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NÁLEZ KELTSKÉHO ŘETĚZOVÉHO OPASKU Z KUNŠTÁTSKA

(OKR. BLANSKO)

Ivan IŽMÁ  – Zuzana JAR ŠKOVÁ

IŽMÁ , Ivan – JAR ŠKOVÁ, Zuzana. The Þ nd of a Celtic chain belt from Kunštát region (Blansko 
District). The aim of the article is to present a unique Þ nding – almost the entire female bronze chain belt, 
which was found in the cadastral area of Hluboká u Kunštátu, in a hilly terrain quite far from the tradi-
tional settlement of the La Tène period. Based on its location under a ß at stone, sacriÞ ce or storage can be 
considered. Thanks to its integrity, the artefact ranks among the unique Þ ndings from the Late La Tène 
period.
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V kv tnu 2016 objevil Ond ej Svoboda b hem povrchové prospekce p i obci Hluboké
u Kunštátu (obr. 1) kusy bronzového laténského opasku – lité lánky pospojované etízky z 
malých o ek (obr. 2). Nález ohlásil a odevzdal Muzeu regionu Boskovicka, dne 27. 5. na míst  
prob hl ov ovací archeologický výzkum za spoluú asti ÚAPP Brno spojený s dohledáním 
zbylých drobných sou ástí pomocí detektoru kov . Byly nalezeny další komponenty opasku, 
který je nyní možné považovat za úplný.

Lokalizace a pr b h výzkumu
Nová lokalita je situována cca 1 km jihozápadn  od obce Hluboké u Kunštátu, v hlubokém 

lesním porostu v nadmo ské výšce 667 m. Nedaleko se nachází bezejmenný výrazný p írodní 
kamenný útvar, možný orienta ní bod již v prav ku1.

V tší ást opasku byla vyzvednuta nálezcem a p edána do muzea v Boskovicích.
V následujících dnech byl v míst  nálezu proveden záchranný archeologický výzkum 
spojený s dohledáním dalších drobných komponent. P i menším sondážním výzkumu 
(výkop o rozm rech 1 × 1,5 m) vyšlo najevo, že opasek byl uložen v jamce pod menším 
plochým kamenem o velikosti 0,25 × 0,25 m v hloubce 0,15 – 0,2 m, asi 1 m severovýchodním 
sm rem od balvanu o velikosti 1,3 × 0,8 m (obr. 3). Jednotlivé komponenty pak byly umíst ny
v maximální hloubce 0,3 – 0,35 m s rozptylem cca 0,8 m do okolí (místo nálezu t sn  sousedí 
s ko enovým systémem vzrostlého stromu). Podloží v míst  nálezu tvo ila jemná prachová 
hlína s nahodilými v tšími kameny. B hem výzkumu se poda ilo detektorem dohledat 
n kolik lánk  opasku a v tší po et malých bronzových kroužk  spojených v etízky. 
Po etný soubor o ek z etízk  a jejich zlomk  byl pozd ji získán také proplavením hlíny
z místa nálezu.

Na dvou láncích opasku z Hlubokého byly navíc odebrány vzorky pro zjišt ní složení 
slitiny.

1 Podle ur ení geologa je zdejší podloží tvo eno porfyroblastickou muskovitickou ortorulou místy s biotitem a gra-
nátem, náležející do bítešské skupiny svratecké klenby moravika. Za ur ení d kujeme R. Blažkovi.
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Obr. 1. Mapa Moravy s vyzna ením místa nálezu (1) a centrální aglomerace v N m icích
nad Hanou (2). Autor I. ižmá

Obr. 2. Fotodokumentace opasku bezprost edn  po vyzvednutí. Foto O. Svoboda
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 Již p i navrtávání p edm t  bylo makroskopicky poznatelné, že slitina u opasku 
z Hlubokého je o poznání tvárn jší nežli v p ípad  zna n  tvrdších lánk  z N m ic nad 
Hanou. To potvrdily také výsledky analýz, kde se vzorky z jednotlivých lokalit výrazn  
odlišovaly zastoupením olova v materiálu2. 

Popis nálezu
Inv. . A 51915 – bronzový et zový opasek tvo ený z litých lánk  pospojovaných 

vždy t emi etízky, zakon ení tvo í na jedné stran  zoomorfní zápona, na druhé stran  
ozdobný záv s tvo ený složit  zpracovaným opaskovým lánkem zdobeným emailem a 
vroubkováním, na n mž byly zav šeny t i nezdobené diskovité mezi lánky. Na nich byly 
dále zav šeny bronzové záv sky zespodu zdobené emailem a vroubkováním. Podrobný 
popis uveden níže. P edpokládaná délka celého opasku p esahuje 2 m.

