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DOBRODRUŽSTVÍ STUDIA BOJOVNICKÉHO HROBU

ODKRYTÉHO V NOVÉM BYDŽOVĚ V ROCE 18831

 

Pavel SANKOT

SANKOT, Pavel. The adventure of the study of a warrior grave uncovered in Nový Bydžov in 1883. 
Results of the traditional analysis of the fund of Þ nds from the warrior grave uncovered in August 1883 at 
a La Tène burial ground at the site of Otmarka in the area of former Schnabel’s brickyard on the southern 
edge of Nový Bydžov, Hradec Králové District, allow chronological classiÞ cation of this unit to the end 
of stage LT B2 – beginning of stage LT C1 with signiÞ cant references to close relationships with the East
La Tène environment. Use of computer tomography with identiÞ cation of – in the Czech Republic – pre-
viously unknown engraved decoration of a scabbard opens brand new opportunities to learn about
La Tène industry and its context.
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Úvod
Potíže s identiÞ kací technických a výzdobných prvk  laténské industrie, prvk  materiál-

ní a duchovní stránky laténské civilizace, mají odlišný charakter i díky podmínkám arche-
ologizace v odlišném lokálním p dním prost edí na jedné stran  i v podmínkách uložení
do hrobu dle charakteru poh ebního ritu. Žárové poh bívání s efektem erné patiny význam-
n  ovliv uje možnosti p ístupu k sledovaným druh m informací o železné industrii, o jejím 
technickém provedení i výzdob . Názorným p íkladem je možnost studia výzdoby povrchu 
pochev železných me  na poh ebišti v Dubníku na jihozápadním Slovensku, kdy J. Bujna 
(1991, 224) zjistil tuto výzdobu pouze v jediné výjimce u nálezu z kostrového hrobu, zatím-
co ve všech ostatních p ípadech byla výzdoba povrchu pochev železných me  dostupná
u nález  ze žárových hrob . 

Podobné p íklady potvrdily toto pravidlo v p ípad  nález  železných seká  z asn  la-
ténských žárových hrob  v echách (Sankot 1994). Naproti tomu koroze železných zbraní z 
kostrových hrob  4. – 3. století p . Kr. je stále zásadní p ekážkou poznávání jejich konstruk -
ního a výzdobného potenciálu, i když systematicky provád ný RTG výzkum a následná 
konzervace p ináší u nálezového fondu z ech a Moravy ur ité nové poznatky (Horák 2012; 
Sankot 1996; 2000). Vzhledem k omezeným možnostem RTG výzkumu jsou nov ji získávány 
další poznatky tomograÞ ckým pr zkumem (Sankot et al. 2017; Vopálenský et al. 2017). Ten byl 
proveden pracovišt m Laborato í rentgenové tomograÞ e Centra excelence Ústavu teoretické 
a aplikované mechaniky AV R, v.v.i., Tel  pod vedením doc. Ing. Michala Vopálenského, 
Ph.D. i u nálezu železného me e z bojovnického hrobu, odkrytého již v srpnu 1883 na latén-
ském poh ebišti v poloze Otmarka, v prostoru p vodní Schnablovy cihelny na jižním okraji 
Nového Bydžova, okr. Hradec Králové (obr. 1: 1, 2).

1 P edložená práce vznikla za Þ nan ní podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního Þ nancování dlou-
hodobého koncep ního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2018/19, 2019-2003, 17.II.a, 
00023272).
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Obr. 1. Hore – poloha Nového Bydžova na map  R. Mapový podklad Archeologický ústav AV R,
v. v. i.; Dolu – poloha lokality Otmarka na map  m sta Nový Bydžov s poh ebišti v ciheln  p. Schna-
bla (A) a p. Schrolla (B). ZM 1 : 10000, list 13-21-23 s vynesením obrys  pískoven dle Berní mapy

