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K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem
v Čechách

Martin Trefný – Rastislav Korený – Jaroslav Frána

Mísy s perlovitě vybíjeným okrajem jsou v Čechách reprezentovány exempláři ze Slatiny a Hradenína.
V kolínském muzeu je uložena ještě jedna mísa tohoto typu, pocházející údajně z Nebovid. U tohoto nálezu
byla v minulosti zvažována datace do doby římské, jedná se však o exemplář italické provenience vyrobený
během 2. pol. 6. až 1. pol. 5. stol. př. Kr., který se do Čech dostal jako import z oblasti Apeninského polo-
ostrova. Jeho provenienci naznačují rovněž výsledky analýz prvkového složení materiálu, ze kterého je vyro-
ben. Příspěvek přináší také výsledky analýzy prvkového složení materiálu mísy typu Hohmichele z Hrade-
nína. Také v tomto případě však naznačuje prvkové složení původ mísy v oblasti Apeninského poloostrova.

doba halštatská – Čechy – mísy s perlovitě vybíjeným okrajem – typ Imola/Hundersingen – typ Hohmi-
chele – import – Apeninský poloostrov

Contribution to the problem of Hallstatt bowls with pearl-like studded rim in Bohemia. Specimens of bowls
with pearl-like studded rim in Bohemia include one from Slatina and another one from Hradenín. Yet another
bowl of this type, supposedly from Nebovidy, is deposited in the Kolín museum. It is a specimen of Italic
provenience made during the second half of the 6th to the first half of the 5th centuries BC. Results of the
analyses of the elemental composition of the material used on the bowl confirm its provenience. The article
quotes also the results of the analyses of the elemental composition of the material used on the Hohmichele
type bowl from Hradenín. The elemental composition indicates also in this case the origin of the bowl at the
Italian Peninsula.

Hallstatt period – Bohemia – bowls with pearl-like studded rim – Imola/Hundersingen type – Hohmi-
chele type – import

1. Úvod

Mísy s perlovitě vybíjeným okrajem (Perlrandschüssel) náleží k významným typům bronzových
nádob doby halštatské, nalézaných kromě mnoha evropských oblastí také na českém území. Kromě
dvou exemplářů, pocházejících ze známých bylanských hrobů v Hradeníně (Dvořák 1936, 67–74,
130; Dvořák 1938, 33–39) a Slatině (Koutecký 2003, tab. 2: 17), známe z Čech ještě třetí exemplář.
Pochází údajně z Nebovid a je uložený v kolínském muzeu (obr. 1: 1). Nejsou však k němu k dispo-
zici žádné nálezové údaje.

Zatímco exempláře z Hradenína a Slatiny jsou odborné veřejnosti široce známy a v minulosti se
objevily v důležitých syntetických pracích věnujících se danému tématu (Chytráček 1983; Siegfried –
Weiss 1991; Venclová ed. 2008), u nálezu z Nebovid tomu tak není. V literatuře byla mísa poprvé
zmíněna H. Preidelem (1930, 193). Dále se o ní zmínila I. Pleinerová (1973, 273), která zvažovala
její zařazení do doby halštatské, ale nevylučovala ani dobu římskou či stěhování národů. Poslední
publikací, kde se stručná informace o tomto nálezu včetně jeho vyobrazení objevila, je práce kolek-
tivu pod vedením V. Kruty a M. Ličky (2004). V dalších souhrnných pracích není tento nález uváděn,
a to ani v těch, které se věnují problematice středomořských importů v pozdně halštatských až časně
laténských Čechách (Chytráček 1983; Bouzek 1992; Chytráček – Metlička 2004; Trefný 2008; Trefný –
Polišenský 2008). Tato situace je poněkud neobvyklá, poněvadž v zahraniční literatuře již tato nádoba
zmíněna byla. Je součástí rozsáhlého soupisu mís s perlovitě vybíjeným okrajem v monografickém
zpracování význačného halštatského pohřbu z Hochdorfu (Krausse 1996, 423).
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Účelem tohoto příspěvku je detailní vyhodnocení této bronzové nádoby, a to nejen z hlediska
typologického a chronologického, ale především z hlediska jejího postavení mezi ostatními českými
nálezy obdobného typu, resp. mezi ostatními importy jižního původu v prostředí pozdně halštatských
až časně laténských Čech. Příspěvek se věnuje rovněž otázkám původu nádob obdobného typu v čes-
kém prostředí, k čemuž má přispět rovněž provedení neutronové aktivační a rentgenfluorescenční
analýzy materiálu, ze kterého je nádoba vyrobena.

Příspěvek se podrobněji zabývá také obdobnou analýzou mísy typu Hohmichele z hrobu č. 28
v Hradeníně (obr. 1: 2). V souvislosti s dosavadními českými nálezy tohoto typu mís s perlovitě vy-
bíjeným okrajem se v nedávné době objevily úvahy (Bouzek 2004, 725) o jejich původu ve středo-
evropské oblasti, tedy nikoliv na území Itálie, jak kdysi předpokládal W. Dehn (1971, 82).