Uloženo: Muzeum regionu Boskovicka.
1. Bronzová zoomorfní zápona. Há ek ve tvaru stylizované snad ko ské hlavi ky,

na konci je zápona opat ena plochou desti kou se t emi otvory, zdobenou na obou stranách 
ty mi adami rytých klikatek. Na tuto ást navazuje ty inka, na níž se nachází zplošt lá 

kuli ka. V míst  napojení je ty inka na obou stranách zdobena dv ma obvodovými pásy 
drobných rytých zásek . P i napojení vlastního t la stylizované ásti zápony je ty inka 
opat ena dalším podobným obvodovým pásem. P ední ást t la nese výzdobu v podob  

2 Podíl olova ve slitin  z Hlubokého dosahoval 9,84 %, zatímco v N m icích nad Hanou pouze 0,61 %. Za provedení 
analýzy d kujeme J. Pet íkovi.

Obr. 3. Kresebná dokumentace sondáže provedené v míst  nálezu. Kresba Z. Jar šková
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dvou spojených šikmých pás  ze dvou rytých linií, mezi nimiž se nachází ada vpich . ást 
hlavi ky/há ku odlomena. Délka 4,8 cm (obr. 4: 1).   

2. Devatenáct bronzových spojovacích lánk  se st edovým vývalkem a dv ma plochými 
postranními desti kami, z nichž každá je opat ena t emi otvory pro uchycení drobných 
etízk . Na n kterých ze spojovacích lánk  dochovány ásti etízk  složených z drobných 

kroužk  (ø 0,4 cm), lánky jsou mezi sebou spojeny t emi etízky složenými z 34 ks kroužk . 
P vodní stav je dochován ve t ech p ípadech. Rozm ry lánku 2,4 × 1,7 cm (obr. 5).

3. Bronzový siln  proÞ lovaný rozd lovací lánek opasku opat ený na jedné stran  plochou 
desti kou se t emi otvory a na druhé kotou kem se t emi o ky pro zav šení etízk . Desti ka 
zdobena t emi adami drobných šikmých rýžek, na jednotlivých obvodových lištách 
kotou ku s o ky je výzdoba v podob  drobných zá ez . St edová ást opat ena klikatou 
rýhou vypln nou erveným emailem, kolem které je výzdoba v podob  pás  rytých te ek. 
Délka 3,6 cm (obr. 4: 3).  

4. T i drobné bronzové lánky opasku diskovitého tvaru opat ené na dvou stranách o kem 
pro zav šení etízk . Délka 1,4; 1,4 a 1,6 cm (obr. 4: 2).

5. T i bronzové proÞ lované záv sky v horní ásti s vývalkem ve tvaru zplošt lé kuli ky 
p echázející v ty inku zakon enou spodní shora se íznutou polokulovitou ástí. Délka
2,5 cm (obr. 4: 4).

6. ásti etízk  tvo ených spojenými bronzovými kroužky (o ky), ve 3 p ípadech byly 
zjišt ny p vodní délky etízk  v po tu 31 a 33 ks (p ipevn ny k lánku opasku), pr m r o ek 
0,4 cm, pr m r koncových o ek (spojujících etízek s lánkem) 0,6 cm.

Rozbor jednotlivých ástí opasku 
Zápona

V mladším období doby laténské se na území Moravy asto setkáváme mimo jiné také
s opasky, které se vyzna ují záponami v podob  stylizovaných zví ecích (zpravidla ko ských) 
hlavi ek zakon ených plochou desti kou se dv ma i t emi otvory. Opasky mají sv j p vod

Obr. 4. Kresebná a fotograÞ cká dokumentace nález . 1 – zoomorfní zápona; 2 – lánky diskovitého 
tvaru; 3 – koncový lánek záv su; 4 – koncové záv sky. Kresba A. Krechlerová. Foto J. Sláma
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Obr. 5. Kresebná dokumentace nález . 1-13 – lánky s postranními desti kami.
Kresba A. Krechlerová. Foto J. Sláma
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v Karpatské kotlin , kde se vyskytují v ženských hrobech na st edolaténských poh ebištích 
již od stupn  LT C1 (Stanczik/Vaday 1971, 16). Jejich rozší ení je vymezeno oblastí západního 
Slovenska, Moravy, Dolního Rakouska a severozápadního Ma arska. Samotné zoomorfní 
zápony nejsou p íliš chronologicky citlivé, m žeme je datovat do celého rozmezí stup  LT C,
p i emž mladší stupe  LT C2 reprezentuje varianta s plochými desti kami se t emi otvory 
pat ící k opask m s lánky tzv. „n m ického typu“ (viz níže). Do tohoto období spadá také 
opasek z Hlubokého, který byl zakon en zoomorfní záponou zdobenou rytou výzdobou jak 