z roku 1889
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Historie výzkumu bojovnického hrobu odkrytého v Novém Bydžov  v roce 1883
Bojovnický hrob, odkrytý v Novém Bydžov  v srpnu 1883, je spojen s tehdejšími aktivita-

mi c. k. konzervátora L. Šnajdra. P edm tem samostatného bádání bude vyhodnocení dobo-
vého kontextu tohoto nálezu ve sv tle osobních a pracovních vztah  L. Šnajdra s domácí ar-
cheologickou obcí, protože pohotová publikace tohoto nálezu se nenachází v domácím tisku, 
ale již v roce 1884 ji L. Šnajdr uve ej uje v Mittheilungen der k. k. Central Commission Wien. 
Zmín ný celek nejd íve L. Šnajdr (1884, LXVIII) p evzal do svého vlastnictví a v následujících 
letech se ho pokusil v novat tehdejšímu M stskému museu v Pardubicích. O tom sv d í zá-
pis ze dne 5. 7. 1887 o p ijetí obsahu hrobu ze srpna 1883 od L. Šnajdra do muzejních sbírek 
pod po adovým íslem 215 a akvizi ním íslem 2710. Tento zápis je dodate ný, dopl uje 
„Seznam p edm t v archaeologických M stského musea v Pardubicích“, vedený v letech 1883 –
1886 V. Lavi kou a dle dobrozdání PhDr. V. Vokolka byl psán p ímo L. Šnajdrem. 

P itom zmín ný nálezový celek nebyl do  archeologické sbírky tehdejšího M stského 
muzea v Pardubicích za azen. Naopak „Zpráva o Museu království eského od 15. zá í 1898
do 31. ledna 1899“, publikovaná v asopise Musea království eského LXXIII, sv. 2, strana 
203 uvádí mezi dary Ke sbírce archaeologie praehistorické: „Pan L. Šnajdr …: p edm ty z hro-
bu gallského bojovníka u Nového Bydžova: železný me , ošt p, puklici štítovou a j. v. (jiné v ci – 
PS)“. V následující „Zpráv  o Museu království eského od 1. února 1899 do 31. kv tna 1899“ 
ve svazku 3-4 zmín ného asopisu na stran  364 je uveden další dar „Sl. m stské muzeum
v Pardubicích dodatkem k hrobu novobydžovskému, objevenému p. Lud. Šnajdrem 1) ernou nádobu 
latèneskou, 2) st epy nádoby ervenavé, 3) zlomky železné Þ bule“. S tím se kryje Zpráva v a-
sopise Musea království eského LXXIV, sv. 2-3, 1900, str. 281 o p edání stejných p edm t  
L. Šnajdrem prost ednictvím Václava Diviše isteckého. Tyto okolnosti pomáhají vysv tlit 
d vody n kterých rozdíl  v podob  publikací sledovaného celku L. Šnajdrem a J. L. Pí em.

Dle údaj  L. Šnajdra (1884, LXVIII) byla kostra uložena v hloubce p ibližn  1 metru s hla-
vou k severu a vykazovala zbytky „dvou od v , jednoho vln ného a jednoho ln ného“ (p eklad 
P. Sankot), sepnutých t emi železnými sponami. Z nich se dala zrekonstruovat pouze jedna 
spona o délce 180 mm, z ejm  spojené konstrukce. Vedle kostry bylo položeno kopí se širo-
kým železným hrotem a dlouhou tulejí. Do výbavy pat il železný me  s d evem obloženou 
rukojetí a jeho plechová pochva. Údaj o poloze železného opasku „der Scheide entlang dass 
das Schert abgeschnallt auf den Todten gelegt worden war“ vysv tluje p edchozí údaj L. Šnajdra 
o poloze me e „auf der Brust des Toten“ (Šnajdr 1884, LXVIII-LXIX), který lze v t chto sou-
vislostech chápat jako asté uložení me e podél horní ásti t la poh beného. Ze štítu byla u 
nohou nalezena železná pásová puklice a prohnuté okrajové kování. U hlavy byla uložena 
zachovaná situlovitá nádoba, obsahující uvnit  zlomky hn dé mísy. 