2. Popis mísy s perlovitě vybíjeným okrajem z Nebovid

V Regionálním muzeu v Kolíně je uložena bronzová mísa s perlovitě vybíjeným okrajem (obr. 1: 1).
Do muzejních sbírek byla získána F. Dvořákem někdy před r. 1930. Její původní evidenční číslo se
nepodařilo zjistit (snad 10086?, miska, řím, Nebovidy), současné pochází až z evidence W. Lunga –
A 5790 (Pleinerová 1973, 273, pozn. 4 uvádí chybně 5700). Stejně tak i místo nálezu, katastr obce
Nebovidy, je známo teprve z Lungova seznamu, a tudíž nemusí jít o bezpečnou lokalizaci.

Výška nádoby je 4,3 cm, průměr ústí 21,8 cm. Nádoba je mírně deformována, část dna chybí a je
doplněno. Dno nádoby nemuselo být původně rovné (srov. kresba Kruta – Lička 2004, 40, obr. 4/3).
Plech je pokryt patinou, z části vředovitou. Na dně z vnější strany jsou pozorovatelné dva železné
„otisky“ po předmětu o rozměrech ca 2,5 x 4 cm. Zdá se, že třetí mohl být právě v chybějící části.
Doklady po dobové reparaci nebyly pozorovány.

3. Varianty mís s perlovitě vybíjeným okrajem a typologické a chronologické určení nálezu
z Nebovid

Mísy s perlovitě vybíjeným okrajem jsou v pozdní době halštatské a časné době laténské rozší-
řeny na mnoha místech Evropy (srov. Bouloumié – Lagrand 1977; Albanese Procelli 1985, 179–206;

Obr. 1. 1 – bronzová mísa s perlovitě vybíjeným okrajem z Nebovid, 2 – bronzová mísa s perlovitě vybíje-

ným okrajem z hrobu č. 28 v Hradeníně.

Fig. 1. 1 – bronze bowl with pearl-like studded rim from Nebovidy, 2 – bronze bowl with pearl-like studded

rim from grave no. 28 in Hradenín.
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Pare 1989, 442–445; Jacob 1995; Krausse 1996, 246–278). Těžištěm jejich výskytu je Itálie, objevují
se však také ve Francii, Německu, Švýcarsku, Španělsku, Bosně a Hercegovině, Řecku, Chorvatsku,
Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a také v České republice (Krausse 1996, 413–417, Abb. 176). Nejedná
se však v žádném případě o tvarově jednotnou skupinu, naopak vyskytuje se v ní řada typů (Krausse
1996, 247–269). Mezi mísami s jednou řadou vytepávaných bodů se objevuje např. typ Veio, který
je charakteristický prohnutým okrajem a hlubší profilací. Typ Bisenzio má prohnutý okraj a téměř
polokulovitě profilované tělo. Některé exempláře mají dokonce přinýtované nožky. Polokulovitou,
někdy až kotlovitou profilaci a přehnutý okraj vykazuje typ Syrakusa-Vulci. Někdy až téměř kónickou
profilací se vyznačuje typ Osovo-Purgen. Typ Brolio je naproti tomu charakteristický spíše plošší
mísovitou profilací. Typ s přehnutým okrajem a většinou rovnými rozevřenými stěnami a plochým
dnem je označován jako Imola-Hundersingen.

V kategorii mís s dvojitou řadou vybíjených bodů na okraji (srov. Krausse 1996, 269–277) je pak
vyčleněn typ Hohmichele, který se vyznačuje plochou, někdy až talířovitou profilací a ke kterému
náleží rovněž dva české exempláře z Hradenína a Slatiny (Dvořák 1938, 33–39; Siegfried – Weiss 1991,
112–113). I zde se objevují nádoby dalších variant, odlišené především profilací (obr. 2).

Konečně kategorie mís s trojitou řadou vybíjených bodů na okraji (Krausse 1996, 277–278)
je zastoupena nálezy z Hochdorfu (Krausse 1996, 451) a Ewattingenu (Schiek 1956, Abb. 10: 3),
na Apeninském poloostrově pak exemplářem z hrobky Regolini-Galassi v Cerveteri (Montelius
1895–1910, Taf. 336: 10).

Exemplář z Nebovid náleží k typu Imola-Hundersingen (obr. 3), který se vyznačuje jednou řadou
poměrně velkých vytepávaných bodů na přehnutém okraji, dále pak kónickými nebo jen mírně za-
oblenými rozevřenými stěnami a plochým rovným nebo jen mírně oblým dnem. Tento typ lze dělit

Obr. 2. Rozšíření mís s per-

lovitě vybíjeným okrajem –

varianta Hohmichele (podle

Krausse 1996).