Obr. 6. Kresebná dokumentace nálezu. Rekonstrukce celého opasku.
Kresba A. Krechlerová
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na desti ce, tak na t le ztvárn né plastiky (obr. 4: 1). P esnou analogii se nepoda ilo dohledat, 
nálezu se ovšem velmi podobá ást zdokumentované zápony z Polkovic (obr. 7: 4; Jílek/
Mangel 2009, 313, obr. 4: 11). Další velmi podobný p íklad je možné uvést až ze Slovenska 
z lokality Bratislava „Devínska Kobyla“ (Budaj/ ambal 2016, obr. 5: 7, 13). P ímo z centrální 
aglomerace v N m icích nad Hanou pochází zápona s desti kou se t emi otvory a realisti t ji 
ztvárn nou stylizovanou hlavi kou (obr. 7: 3; ižmá /Kolníková 2006, obr. 5: 11). V podobném 
duchu je ztvárn na rovn ž více stylizovaná zápona ze Sudic na T ebí sku3 (obr. 7: 2), která 
má desti ku krom  otvor  opat enou také t emi soust ednými kroužky a na navazujícím t le 
se nachází vhloubená výzdoba vypln ná emailem.

lánky opasku

Charakteristickou a chronologicky citlivou sou ástí opasku jsou bezesporu bronzové 
spojovací lánky (19 ks) se dv ma plochými postranními desti kami, ve kterých se nacházejí 
t i otvory pro zachycení etízk  (obr. 2). Na jejich p ítomnost ve st edodunajském prostoru 
upozornil již J. Werner (1979, 39, 40), podle slovenských nález  je datoval také K. Pieta (2000, 
142), a to do stupn  LT D. Vzhledem k naprosté absenci tohoto typu p edm t  na moravských 
keltských poh ebištích je lze zcela jist  datovat nejd íve do období stupn  LT C2, tedy 
horizontu, kdy z d vodu zm ny poh ebního ritu nejsme schopni poh ebišt  archeologicky 
zachytit a tedy z nich neznáme žádné nálezy. Toto datování podporuje také skute nost, že na 
keltském oppidu Staré Hradisko (jakož i na dalších výhradn  pozdn  laténských lokalitách) 
podobné nálezy tém  neznáme. Up esn ní chronologického za azení poskytla po etná 
kolekce t chto p edm t  z centrální aglomerace v N m icích nad Hanou, která je azena do 
rozmezí stup  LT B2 – C2 s obdobím nejv tšího rozkv tu ve stupni LT C2. Podle velkého 
po tu jejich nález  v etn  polotovar  zde byly pravd podobn  vyráb ny ( ižmá /Kolníková 
2006, 264, obr. 5: 2, 3; 6: 5, 7), což také podporuje jejich zvýšený výskyt na sídlištích situovaných 
v p edpokládaném zázemí centrální aglomerace v N m icích nad Hanou, nap . Hrub ice4, 
Klenovice5, Medlovice ( ižmá  a kol. 2009, obr. 5: 6, 7), M rovice6 a Polkovice7. Další nálezy 
známe z nov jších detektorových pr zkum  na jižní a jihovýchodní Morav  ( ižmá  a kol. 
2010, obr. 7: 1; Jan íková 2015, obr. 3: 3, 4; 22: 8)8 a spolu s nálezy ze Slovenska (Budaj/ ambal 
2016, obr. 5; ambal 2008, obr. 4; 2011, 107, 108, Tab. XI: 2a, b; Pieta 1982, Taf. XI: 24a, 24b; 
2008, obr. 72: 16) je možné rozší ení tohoto typu p edm tu klást rovn ž do karpatské oblasti9. 
S ojedin lými nálezy je ovšem t eba po ítat také západn ji. Krom  popisovaného lánku
z Hlubokého jsou nové p ír stky evidovány ve východních echách (Mangel/Jílek 2013, obr. 
2: 7; Mangel/Jošková 201910), další ojedin lý nález je dále zaznamenán p ímo z oppida T ísov, 
kde jde z ejm  o p edm t zastupující starší fázi oppida (John/Ouško 2017, 286)11. 