Text publikace bojovnického hrobu ze srpna 1883 L. Šnajdrem (1884) a pozd jší Inventá  
bronz  prehistorické sbírky Národního muzea a publikace J. L. Pí e (1902, 161, 162, tab. 
XXXIII) se shodují ve vý tu p ítomnosti pochvy železného me e (obr. 2: 1, 2; staré íslo 5335, 
nové inventární íslo H1-110077 – H1-110081), dnes chyb jícího železného hrotu kopí (obr. 
3: 7; staré íslo 5337, nové inventární íslo H1-110083), zlomk  železného okrajového kování 
štítu polotrubi kovitého tvaru (obr. 3: 1; staré íslo 5338, nové inventární íslo H1-110084 –
H1-110088), dnes chyb jící železné st edové štítové puklice pásového tvaru (obr. 3: 6; sta-
ré íslo 5336, nové inventární íslo H1-110082). Inventá  bronz  J. L. Pí e eviduje pod sta-
rým íslem 5339 „železný et z s 3 kroužky k zav šení me e“. Do nové evidence archeologické 
sbírky Národního muzea byl ale zapsán pouze jeden železný kroužek „snad sou ást et zu
k zav šení me e“ o pr m ru 52 mm a další zlomky železného et zu (obr. 3: 4, staré íslo 5339, 
nové inventární íslo H1-110089 - H1-110095), ke kterým byl nov  dohledán jeho delší dosud 
nov  neevidovaný díl s p vodním štítkem se starým íslem 5339 (obr. 3: 3a-b).

 Rozdíly lze sledovat v zobrazení a zmínce o p ítomnosti jedné železné spony u J. L. Pí e a 
stejné železné spony dlouhého tvaru, ale i dvou dalších, dnes chyb jících železných spon (obr. 
3: 2, staré íslo 5339, nové inventární íslo H1-110096 – H1-110101, áste n  snad i H1-110090 –
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H1-110094) k sepnutí dvou vrstev od vu u L. Šnajdra i v zobrazení z ejm  autentického frag-
mentárního stavu dnes chyb jícího železného hrotu kopí u L. Šnajdra (1884, Þ g. 2) a v jeho
pravd podobné ideální rekonstrukci u J. L. Pí e (1902, tab. XXXIII: 8). U obou autor
je uvád na stejná podoba ústí zadního plátu pochvy me e. Odlišnosti jsou v zobrazení po-
doby záv sného m stku a nákon í, pokrytých p i prakticky okamžité publikaci L. Šnajdrem 
(1884, Þ g. 4) korozními produkty, tedy z ejm  bez provedené konzervace, oproti pozd jší pu-
blikaci J. L. Pí em (1902, tab. XXXIII: 1, 1a) s adou morfologických údaj  zásadní d ležitosti.

L. Šnajdr (1884, tab. LXIX, Þ g. 4) uvádí p i zobrazení zadního plátu pochvy me e ve své
publikaci mylnou informaci o údajném zdobení pochvy me e pod jejím ústím dv ma 
„Roseten (aus Eisenblech) geprest“, které ve skute nosti souvisí s podobou záv sného poutka, 
jehož sou ástí jsou dv  vykované oválné p ipev ující desti ky. V publikaci J. L. Pí e (1902, 
161, 162, tab. XXXIII) není zobrazena L. Šnajdrem (1884, tab. LXVIII, Þ g. 3) uvád ná železná 
epel me e, nov  dohledaná s p vodním štítkem se starým íslem 5335 (obr. 2: 3). Z ejm

z d vodu výše uvedeného pozd jšího dodání chybí ve zmín né, tehdy z ejm  již k tisku p i-
pravované publikaci J. L. Pí e i keramická nádoba (obr. 3: 5), naopak vedle ástí železného 
et zového opasku z dvojit  sto ených lánk  a koncových kroužk  (Pí  1902, tab. XXXIII 