Fig. 2. Distribution of bowls

with pearl-like studded rim

– Hohmichele variant (after

Krausse 1996).
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dále na variantu Hundersingen a variantu Imola (Krausse 1996, Abb. 192). Z tvarového hlediska jsou
blízkými nálezy např. mísy varianty Hundersingen ze Sabuciny, Santa Maria Maddalena di Cazzano
nebo Orvieta (Albanese Procelli 1985, 188, 195–196; Morico 1981, Taf. 84; Bouloumié – Lagrand
1977, 12, 14). Severoalpské nálezy z Herbertingen-Hundersingen nebo z Ludwigsburgu (Römerhü-
gel) jsou řazeny do stupňů Ha D2-3, tedy do poloviny 6. až první čtvrtiny (poloviny) 5. stol. př. Kr.
(Krausse 1996, 262–263). Italské nálezy z Annifo di Foligno v Umbrii, Garlasca, Orvieta či sicilské
Sabuciny náleží do intervalu vymezeného 2. pol. 6. stol. až 2. čtvrtinou 5. stol. př. Kr. (Bonomi Ponzi
1985, 247; De Marinis 1988a, 69; 1988b, 46; Melucco Vaccaro 1971, Tav. 43: 2; Albanese Procelli
1985, 195). Na základě výše uvedených analogií lze tedy datovat bronzovou mísu z Nebovid do ča-
sového rozpětí vymezeného stupni Ha D2-D3/poč. LT A, resp. 2. pol. 6. až 1. čtvrtinou, popř. polo-
vinou 5. stol. př. Kr.

4. Otázka původu mísy z Nebovid a Hradenína

Typ Imola-Hundersingen je severně od Alp velmi řídce rozšířen (obr. 3). Kromě exempláře z Nebo-
vid se zde setkáváme vlastně jen se čtyřmi nálezy mís uvedeného typu z jihozápadního Německa,
západně od Alp pak se dvěma nálezy z jižní Francie. Naprostá většina mís tohoto typu je rozšířena
v Itálii (srov. Krausse 1996, 423). Pokud bychom v rámci tohoto typu vyčlenili variantu Imola a va-
riantu Hundersingen, ke které náleží také mísa z Nebovid, pak stále platí, že většina mís varianty
Hundersingen je rozšířena na území Apeninského poloostrova. Z tohoto pohledu je logické pova-
žovat mísu z Nebovid za etruský, resp. italický import. Více k tomuto předpokladu mohou říci vý-
sledky neutronové aktivační a rentgenfluorescenční analýzy materiálu, ze kterého je mísa vyrobena
(viz níže).

Obr. 3. Rozšíření mís s perlo-

vitě vybíjeným okrajem – va-

rianta Imola/Hundersingen

(podle Krausse 1996, dopl-

něno).

Fig. 3. Distribution of bowls

with pearl-like studded rim –

Imola/Hundersingen variant

(after Krausse 1996, revised).



TREFN¯ – KOREN¯ – FRÁNA: K problematice hal‰tatsk˘ch mís …324

Důležitou otázkou je rovněž původ druhého typu mís s perlovitě vybíjeným okrajem rozšířeným
v Čechách, a sice typu Hohmichele. Wolfgang Dehn (1971, 82) označil tento typ mís za etruský import.
Tento názor byl nedávno zpochybněn (Bouzek 2004, 725), přičemž byla zdůrazněna konstrukční
jednoduchost uvedeného typu a také možnost, že by se v případě středoevropských exemplářů mohlo
jednat o lokální napodobeniny. V tomto případě je nutno uvést, že poměr výskytu mís typu Hohmichele
ve střední Evropě a v Itálii již není tak výrazně rozdílný jako v případě typu Imola/Hundersingen
a exempláře mís typu Hohmichele jsou v Itálii, Německu či Francii nominálně rovnoměrněji zastou-
peny (obr. 2). Na základě prosté frekvence výskytu v jednotlivých oblastech tedy nelze v tomto pří-
padě činit obdobné závěry jako u typu Imola/Hundersingen. Chceme-li se přiblížit poznání původu
exemplářů typu Hohmichele ve středoevropské oblasti, resp. v Čechách, nabízí se provedení obdob-
ných analýz také na materiálu českých exemplářů tohoto typu. Za tímto účelem bylo také uskuteč-
něno zkoumání vzorku z těla nádoby uvedeného typu z hrobu č. 28 v Hradeníně.

Vzhledem k velkým rozměrům obou mís nebylo možné při analýzách použít obvyklé experimen-
tální uspořádání, při němž pokládáme studovaný předmět přímo nad kolimátor definující pozorovanou
oblast artefaktu. Proto byl odebrán z každé mísy jeden zlomek. V obou případech se jednalo o přibližně
čtvercové plíšky o stranách ca 1 cm. Tyto odběry byly použity vcelku jako vzorky pro rentgenovou
fluorescenci (RFA), užívající k buzení charakteristického záření prvků radioaktivní zdroj 241Am.
Pozorovaná kruhová ploška měla poloměr 3 mm.

Podobně jako u většiny archeologických nálezů, uložených po dlouhou dobu v půdě, došlo k che-
mickým změnám povrchu, jejichž výsledkem jsou různě silné korozní vrstvy. Při reakcích s půdou
dochází částečně k úniku některých složek slitiny do okolního prostředí a naopak i k zabudování
cizorodých prvků – vzniku korozních sloučenin. Oba tyto vlivy zkreslují vypovídací hodnotu při
posuzování kvality použité slitiny a kvantitativní stanovení jejího složení.