Typologické rozd lení opaskových lánk  s plochými postranními desti kami podal 
na základ  nález  ze Slovenska J. Bujna (2011, 123), podle n hož by bylo možné p i adit 
nalezené lánky opasku k typu R-A3a – lánek opasku se st edovým vývalkem a postranními 
desti kami bez výzdoby, které jsou opat eny t emi otvory pro spojovací etízky. Tento typ 
však nemá proÞ lovanou vn jší hranu, nález z Hlubokého se tak tvarov  více blíží typu R-A3b, 
námi uvád né exemplá e ovšem postrádají výzdobu v podob  soust edných kroužk . 

3 Nepublikovaný nález uložený ve sbírkách Muzea Vyso iny v Jihlav .
4 Nepublikovaný nález uložený ve sbírkách MZM Brno pod inv. . 178.631.
5 Nepublikované nálezy uložené ve sbírkách MZM Brno pod inv. . 177.748 a 177.749.
6 Nepublikovaný nález uložený ve sbírkách MZM Brno pod inv. . 177.901.
7 Nepublikovaný nález uložený ve sbírkách MZM Brno pod inv. . 175.916.
8 Desítky nález  z této oblasti pocházejí z dokumentovaných a dosud nezve ejn ných soukromých sbírek.
9 Z jihozápadního Slovenska jsou evidovány již desítky analogických p edm t . Za laskavou informaci d kujeme R. 

ambalovi.
10 Zde také souhrn opaskových lánk  s postranními desti kami ve st edoevropském prostoru.
11 Zárove  se také jedná o nejzápadn ji známý p edm t tohoto druhu, což m že snad mít souvislost i s pon kud 

pozdním výskytem tohoto p edm tu na oppidu.
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Koncové ozdobné lánky záv su

Nejatraktivn jší ást opasku tvo il koncový lánek záv su (obr. 4: 3). Jedná se o proÞ lovaný 
bohat  zdobený lánek opasku z jedné strany zakon ený o kem nebo desti kou se t emi otvory 
a z druhé strany opat ený kotou kem se t emi o ky, ze kterých pak visely etízky s ozdobnými 
záv sky. Na st edové ásti je p edm t zdoben emailovou výzdobou v podob  klikatky, dále 
je bohat  zdoben drobným vroubkováním. Snad také z d vodu, že se na každém opasku 
nacházel vždy pouze jeden koncový lánek záv su, jich známe (podobn  jako zoomorfních 
zápon) relativn  málo a podobn  jako u ostatních komponent opasku p edstavuje každý 
nález unikátní exemplá . Z celé Moravy je možné jmenovat nálezy z Medlovic12 (obr. 8: 4) 
a Chornice (obr. 8: 2; ižmá  a kol. 2009, obr. 2: 13), další nepublikované nálezy pocházejí
z Kojetína13 (obr. 8: 3), N m ic nad Hanou14 (obr. 8: 7-9), Ráje ka15 (obr. 8: 10) nebo Vyškova16  
(obr. 8: 11). Všechny jsou opat eny na jedné stran  jediným v tším o kem a náležejí tedy
k opask m tvo eným pouze jedním et zem, kde sloužily jako rozd lova e drobn jších etízk  
se záv sky. Tyto opaskové et zy lze pravd podobn  považovat za starší nežli typy s plochou 
desti kou se t emi otvory, které jsou stejn  jako lánky opasku s desti kami datované do stup-
n  LT C2. Tento typ známe pouze z Jeví ka (Vích 2017, obr. 13: 2), exemplá  dopln ný
na desti ce soust ednými kolky pochází rovn ž z centrální aglomerace v N m icích nad 
Hanou17 (obr. 8: 6), kde je také doložena výroba t chto p edm t , jak ukazuje polotovar
s desti kou, ve které ješt  otvory nebyly vytvo eny (obr. 8: 5)18 .

Záv sky 

K opasku z Hlubokého náležejí celkem dv  skupiny záv sk  po t ech kusech. Na první 
pohled nejmén  atraktivní a rovn ž nenápadnou sou ást opasku tvo ily drobné nezdobené 
lánky diskovitého tvaru opat ené na každé stran  dv ma vývalky s o kem, které byly 

pravd podobn  umíst ny na etízku mezi ozdobným rozd lovacím lánkem opasku a 
vlastními koncovými záv sky. Z Moravy podobné nálezy zatím neznáme, analogický (avšak 
odlišn  proÞ lovaný) p íklad je znám z lokality Bratislava „Devínska Kobyla“ (Budaj/ ambal 
2016, obr. 5: 8). D ležitým zjišt ním z stává, že se tyto p edm ty poda ilo ur it jako jednu
z komponent v rámci opasku. 