4-7) jsou zde zobrazeny i ásti et zového opasku, b žného v ženském kroji (Pí  1902, tab. 
XXXIII: 10-12). Ty ale odpovídají údaj m o d ív jších nálezech na zdejším poh ebišti z roku 
1883 (Smolík 1884, 550, tab. XXIII: 15). Také dle 
výhrad L. Šnajdra v jeho dopise J. L. Pí ovi ze 
dne 24. 1. 1902 k jeho publikaci o laténských 
poh ebištích v echách (Pí  1902) „jsou to to-
tiž ástky obsahu hrobu jiného, pon kud d íve (po-
átkem ervence 1883) než hrob s puklicí štítovou

(v srpnu) nalezeného“.

Nálezový fond bojovnického hrobu ze 
srpna 1883 v Novém Bydžov

Me  (obr. 2: 1-3)
Podrobn jší dokumentace železné pochvy 

me e J. L. Pí em (1902, tab. XXXIII: 1-1a) zob-
razuje její p ední stranu s ústím, které lze až 
podle dnešního RTG snímku spojit s typem 
zvonovitého tvaru A2, high campanulate va-
riety v pojetí J. M. De Navarra (1972, 23, Þ g. 
3: 5). P ední strana pochvy je d lena svislým 
st edovým žebrem, její okraje jsou p ehnuty 
z p ední p es zadní stranu. Nákon í pochvy 
me e je na p ední stran  vybaveno ve své horní 
ásti dvojicí kruhových medailon  o pr m ru 

14 mm, na zadní stran  je nákon í vybaveno 
m stkem širokým 9 mm. Spodní konec mírn  
prolamovaného nákon í je zahrocený. Dle p -
vodních údaj  L. Šnajdra (1884, LXVIII, Þ g. 3)
dosahovala délka epele me e 570 mm a ší -
ka 45 mm, jak odpovídá i stavem svého za-
chování jejímu dnešnímu tvaru. Z typologic-
kých kritérií, ur ujících pro za azení do I. i 
II. skupiny me  dle t íd ní L. Zachara (1978), 
dovoluje dnešní podoba me e sledovat pouze 

Obr. 2. Železný me  z hrobu 1883 v Novém 
Bydžov : 1 – p ední strana pochvy;
2 – zadní strana pochvy; 3 – epel.

Kresba M. erný
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epel bez výrazného st edového žebra, zp sob spojení p edního plátu se svislým žebrem
a zadního plátu pochvy me e v pojetí L. Zachara typu g2, nákon í typu h4. Sou asná RTG 
dokumentace ov ila i ší ku pochvy me e 51 mm u jejího ústí a zachytila i p esnou podobu 
a rozm ry záv sného poutka typu j2 o délce 60 mm a maximální pr m r jeho oválných p i-
pev ovacích desti ek 28 a 30 mm. 

Uvedenými prvky se nález me e z Nového Bydžova blíží typ m me  I2 a I3 v t íd ní
L. Zachara (1978, 8) s výskytem ve stupni LT B2 a LT B2/C1. U typu me e I3 je uvád n
i astý výskyt dra í výzdoby pochev me  De Navarrova typu I a II (Zachar 1978, 11).

Kopí (obr. 3: 7)
Podle zobrazení v publikaci J. L. Pí e (1902, tab. XXXIII: 8) m l železný hrot kopí o celkové 