Z části plochy těchto vzorků byly mechanicky odděleny povrchové korozní vrstvy a použity pro
porovnání s výsledky rentgenfluorescenčních analýz neupravených plíšků. Pro neutronovou aktivační

ČČ.. mměěřřeenníí mmííssaa mmííssttoo  mměěřřeenníí
AAgg AAss CCuu SSbb SSnn ZZnn PPbb

%% %% %% %% %% %% %%

20594 Nebovidy RFA, líc, neupraveno 0,04 0,46 91,7 0,08 7,0 0,10 0,35

20595 RFA, rub, neupraveno 0,05 0,80 86,5 0,08 11,5 0,40 0,32

20596 Hradenín RFA, líc, neupraveno 0,12 0,48 89,4 0,07 8,6 0 0,94

20597 RFA, rub, neupraveno 0,15 0,41 88,0 0,07 9,5 0 1,14

Tab. 1. Povrchová RF analýza mís. Údaje obsahu odpovídají průměrné hodnotě na plošce o průměru 3 mm

z jedné a druhé strany plíšku.

Table 1. Surface RF analysis of the bowls. The content readings correspond to the average value of the area

of 3 mm in diameter from either side of the sheet.

ČČ.. mměěřřeenníí mmííssaa úússttřřiižžeekk  ccaa  1100  mmgg
AAgg AAss AAuu CCoo CCuu FFee IInn SSbb SSee SSnn ZZnn

%% %% %% ppppmm %% %% ppppmm %% ppppmm %% %%

5092 Nebovidy NAA: mech. očista 0,018 0,374 0,0018 442 85,7 0,06 16,0 0,0255 22,0 6,9 0,0117

5093 NAA: chem. očista 0,013 0,364 0,0017 445 92,5 10,5 0,023 22,0 6,3 0,0119

5094 NAA: koroze 0,010 0,570 0,0028 255 62,3 0,12 21,0 0,036 34,0 10,5 0,048

5095 Hradenín NAA: mech. očista 0,069 0,325 0,0059 176 85,5 0,12 24,0 0,0174 33,0 7,4

5096 NAA: chem. očista 0,071 0,329 0,0060 187 90,3 0,12 24,0 0,0173 36,0 7,5

5097 NAA: koroze 0,046 0,214 0,0041 82 54,6 0,23 12,0 0,0124 18,0 5,4 0,040

Tab. 2. Neutronová aktivační analýza. Obsahy jsou uvedeny v %, ppm je jednotka mg/kg (0,0001 %).

Table 2. Neutron activation analysis. Content stated in %, ppm is the mg/kg (0,0001%) unit.
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analýzu (NAA) byly použity ústřižky z mechanicky očištěných plíšků, z nichž část byla podrobena
i chemické očistě. Hmotnosti šesti vzorků se pohybovaly kolem 10 mg. Z poměrného zastoupení
základních prvků (tab. 1) obou mís vyplývá, že jejich složení je vcelku obdobné. Drobné rozdíly
v obsahu některých kovů či občasné rozdílné zastoupení je možno považovat za zanedbatelné.

Výsledky obou druhů analýz jsou shrnuty v tab. 1 a 2. Tabulka RFA zobrazuje obsahy obvyklých
hlavních součástí měděných slitin. Do tab. 2 (NAA) pak jsou zahrnuty i některé stopově obsažené
prvky, které by mohly indikovat původ surovin, z nichž byly připravovány složky bronzu; obvykle
nejsou v jiných typech analýz udávány. Obsah zlata je např. neobvykle vysoký a mohl by naznačovat,
že cín v bronzu byl získáván rýžováním z náplavů, obsahujících i zlato. Významným indikátorem
je selen, který doprovází síru a dokládá, že měď byla získávána ze sulfidických rud. Přes relativně
velmi nízké obsahy Au, Se a In považujeme proto za důležité je uvádět ve výsledcích, poněvadž
mohou mít význam při srovnávání s jinými analýzami z jiných oblastí výskytu, které budou případně
uskutečněny v budoucnosti.

Z hlediska potenciálního určení provenience obou mís jsou porovnávány obsahy příměsí v bronzu,
ze kterého jsou vyrobeny, s příslušnými hodnotami v bronzových nálezech z několika geograficky
odlišných okruhů, jež jsou zároveň významnými centry civilizačního vývoje během pozdní doby
bronzové nebo doby železné. Na prvním místě jde o oblast antické Etrurie, jejíž bronzy byly analy-
zovány v pracích P. T. Craddocka (1986a; 1986b), dále o oblast adriatickou, kde jsou k dispozici ana-
lýzy bronzových depotů i jednotlivých nálezů (srov. Trampuž-Orel 1996). Konečně bronzovina obou
mís je srovnávána také s některými nálezy z českého prostředí (Frána et al. 1995; Frána – Maštalka
1986; Frána 1997).