Druhou skupinu záv sk  na opasku pak tvo í t i proÞ lované exemplá e zdobené ve spodní 
ásti emailem. Záv sky obecn  tvo ily ozdobné zakon ení keltských bronzových opask ,

v hrobech se s nimi setkáváme v tšinou ve dvojicích i trojicích. Variabilita jejich provedení 
je zna ná a liší se p ípad od p ípadu. Známe r zné varianty kuželkovitých a vázi kovitých 
tvar , v n kterých p ípadech ve spodní ásti i zdobené emailem, dále také ploché záv sky ve 
tvaru podlouhlého trojúhelníku s p ihrádkou pro email nebo ost eji proÞ lované exemplá e 
se zplošt lou kuli kou. Jejich výskyt je omezen na rozmezí stup  LT B2 – C1 až LT C2, 
p i emž je d ležité povšimnout si jistého vývoje ve ztvárn ní p edm tu. Zaoblen jší 
kuželkovité tvary plynulé proÞ lace je možné adit spíše ke staršímu období (obr. 9: 1-4), a 
to z d vodu, že se vyskytují na moravských plochých poh ebištích (nap . ižmá ová 2005, 
obr. 75: 6; 2009, tab. 10: 1; 2013, tab. 27: 2; 41: 2-5; 44: 8; 2017, tab. 44: 7, 10; 65: 7) a sídlištích 
(nap . Meduna 1980a, Taf. 80: 9). Naopak ost eji proÞ lované kusy (obr. 9: 5-8) spadají spíše 
do mladšího období stupn  LT C2 práv  na základ  absence tohoto typu na poh ebištích 
a naopak hojného výskytu na centrální aglomeraci v N m icích nad Hanou. Setkáváme se 
s nimi také na sídlištích, která lze mimo jiné datovat do mladšího období laténské epochy 

12 Nepublikovaný nález uložený ve sbírkách MZM Brno pod inv. . 174.879.
13 Nepublikovaný nález uložený v Muzeu Komenského v P erov  pod inv. . A 18689.
14 Nepublikované nálezy uložené ve sbírkách MZM Brno pod inv. . 167.571, 178.724 a 177.197. U posledních dvou 

není jasné, zda byly opat eny desti kou nebo o kem.
15 Nepublikovaný nález uložený ve sbírkách Muzea regionu Boskovicka pod inv. . A 52324.
16 Nepublikovaný nález uložený v Muzeu Vyškovska pod inv. . A 27515.
17 Nepublikovaný nález uložený v MZM Brno pod inv. . 168.223.
18 Nepublikovaný nález uložený v MZM Brno pod inv. . 177.198.
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Obr. 7. Zoomorfní zápony s plochými desti kami z Moravy. 1 – Hluboké u Kunštátu; 2 – Sudice
na T ebí sku; 3 – N m ice nad Hanou; 4 – Polkovice.

Kresba A. Krechlerová (1-3). Podle Jílek/Mangel 2009, 313 (4)

Obr. 8. Koncové lánky záv su z Moravy. 1 – Hluboké u Kunštátu; 2 – Chornice; 3 – Kojetín; 4 – 
Medlovice; 4-9 – N m ice nad Hanou; 10 – Ráje ko; 11 – Vyškov.

Kresba A. Krechlerová. Foto J. Sláma

Obr. 9. Srovnání starších a mladších typ  záv sk  z moravského území.
Kresba A. Krechlerová
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(nap . sídlišt  v Bo itov , které je datováno do rozmezí stup  LT C2 – D1; ižmá  a kol. 2008, 
obr. 6: 5), emuž odpovídají také exemplá e náležející k opasku z Hlubokého. S  rozší ením 
využití detektoru kov  se p edevším na nížinných sídlištích objevuje velké množství t chto 
p edm t  široké variability provedení (nap . ižmá  a kol. 2008, obr. 3: 4, 5, 14-17; 4: 3; 6: 4, 5;
 2009, obr. 2: 2, 12; 6: 7, 9; 7: 10; 2010, obr. 3: 10; ižmá / ižmá ová/Kejzlar 2011, obr. 5: 20-27),
v tšina z nich ovšem z stává zatím nepublikovaná v muzejních sbírkách19 a samoz ejm  
bohužel i u soukromých sb ratel . Vysoký po et nestratiÞ kovaných nález  pochází p edev-
ším z centrální aglomerace v N m icích nad Hanou, kde se však objevují ve velké mí e 
záv sky tvarov  podobné exemplá m z Hlubokého, tedy s horní ástí ve tvaru zplošt lé 
kuli ky, na kterou navazuje ty inka zakon ená spodní shora se íznutou polokulovitou 
ástí. Na spodní stran  záv sku bývá asto zdobení emailem (výb r ižmá /Kolníková 2006,

obr. 5: 13, 14, 19, 20). Není ovšem vylou eno, že n které záv sky mohly být používány i jinak, 
než jako sou ást opasku a mohly sloužit nap íklad jako amulety nebo nášivky.

