny 6. století zcela postrádáme.

Pomocí nedestruktivní metody rentgenové fluo-
rescence bylo zjištěno, že zlatý kov použitý na závěsek 
z hrobu H1980 byl legován stříbrem a mědí. Snížený 
obsah zlata ve slitině použité na přihrádky a zejména 
závěsné očko lze zřejmě vysvětlit záměrem o dosažení 
větší tvrdosti a pružnosti kovu v daném místě. Nadto tato 
metoda jednoznačně prokázala, že vložky v přihrádkách 
nebyly vyrobeny ze skla (jak se tu a tam dříve soudilo), ale 
minimálně v tomto případě z minerálu ze skupiny granátů 
– almandinu, rozhodně ne však českého granátu – pyropu.

Zlaté/stříbrné lunicovité závěsky jsou součástí 
skupiny magických předmětů, které se v germánském 
prostředí začaly šířit ve větším rozsahu v mladší době 
římské z podunajských provincií. Původní prosté 
plechové závěsky se počátkem doby stěhování národů 
mění – uplatňuje se granulace a cabochon, později 
přihrádková výzdoba. V pátém století jsou lunicovité 
závěsky nejlépe propracované; samotný motiv lunice je 
aplikován na náušnicích, sponách či koňském postroji. 
Současně vedle čistě ledvinovitého tvaru se uplatňuje 
též škála zoomorfních (např. cikády) a antropomorfních 
motivů, které v 6. století nakonec zcela převáží.

Obr.�8.� Mapa s nálezy lunicovitých závěsků/náušnic 5.–6. století. 1: Arcy-Sainte-Restitue; 2: Mühlhausen; 3: Kvarmløse; 
4: Hostivice-Palouky; 5: Praha-„Šárka“; 6: Záluží; 7: Strachotín; 8: Gávavencsellő; 9: Dančeny; 10: „Kerč“; 11: Basel-

Kleinhüningen; 12: Ascheim; 13: Dunapataj; 14: Cluj (mapový podklad podle Schulze-Dörrlamm 1986)
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GOLDENE ANHÄNGER AUS DEM MEROWINGERZEITLICHEN 
GRÄBERFELD VON HOSTIVICE, BEZ. PRAG-WESTEN

In den Jahren 2008–2013 unternahm das Mit-
telböhmische Museum in Roztoky u Prahy eine Ret-
tungsgrabung im Vorgriff auf den Bau weiterer La-
gerhallen des logistischen Zentrums Tulipán Park am 
Standort Hostivice-Palouky, Katastergebiet Hostivice, 
Bez. Prag-Westen. Während der Untersuchung dieser 
polykulturellen Fundstelle wurde im Jahre 2011 ein in 
die späte Völkerwanderungszeit datiertes Gräberfeld 
vollständig untersucht. Trotz einer hohen Anzahl von 
Gräbern (92) wurden nur zwei goldene Gegenstände ge-
funden – halbmondförmige Anhänger, die der Aufmerk-
samkeit der damaligen Grabräuber entgangen sind.

Der halbmondförmige Anhänger aus dem unbe-
stimmten Grab HXXX, der mit der Cabochon-Technik 
verziert wurde, ist der erste seiner Art aus Böhmen. Die 
geographisch nächste Analogie stammt aus der mähri-
schen Fundstelle Strachotín. Dieser Anhänger wurde 
leider im Verlauf der Grabung gestohlen und befindet 
sich zur Zeit wahrscheinlich in einer Privatsammlung 
(entweder in der Tschechischen Republik oder im Aus-
land). Außer dem Bekenntnis des Täters verfügen wir 
nur über ein nachträglich erworbenes Foto, das leider 
von sehr niedriger Qualität ist.

Der Anhänger aus Grab H1980 ist der drit-
te halbmondförmige/nierenförmige und mit der 
Cloisonné-Technik verzierte Anhänger in Böhmen 
(Prag-„Šárka“ und Záluží). Zur Zeit kennen wir aber 
nur wenige mit dieser Technik verzierte Gegenstände 
aus Böhmen (7). 