Co se týče srovnání zastoupení příměsí stříbra, arzénu a antimonu v bronzech etruských a seve-
rovýchodoadriatických (srov. Frána 1997, 28–29) a v obou analyzovaných mísách, relativně nízké
zastoupení stříbra a antimonu je charakteristické spíše pro bronzy etruské (srov. Frána 1997, 28–29).
Zhruba 50 % bronzových předmětů analyzovaných Craddockem (1986a) vykazuje podíl stříbra
a antimonu zařaditelný do koncentračního intervalu pod 0,13 %, což v hrubých rysech odpovídá rov-
něž podílu těchto kovů v bronzovině obou analyzovaných mís, i když je nutno zdůraznit, že u mísy
z Nebovid je podíl stříbra poněkud nižší. Z dat prezentovaných v práci P. T. Craddocka (1986a) vyplý-
vá, že obsah stříbra a antimonu v koncentračním intervalu 0–0,1 %, tedy v podstatě shodným jako
u analyzovaných mís, se objevuje u 84 %, resp. 68 % Craddockem analyzovaných předmětů. Naopak
podíly těchto kovů jsou v bronzech adriatické oblasti zastoupeny v uvedeném intervalu pouze v mi-
nimu případů a frekventovanější jsou spíše bronzy s vyšším podílem těchto kovů. Vyšší podíl stříbra
i antimonu je charakteristický např. také u antropomorfní nožky dřevěné pyxidy z hradiště Vladař, u níž
je zvažována adriatická provenience (srov. Frána 1997). Obsah arzénu v obou mísách odpovídá stavu,
který je méně charakteristický pro většinu etruských bronzů, avšak ještě méně je typický pro bronzy
adriatické. Co se týče obsahu olova, tento prvek byl v obou mísách zjištěn pouze rentgenfluores-
cenční analýzou, nikoliv neutronovou aktivační analýzou.

Porovnáme-li zjištěnou situaci s italickými bronzy deponovanými v britském muzeu, analyzova-
nými opět P. T. Craddockem (1986b, tab. 2), zjistíme obdobné obsahy stříbra (průměr Ag je 0,095 %,
u Sb 0,05 %). Obsahy antimonu se zde liší poněkud více, zdá se však, že obsah arsenu u zde prezen-
tovaných předmětů se často shoduje se stavem zjištěným v případě obou analyzovaných mís.

V českém prostředí je nižší podíl stříbra i antimonu charakteristický pro bronzové předměty z mlad-
ší doby bronzové, postupem času však narůstá a největší je pak v některých nálezech z doby halštatské
(Frána et al. 1995; Frána 1997, 25). Silně polymetalický charakter použitého bronzu je typický také
pro řadu nálezů z okruhu nynické skupiny (Frána – Maštalka 1986; Frána 1997). Pokud bychom tedy
posuzovali tuto situaci se zřetelem k nízkým obsahům stříbra a antimonu u obou analyzovaných mís,
jeví se tyto mísy v daném ohledu jako odlišné.

Ze všech posuzovaných okruhů se tedy mísy z Hradenína a Nebovid z hlediska podílu příměsí
v bronzu, ze kterého jsou vyrobeny, nejvíce blíží právě bronzům etruským, resp. italickým. Přestože
nelze uvedené srovnání chápat jako univerzálně platné, jsou tyto výsledky určitou indicií v úvahách
o potenciálním původu obou mís.
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5. Mísa z Nebovid a její postavení mezi ostatními importy řecké a etruské provenience v Čechách

Dosavadní nálezy mís s perlovitě vybíjeným okrajem z Čech (Hradenín, Slatina) byly doposud
chápány jako doklad dálkových kontaktů s oblastmi rozšíření tohoto typu nádob, tedy zejména Itálií,
popř. Francií či jihozápadním Německem, v 1. pol. 6. stol. př. Kr. Společně s bronzovými žebrovaný-
mi cistami, popř. situlami, tak byly prozatím řazeny k materiální náplni starší vlny jižních importů,
která zasáhla území Čech již v období Ha C/Ha D. Toto datování vycházelo z toho, že obě dvě dosud
známé mísy s perlovitě vybíjeným okrajem z českého území náležely k typu Hohmichele, který je
řazen severně od Alp do stupně Ha D1 (Dehn 1971; Siegfried – Weiss 1991, 112), v Itálii dokonce
do závěru 7. stol. př. Kr. (Krausse 1996, 271).

Nález nádoby typu Imola/Hundersingen z Nebovid, který datujeme do mladšího časového rámce,
však naznačuje, že s výskytem mís s perlovitě vybíjeným okrajem je možno počítat také v pozdně
halštatském, resp. na počátku časně laténského období. Za charakteristické importy etruské, italické
či řecké provenience tohoto období nalezené v Čechách (obr. 4) lze považovat zejména bronzové
zobákovité konvice, mísy s kolmou stěnou a rytou výzdobou nebo některé další ojedinělé druhy bron-
zových nádob jako např. stamnos-situla z Mírkovic atd. (Bouzek 1992; Chytráček 1983; Chytráček –
Metlička 2004; Trefný 2011; Tisucká – Hlava 2010)1. Významnou skupinou importovaných artefaktů
tohoto období je rovněž attická keramika (Bouzek – Koutecký 1975; Smrž – Bouzek 1994; Trefný
2008; Trefný – Polišenský 2008; Trefný 2011), která v domácím prostředí ovlivnila určitým způsobem
také lokální keramickou produkci (srov. Bašta – Baštová – Bouzek 1989; Chytráček 2007; Trefný et al.
2011). Mezi ojedinělé druhy importů v rámci této druhé vlny lze dále počítat sklo, zastoupené jedním
zlomkem aryballu zřejmě východostředomořské provenience, nalezeným ve Strakonicích (Michálek –
Venclová 1992), nebo vzácné druhy mořských živočichů, jako např. korály či různé druhy mušlí
(Chytráček et al. 2010; Čtverák 1986, 113; Waldhauser – Mangel 2011, 405–4072). Významným
dokladem dálkových kontaktů tohoto období jsou také nálezy některých spon z území severoitalské
kultury Golasecca, popř. obecně ze severní Itálie (Sankot 2009; Trefný 2010, obr. 2).