etízky

Obecn  bývají mužské opasky dopln ny železnými et zy z r zn  provedených ok v tších 
rozm r , zatímco ženské opaskové et zy jsou jemn jší, v tšinou bronzové, a jejich lánky 
jsou spojovány drobnými etízky o pr m ru kroužku od 0,4 cm. Na sídlištích se setkáváme 
v tšinou s fragmenty, které jsou p ipojeny na lánek opasku, záv sek, pop ípad  záponu. 
Délka etízk  spojujících jednotlivé lánky se liší a u opasku z Hlubokého se pohybovala 
okolo 7,5 cm. Dochované propojení jednotlivých lánk  opasku etízky je doloženo také na 
slovenském hradisku v Zemianskem Podhradí, kde jsou od sebe lánky vzdáleny 14,3 cm
(Pieta 1982, Taf. XI: 24a, 24b), naproti tomu exemplá e z lokality Bratislava „Devínska Kobyla“ 
jsou propojeny etízky dlouhými pouze 3 cm (Budaj/ ambal 2016, obr. 5: 11).  

Rekonstrukce
Všechny komponenty opasku se dochovaly v relativn  dobrém stavu. Teprve b hem 

konzervace a išt ní se však poda ilo odhalit jemnou rytou výzdobu a výpln  erveného 
emailu. Poškozena je pouze zoomorfní zápona, u níž byla odlomena ást stylizované hlavi ky, 
kterou se nepoda ilo dohledat, resp. identiÞ kovat, lehce odlomená je také desti ka koncového 
záv su zdobeného emailem. Vliv m vn jšího prost edí podlehly drobné bronzové kroužky 
o pr m ru 0,4 cm spojené v etízky, které se v ad  p ípad  rozpadly, takže není možné 
vždy ur it jejich p esný po et. Vzhledem k tomu, že se poda ilo najít t i lité lánky, které 
byly k sob  navzájem spojeny t emi adami etízk  (obr. 5: 1), bylo možné na základ  zjišt né 
délky a po tu nalezených lánk  rekonstruovat délku celého opasku (obr. 6). Délku et zu 
sm ujícího k zápon  lze pouze odhadovat, na základ  analogií jiných opask  z hrobových 
celk  se ovšem tato vzdálenost p íliš neliší od rozestup  mezi ostatními lánky opasku. 
Problematická je ovšem také ást, na které visely záv sky a drobné diskovité lánky s o ky. 
Jejich umíst ní na rekonstruk ní kresb  bylo odvozeno na základ  kompletn  dochovaných 
opask  jiných typ , které známe v západních oblastech. Zde také není jasná vzdálenost 
mezi jednotlivými komponentami, nep edpokládá se ale, že by výrazn  p esahovala 10 cm, 
podobn , jako je tomu u propojení ostatních lánk . 

Vzdálenost mezi jednotlivými lánky opasku je cca 9,5 cm (31 – 33 kroužk  o délce 7 – 7,2 cm
+ rozm r lánku opasku 2,4 cm). P i p edpokladu, že by vzdálenost mezi jednotlivými lánky 
byla shodná, p esahuje celková délka opasku po se tení rozm r  všech odhadovaných ástí 
2 m.20 B žná délka keltských opask  se ovšem pohybuje okolo 1 m (nap . ižmá ová 2017, 
111, 183, 185, tab. 26: 10, 65: 7, 67: 10; Filip 1956, Tab. XLIII: 10).

19 Jen ve sbírkách Moravského zemského muzea je uloženo více než sto t chto záv sk  z N m ic nad Hanou a dal-
ších nížinných sídliš . Za laskavé sd lení d kujeme J. ižmá ové.  