Mit Hilfe von zerstörungsfreien Methoden der 
Röntgenfluoreszenzanalyse wurde es festgestellt, dass 
das gelbe Metall, aus dem der Anhänger aus Grab 
H1980 hergestellt wurde, mit Silber und Kupfer legiert 
ist. Der niedrigere Gehalt an Gold in der für die Zellen 
und vor allem für die Öse zum Aufhängen verwende-
ten Legierung zeugt wahrscheinlich von der Absicht, 
eine größere Härte zu erzielen. Diese Methode be-
wies gleichzeitig, dass die Einlagen in den Zellen aus 
einem Mineral aus der Granatgruppe – Almandin – 
hergestellt wurden, keinesfalls handelt es sich um den 
Böhmischen Granat – Pyrop.

Goldene/silberne halbmondförmige Anhänger 
gehören zu einer Gruppe von magischen Gegenstän-
den, die sich im germanischen Milieu in der späten 
römischen Kaiserzeit in einem großem Ausmaß aus 
den Donauprovinzen verbreiteten. Die ursprünglichen 
einfachen Blechanhänger ändern sich am Anfang der 
Völkerwanderungszeit – Granulierung und die Ca-
bochon-Technik wurden verwendet, später auch Zel-
lenverzierung. Im 5. Jahrhundert sind die halbmond-
förmigen Anhänger am besten durchgearbeitet und das 
eigentliche Halbmondmotiv ist auch auf Ohrringen, 

Fibeln und Pferdegeschirr zu finden. Neben der rein 
nierenförmigen Form wurde gleichzeitig auch eine 
ganze Reihe von zoomorphen (z. B. Zikaden) und anth-
ropomorphen Motiven verwendet, die dann im 6. Jahr-
hundert völlig überwiegen.

Abb.  1. Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. Halb-
mondförmiger Anhänger aus dem unbekannten Grab 
HXXX (Foto von Anonymus)
 
Abb.  2. Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. Nie-
renförmiger Anhänger aus Grab H1980 (Foto von 
A. Hůlka)

Abb.  3.  Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. An-
hänger aus dem unbekannten Grab HXXX (a) und dem 
Grab H1980 (b) (Zeichnung von M. Černý)

Abb.  4. Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. Luft-
bild des Gräberfeldes aus der Völkerwanderungszeit, 
Grab H1980 ist mit einem Kreis markiert (Foto von 
T. Kočí, 10. 9. 2011)

Abb.  5. Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. Grab 
H1980 in Superposition mit Grab H2351 (Foto von 
O. Tomek)

Abb.  6.  Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. 
Grundriss und Schnitt durch das Grab H1980 und 
H2351 (gezeichnet von P. Šťastný und S. Jiřička, digi-
talisiert von O. Tomek)

Abb.  7.  Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. An-
hänger aus Grab H1980, Lokalisierung der Messungen 
mit der Röntgenfluoreszenzmethode – ED XRF (nach 
D. Perlík)

Abb.  8.  Karte mit den Fundorten von halbmondförmi-
gen Anhängern, 5./6. Jahrhundert. 1: Arcy-Sainte-Res-
titue; 2: Mühlhausen; 3: Kvarmløse; 4: Hostivice-Pa-
louky; 5: Prag-„Šárka“; 6: Záluží; 7: Strachotín; 
8: Gávavencsellő; 9: Dančeny; 10: „Kerč“; 11: Ba-
sel-Kleinhüningen; 12: Aschheim; 13: Dunapataj; 
14: Cluj (Kartenunterlagen nach Schulze-Dörrlamm 
1986)

Taf.  1.  Hostivice-Palouky, Bez. Prag-Westen. Pro-
zentuelle Vertretung der identifizierten Elemente an 
einzelnen Stellen der Messungen des nierenförmigen 
Anhängers aus Grab H1980 (nach D. Perlík) 

(Deutsch von Jan Machula)
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