Je možné, že rovněž bronzová mísa typu Imola/Hundersingen se do středních Čech dostala z Itá-
lie společně s některými z uvedených skupin nálezů, a to nejspíše prostřednictvím transalpských dál-
kových kontaktních tras, pokračujících oblastí Solné komory nebo jižním Německem dále do Čech
(Chytráček – Metlička 2004, 129). Určitou indicií k úvahám o regionech, odkud mohly nálezy mís
tohoto typu směřovat do České kotliny, jsou jejich geograficky nejbližší exempláře nalezené v pro-
středí bohatých pohřbů jihozápadního Německa (Hundersingen, Ludwigsburg). Nález mísy typu
Imola/Hundersingen z Nebovid je tak dalším dokladem styků mezi oblastí Apeninského poloostrova
a střední Evropou v daném období, které se projevovaly oboustrannou výměnou nejrůznějších druhů
kvalitních produktů.

Bronzové nádoby je možno obecně považovat za artefakty vyšší hodnoty, což indikuje již samotný
materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Některé nejhonosnější bronzové exempláře, jako např. proslulá
hydrie z Grächwill nebo kratér z bohatého pohřbu ve Vix, jsou spojovány s takzvanými keimeliemi
(Fischer 1973; Chytráček 1983, 438–439; Bouzek 1992, 364), tedy dary mocných jedinců středomoř-
ského světa svým keltským protějškům za účelem utužení spojenectví, popř. vybudování dalších vazeb.
Tento předpoklad nelze zřejmě vztahovat na konstrukčně prosté nádoby, jakými jsou mísy s perlovitě

1 M. Cvrková a M. Jančo (2002, 137–138) publikovali olpé, údajně nalezené s dalšími předměty v Obřím prameni
u Lahošti u Duchcova. Nález zpochybnil J. Blažek s tím, že se jedná o podvrh a soubor je složen z bronzů z mla-
dobronzového depotu z Rýdče a antických předmětů (příp. falz), které se ovšem do Čech dostaly až v 19. století
v rámci obchodu se starožitnostmi (Blažek 2002). Z hlediska autenticity nálezových okolností jsou problematické
také nálezy z Prahy-Modřan (Hlava 2008, 558, pozn. 14).
2 V posledně citované práci je do doby laténské mylně řazen nález mušle zavinutce z údajného hrobu bojovníka
z Prahy-Dejvic; ve skutečnosti pochází z doby stěhování národů a je z ženského hrobu XIV z Prahy-Dejvic, Mail-
beckovy cihelny (Urbanová – Kostka – Korený 2010, obr. 2, 366, obr. 5: 4). Mylné je též určení tohoto zavinutce –
jedná se o druh Cypraea cf. pantherina (podle předmětu určil J. Hlaváč). Chybná je také kresba této mušle (srov.
stejné chyby Bureš – Waldhauser 2005, 750). K tomuto a dalším omylům viz Kostka 2011, 1201–1202.



vybíjeným okrajem, které mezi ostatními bronzovými typy náležely patrně k méně hodnotným. Jejich
výskyt zejména v bohatších hrobech je však určitou indicií toho, že i tyto nádoby měly v prostředí
pozdně halštatské střední Evropy nestandardní hodnotu, jakožto součást stolních servisů, popř. souprav
používaných při zvláštních příležitostech.

6. Rekonstrukce hypotetického nálezového kontextu mísy z Nebovid

Přestože v případě mísy s perlovitě vybíjeným okrajem z Nebovid neznáme nálezový kontext, lze
zvažovat její využití coby součásti inventáře pozdně halštatského či časně laténského pohřbu. Tento
předpoklad odvozujeme ze skutečnosti, že naprostá většina analogických exemplářů ze střední Evropy
i Itálie pochází z hrobů. V oblasti širší střední Evropy jsou to nálezy z Herbertingen-Hundersingen,
kde byly nalezeny v mohylových pohřbech (Schiek 1956, Taf. 24: 2–5; 1957, Taf. 24: 2–3; 1959, 129;
Krausse 1996), nebo z Ludwigsburgu, kde se rovněž jedná o pohřeb v proslulé mohyle „Römerhügel“
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Obr. 4. Řecké a etruské importy v Čechách v 6.–5. stol. př. Kr. – bronzové nádoby: � zobákovité konvice

nebo jejich části; mísy; stamnos-situla; + mísy s perlovitě vybíjeným okrajem; olpé; skleněné

nádoby: aryballos; attická keramika; ▲ lokální imitace řeckých červenofigurových číší; lokální

imitace vyspělých keramických forem středomořské provenience; malířská výzdoba na lokální keramice

inspirovaná jižními vzory (problematická provenience některých nálezů je vyznačena otazníkem).