20 Množství drobných ojedin lých kroužk  z rozpadlých etízk  nedosahuje po tu eventuálního dopln ní etízk  
mezi jednotlivými lánky. Byly získány p i plavení materiálu. Ich neznámý po et mohol z stat v míst  nálezu.
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Krajina místa nálezu a interpretace jeho uložení
Opasek p edstavuje výjime ný nález a stejn  jako v p ípad  n kterých depot  je možno 

mu p i íst mimo ádný význam v kontextu podmínek jeho uložení. Jak již bylo výše 
uvedeno, místo nálezu se nachází v souvisle zalesn né oblasti Kunštátska (východní okraj 

eskomoravské vrchoviny), vzdálené k osídlené nížin  severní ásti Boskovické brázdy 
cca 7 km vzdušnou arou v blízkosti výrazného kamenného útvaru. Opasek byl uložen
v jamce pod menším plochým kamenem v sousedství v tšího balvanu. Nálezové okolnosti 
opasku z Hlubokého odpovídají znak m rituáln  uloženého p edm tu; byl deponován vn  
osídleného prostoru, v blízkosti kamen  a skalního útvaru. M žeme proto i zde mluvit
o existenci sakrální krajiny, jak je to patrné u nálezu laténského depotu ze Stebna „Nouze“ 
a dalších lokalit (Holod ák 2016, 61; Kysela a kol. 2017, 99). Vazby nález  a depot  na více 
i mén  nápadné p írodní prvky (svahy a vrcholky kopc , skály, jeskyn , vodní zdroje 

atd) jsou v literatu e charakterizovány jako krajinná memoria (Smrž/Blažek 2002, 803-805). 
Tyto znaky lze v blízké severní ásti Boskovické brázdy (oblast Malé Hané) pozorovat již
v p edcházejícím období kultury lužických popelnicových polí. Na svazích zdejších vrchovin, 
za hranicí zem d lské oikumeny, registrujeme již n kolik výrazných koncentrací bronzových 
depot  (Salaš/Jar šková 2017, 128-130). 

Obr. 10. FotograÞ cká dokumentace celého opasku.
Foto J. Sláma
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Záv r
Opasek z Hlubokého u Kunštátu p edstavuje nepochybn  výjime ný nález nadregionální-

ho významu. Lze jej datovat p edevším na základ  litých spojovacích lánk  zcela jist
do stupn  LT C2, tedy období, kdy na Moravu za ínají p es eskomoravské pomezí postupn  
pronikat vlivy z východních ech p edevším v souvislosti se zm nou centrálních sídel. 
Díky unikátní situaci, kdy máme z tohoto období v našem prost edí k dispozici kompletn  
dochovaný nálezový celek, je možné up esnit datování n kterých komponent, o jejichž stá í 
bylo možné dosud pouze spekulovat. P edevším se jedná o mezi lánky diskovitého tvaru,
u nichž bylo doloženo, že tvo ily sou ást opasku. Analogické p edm ty nejsou z moravského 
prost edí zatím známy (nebo nebyly rozpoznány) navzdory po etným nález m ostatních 
komponent bronzových opask . Dále je možné zmínit také názor, že ost eji proÞ lované 
kusy koncových záv sk  je možné považovat za mladší, což potvrzuje také jejich absence 
na laténských poh ebištích. Jak vyplývá z rozboru jednotlivých ástí opasku, k žádnému 
p edm tu se nepoda ilo najít zcela p esnou analogii. Všechny výše uvedené analogické 
p íklady opaskových lánk  sice pat í ke stejnému typu, avšak nejsou identické a vždy se
v drobných detailech od sebe navzájem liší. Potvrzuje se tedy pravidlo, že každý honosn jší 
opasek v dob  laténské byl svým zp sobem jedine né um lecké dílo, by  ztvárn né
ve stejném stylu, ovšem za použití jiné odlévací formy. 

V širším okolí nebyly opakovanou prospekcí zjišt ny žádné další kovové nálezy (vyjma 
n kolika novov kých železných p edm t ) a m žeme tak uvažovat o jednorázovém 
úmyslném uložení (ob tin ) mimo stabiln  osídlený prostor v dob  laténské. Nejbližší 
známé laténské osídlení se totiž nachází až v prostoru Lysické sníženiny (nap . Býkovice, 
Lysice, Skalice nad Svitavou), cca 7 – 10 km vzdušnou arou od místa nálezu (Meduna 1980b, 
62, 164, 270). Pozoruhodné je též zjišt ní, že nálezy podobné komponentám opasku nejsou
v prostoru Lysické sníženiny asté a jejich hojn jší výskyt lze sledovat až v prostoru st ední 
a jižní/jihovýchodní Moravy a p ilehlého Slovenska. 