Fig. 4. Greek and Etruscan imports in Bohemia in 6th – 5th centuries BC – bronze vessels: � beak-spouted

jugs or their parts; bowls; stamnos-situla; + bowls with pearl-like studded rim; olpé; glass vessels:

aryballos; Attic pottery; ▲ local imitation of Greek red-figure ware goblets; local imitation

of advanced ceramic forms of the Mediterranean provenience; painted decoration on local pottery

inspired by Southern patterns (problematic provenience of some finds marked with interrogation point).

1 Čínov, 2 Hořovičky, 3 Hořín, 4 Praha-Modřany (?), 5 Hradenín, 6 Chlum, 7 Mírkovice, 8 Hradiště u Písku,

9 Kadaň, 10 Plzeň-Roudná, 11 Strakonice, 12 Droužkovice, 13 Tuchoměřice, 14 Praha-Ruzyně, Jiviny, 15 Chržín,

16 Slatina, 17 Praha-Pitkovice, 18 Dobrovíz, 19 Hosty, 20 Lahošť (?), 21 Nebovidy, 22 Radovesice.



(Zürn 1987, Taf. 150: 2; Schiek 1956, Taf. 31; Pare 1989; Krausse 1996, 423). Významná je ještě
jedna skutečnost. Na podstavě dna nebovidské mísy pozorujeme dvě místa, kde je její povrch pokryt
stopami železné koroze obdélníkovitého tvaru. Nelze vyloučit, že se jedná o stopy po železném pod-
stavci či trojnožce, na které mohla být mísa umístěna. Bohužel v místě, kde by bylo možno předpo-
kládat stopy třetí nožky, původní povrch mísy chybí.

Některé typy mís s perlovitě vybíjeným okrajem se vyznačují přítomností nožek. To je případ ital-
ských nálezů typu Bisenzio z Říma (Albanese Procelli 1985, Abb. 13; Müller – Karpe 1962, Taf. 31;
Gjerstad 1956, Abb. 227; Krausse 1996, 419) nebo typu Osovo-Pürgen z Cairana (Albanese Procelli
1985, Abb. 7; Bailo Modesti 1980, Taf. 84: 3; Bottini 1982, 65; Krausse 1996, 419). V obou případech
však byly nožky k nádobě připevněny pomocí nýtů, což u nebovidské nádoby nepozorujeme. V daném
případě lze uvažovat o tom, že nádoba byla na železné trojnožce či podstavci pouze položena. K tomu,
aby došlo k vytvoření železné koroze či patiny na bronzovém povrchu, je nezbytná delší doba, po
kterou bude nádoba na trojnožce umístěna. Tato situace je obtížně představitelná v čase během použí-
vání nádoby, naopak dobře koresponduje se situací, kdy bude nádoba uložena mezi hrobovou výbavu.
V této souvislosti připomeňme, že jednou z variant rekonstrukce (srov. Pare 1992; Siegfried – Weiss
1991, 118, Taf. 22; Venclová ed. 2008, 75) nálezu tordovaných tyčí z hrobu v Červeném Poříčí-Švi-
hově je trojnožka (Drda – Rybová 1998, 33).

Co se týče hypotetické rekonstrukce místa nálezu, významnou lokalitou na nebovidském katastru
s výskytem halštatských pohřbů je poloha „zahrada p. Horyny“, kde se nalézala mohyla obsahující
pohřeb, z jehož inventáře se podařilo zachránit bronzovou žebrovanou cistu (Dvořák 1936, 141; Stjern-
quist 1967, Abb. 4; Pleinerová 1973, 274; Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 106; Siegfried – Weiss 1991,
117). Datovat tuto cistu bez doprovodného inventáře je možné pouze obecně do stupně Ha D (Sieg-
fried – Weiss 1991, 118), tato datace se však rámcově shoduje s výše uvedeným zařazením nebovidské
mísy (Ha D2-3). Původ mísy lze tedy s největší pravděpodobností spatřovat v obdobném hrobě, jaký
byl F. Dvořákem dokumentován na zahradě p. Horyny. V této souvislosti nabývá na významu nejno-
vější objev pozdně halštatských bronzových nádob, tentokrát v jižních Čechách, kde byla v mohyle
na katastru obce Rovná zjištěna mísa s perlovitě vybíjeným okrajem a žebrované cisty ve společném
nálezovém kontextu. Podle předběžného posouzení se jedná o mísu stejné nebo blízké varianty
(Imola-Hundersingen) jako v případě nálezu z Nebovid.3

V Nebovidech jsou sídlištní stejně jako pohřební archeologické památky koncentrovány v pásu
na pravém břehu Nebovidského potoka. Nálezy pocházejí většinou z předválečné těžby písku v dílčích
polohách (Jiráň – Rulf – Valentová 1987, 106). Je tedy možné, že mísa s perlovitě vybíjenou výzdobou
mohla představovat součást inventáře hrobu z uvedeného období, který byl narušen uvedenou těžbou.

7. Závěr

Po podrobném vyhodnocení nejrůznějších aspektů nálezu mísy s perlovitě vybíjeným okrajem
z Nebovid je možné konstatovat, že se jedná o mísu z pozdně halštatského období. Hypotetickou
souvislost s obdobím doby římské či stěhování národů, která byla zvažována v 70. letech (Pleinerová
1973, 274), je tedy možno po novém posouzení vyloučit.4
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3 Za informace o nepublikovaném nálezu autoři děkují Ondřeji Chvojkovi.
4 Mísa z Nebovid je malá, svými parametry tedy z produkce merovejských nádob vybočuje; blíží se jí jen např.
exemplář z pohřebiště v Köln-Junkersdorfu (hrob 159, 6. stol., rozměry: 5,5 x 22 (ústí), La Baume 1967, 181,
Taf. 10: 3). Mísy s perlovcovým okrajem mají v době stěhování národů kruhové podstavce buď pevně přichycené
letováním, či jsou při výrobě „vytaženy“ ze dna mísy (např. Straume – Bollingberg – Christensen 2005, fig. 2: 9).
Pro toto období a mísovité nádoby obecně jsou pak charakteristické nikoli pevné, ale volné železné třínožky, spo-
jené kruhovými nástavci (např. Krefeld-Gellep, hrob 1782, Pirling 1964, Taf. 58; Weimar, hrob 21, Schmidt 1970,
Taf. 77: 1a). Datování mísy z Nebovid do pozdně halštatského období potvrzuje i srovnání prvkových analýz
z mísami z pozdní doby římské a doby stěhování národů z Norska, Švédska, Belgie a Německa (Straume – Bolling-
berg – Christensen 2005, tab. 1).



Archeologické rozhledy LXIV–2012 329

Na základě stylového rozboru je rovněž možné korigovat datování uváděné V. Krutou, které klade
mísu do období 650–500 př. Kr. (Kruta – Lička et al. 2004, 40). Podle analogických exemplářů ze-
jména na území Itálie lze mísu datovat do období vymezeného zhruba lety 550–480/450 př. Kr., což
odpovídá stupňům Ha D2-3, resp. počátku LT A. Přijmeme-li tuto mladší dataci, pak mísy s perlovitě
vybíjeným okrajem nelze v českých nálezech spojovat pouze se starší vlnou jižních importů v období
Ha C/D1, ale můžeme s nimi počítat i později, a to dokonce i pro horizont až o století mladší.

Z hlediska hypotetického nálezového kontextu této nádoby lze s velkou pravděpodobností uvažo-
vat o součásti pohřbu. Indicií pro takový předpoklad jsou i nejnovější nálezy nádob tohoto typu z již-
ních Čech. Významná zjištění přinesla také rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza,
provedená na vzorcích nádob z Nebovid i Hradenína. V souvislosti s výsledky těchto analýz lze před-
pokládat jejich původ na území Apeninského poloostrova. Toto zjištění má svůj význam zejména ve
vztahu k nedávno formulovanému předpokladu domácí provenience některých typů mís s perlovitě
vybíjenou výzdobou (Bouzek 2004).

Autoři příspěvku děkují Zdeňku Sedláčkovi z Regionálního muzea v Kolíně za ochotné zapůjčení studova-
ných předmětů, a Marku Fikrlemu z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži za pomoc při provádění měření
a analýz.
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Contribution to the problem of Hallstatt bowls with pearl-like studded rim
in Bohemia

Bowls with pearl-like studded rim (Perlrandschüssel) pertain to important types of bronze vessels of
the Hallstatt period. Apart from two specimens from Bylany culture graves in Hradenín and Slatina
there is a third specimen in Bohemia. It is supposed to originate in Nebovidy and is deposited in
the Kolín museum. It however lacks any find information.



This article aims at detailed evaluation of this bronze vessel both from the typological and chrono-
logical perspective, but also and primarily from the point of view of its position among the other Czech
finds of similar type, or actually other imports of Southern origin in the late Hallstatt to early La-Tène
Bohemia. The article focuses also on questions regarding the origin of vessels of similar type in the
Czech settings, addressed also through the execution of the neutron activation and X-ray fluorescence
analyses of the material used on the vessel. The article deals in detail with analogous analysis of the
Hohmichele type bowl from grave no. 28 in Hradenín.

After detailed evaluation of different aspects of discovery of the bowl with pearl-like studded rim
in Nebovidy it is possible to conclude that it is a bowl pertaining to the late Hallstatt period. Stylistic
analysis allows for adjustment of the dating stated by V. Kruta who dated the bowl to the period
650–500 BC. In compliance with the dating of analogous specimens mainly from Italy the bowl may
be dated to the period delimited by the years 550–480/450 BC, corresponding to periods Ha D2-3 or
early LT A. If we accept the later dates, then Czech finds of bowls with pearl-like studded rim cannot
be related exclusively with the earlier phase of southern imports which reached our lands in the Ha C/D1
period, but we have to take them into account also later, including horizons approximately hundred years
posterior. Most probably they formed part of burial paraphernalia.

X-ray fluorescence and neutron activation analyses, performed on samples of both the Nebovidy
and Hradenín vessels, yielded important findings, too. Origin of the vessels at the Italian peninsula
is supposed on the basis of the results of these analyses. This conclusion is important above all in con-
nection with the recently formulated hypothesis of Jan Bouzek about the local provenience of certain
bowl types with pearl-like studded decoration.
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