Lze proto uvažovat, za jakých okolností byl opasek uložen do zem . Jeho p ekrytí 
plochým kamenem vylu uje náhodnou ztrátu. Možná je také varianta do asného uložení 
jist  velmi cenného p edm tu za pohnutých (nap . vále ných) událostí, kdy si majitel
z r zných d vod  p edm t již nevyzvedl. Nejvíce pravd podobné se ovšem jeví uložení 
votivní, jako ob tina n kterému z tehdejších boh . V souvislosti s touto domn nkou 
je t eba pozastavit se nad ú elem opasku, jehož délka podle rekonstrukce p esahovala 
2 m. Dle precizního jemného provedení se jedná o sou ást ženského od vu, dle honosné 
výzdoby byl ur en osobnosti z vyšší spole enské vrstvy. Délka celých keltských 
opask  se b žn  pohybuje okolo 1 m. Pomineme-li možný mimo ádný t lesný objem 
(snad i z d vodu t hotenství) nositelky, p ipadá v úvahu omotání opasku nadvakrát 
kolem pasu, což ovšem zase nemuselo být p íliš praktické. P i analýzách bylo zjišt no,
že byl opasek vyroben ze slitiny s vysokým podílem olova. Jednalo se tedy o materiál, který 
mohl podléhat více opot ebení p i ast jším nošení. Tato fakta spolu s polohou a mimo ádnými 
rysy místa nálezu nasv d ují skute nosti, že byl p edm t užíván p i významných událostech, 
p ípadn  také k ú el m rituálním a mohl mít ryze symbolický význam.
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SUMMARY
The Þ nd of a Celtic chain belt from Kunštát region (Blansko District) 
The aim of this article is presentation of a unique Þ nd – an almost complete female bronze 

belt which was discovered in the cadastral area of Hluboké u Kunštátu, in the hilly terrain 
signiÞ cantly remote from the traditional settlement area in the La Tène period. On the basis 
of its separate depositing under a ß at stone, a sacriÞ cial gift or deposit can be considered. 
With regard to its complete condition, the artifact is classiÞ ed among unique artifacts from 
the La Tène period in Moravia.

All belt components have been preserved in a relatively good condition. Only during con-
servation and cleaning, Þ ne engraved decoration and red enamel insertions were revealed. 
Since three cast segments connected by three rows of chains were found, it was possible to 
restore lenght of the whole belt on the basis of the detected lenght and the number of found 
segments. The total length – after addition of sizes of all assumed parts – exceeds 2 m.

The belt from Hluboké u Kunštátu is undoubtedly a unique Þ nd of supraregional impor-
tance. It can be dated mainly on the basis of cast connecting segments to stage LT C2, i. e. 
the period when inß uences from Eastern Bohemia – particularly in relation to the change of 
central seats – start to penetrate to Moravia through the Bohemian-Moravian Borderlands. 
Thanks to the unique situation when we have a completely preserved Þ nd complex from that 
period to our disposal in our environment, it is possible to specify dating of some compo-
nents whose age had been subject to some speculations. They are particularly the disc-shaped 
connecting segments which have been proved as parts of the belt. It has been also conÞ rmed 
that end pendants can be chronologically classiÞ ed according to their shapes – older ones are 
skittle-shaped and yonger ones have more distinct proÞ les.

Repeated prospecting in wider surroundings did not detect any other metal Þ nds (with 
the exception of several modern iron artifacts), thus, we can consider a single intentional 
depositing (sacriÞ cial gift) outsite the area permanently settled in the La Tène period. The 
nearest known La Tène settlement is situated as far as the Lysická sníženina depression (e. g.
Býkovice, Lysice, Skalice and Svitavou), in aerial distance of approx. 7-10 km from the plac
of discovery (Meduna 1980, 62, 164, 270). It is also noteworthy that Þ nds similar to the belt seg-
ments are not frequent in the territory of the Lysická sníženina depression and they are more 
common in Central and Southern/Southeastern Moravia and the adjacent part of Slovakia.

Thus, we can ask about the circumstances of the belt’s depositing in the ground. Its cover-
ing by a ß at stone excludes an accidental loss. Temporary deposition of an undoubtedly 
precious artifact during turbulent (e. g. war) events which has not been collected by the de-
positor for some reason is more probable. Votive deposition as of a sacriÞ cial gift to one of 
the contemporary gods cannot be excluded either. With regard to this assumption, we must 
think about the purpose of the belt, whose length was – according to reconstruction – more 
than 2 m. Judging by the Þ ne design, it was part of a female garment; judging by the luxu-
rious decoration, it was made for a person from a high social class. Besides possible larger 
Þ gure of the wearer, we can talk about double wrapping of the belt around her waist, which 
was probably not very practical. The place of discovery, including the nearby stone shape, 
however, suggests that the artifact was used at important events for ritual purposes and had 
a purely symbolical meaning.
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