délce 450 mm široký listovitý tvar, délka listu kopí byla 230 mm a maximální ší ka 90 mm, 
délka tuleje dosahovala 220 mm, tedy tém  polovinu celkového tvaru hrotu kopí. V sou as-
nosti chybí. Výskyt železného hrotu kopí s dlouhou tulejí lze sledovat nap íklad na poh e-
bišti v Chotín  X, okr. Komárno na jihozápadním Slovensku u tvarov  analogického nálezu 
širokého hrotu kopí ve výbav  hrobu 28/72, v období stupn  LT B2b. Hrotu kopí z poh bu
z Nového Bydžova se posledn  jmenovaný nález blíží svojí celkovou délkou 444 mm a ší kou 
listu 93 mm. Tulejka hrotu kopí z hrobu 28/72 v Chotín  X obdobn  dosahuje svojí délkou 
210 mm tém  polovinu celkového tvaru hrotu kopí. Uvedený nálezový celek je vedle spony 
s velkou kulovitou patkou vybaven vedle dalšího, obdobn  jako hrob z Nového Bydžova, 
i železným krouceným et zovým opaskem a jednodílnou štítovou puklicí s rovnými ty -
úhelníkovitými k idélky (Ratimorská 1981, 52, 56, tab. XXI: 3, 9, 11, 20).

Nález dlouhé tuleje železného hrotu kopí je nov ji znám i z výbavy áste n  zni eného 
bojovnického hrobu 1, objekt 557, odkrytého v roce 2008 na parcele 1135/1 v poloze Jiviny 
na katastru Praha – Ruzyn . I on obsahuje železný opaskový et z z kroucených a do sebe 
zav šených lánk . Zachrán ná ást výbavy tohoto hrobu umož uje jeho asové za azení na 
p elom stup  LT B2/LT C1 ( erný/Kucha ík 2016, 240, 243, obr. 5: 4).

Štít (obr. 3: 1, 6)
Dnes chyb jící železná st edová štítová puklice je v obou publikacích zobrazena se ty -

úhelníkovitými k ídly, vybavenými otvory pro p ipevn ní st edovými h eby. St edová ka-
lota má pravideln  vyklenutý polokulovitý tvar, dle zápisu v evidenci prehistorické sbírky 
Národního muzea o ší ce 90 mm, délce „cca 110 mm“ a výšce 55 – 60 mm, celková délka 
dle publikace J. L. Pí e (1902, tab. XXXIII: 9) dosahovala 230 mm. FotograÞ cká dokumentace
A. Stockého (1933, tab. XXIII: 18), v letech 1906 – 1912 jednatele muzejní spole nosti a správce 
M stského muzea v Novém Bydžov  (Sklená /Sklená ová 2005, 536), podrobn ji dokumentuje 
tuto železnou štítovou puklici s k ídly již lehce trapezoidního tvaru. Sou ástí štítu bylo i pro-
hnuté okrajové kování polotrubi kovitého pr ezu, zachované dle zápisu v evidenci prehisto-
rické sbírky Národního muzea o délce 340 mm p i pr m ru 13 (?) mm (Pí  1902, tab. XXXIII: 2).

et zový opasek (obr. 3: 3a-b, 4)
Zlomky železného opasku, zobrazené J. L. Pí em (1902, tab. XXXIII: 4, 7), odpovídají dvoj-

dílnému et zovému opasku. Zlomek kratšího v sou asnosti chyb jícího tordovaného lán-
ku (obr. 3: 4) byl vybaven jedním koncovým okem o pr m ru 56 mm, pr m r druhého kru-
hového koncového oka lze odhadnout dle kresby v publikaci J. L. Pí e (1902, tab. XXXIII: 4)
na 40 mm. Delší tordovaný lánek (obr. 3: 3a) o celkové délce 365 mm (bez poloviny konco-
vého oka) tvo í dle RTG snímku (obr. 3: 3b) 11 dvakrát zakroucených a do sebe zav šených 
lánk . Tento díl je na jednom konci zakon en kruhem o vn jším pr m ru 60 mm a vnit ním 

pr m ru 45 mm, na druhém konci je zakon en dvakrát zakrouceným lánkem s kolmo po-
staveným há kem s rozší enou hlavicí o pr m ru 9 mm. 
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Obr. 3. Další výbava hrobu 1883 v Novém Bydžov : 1 – zlomky okrajového kování štítu;
2 – železná spona; 3a – delší ást et zového opasku; 3b – výsledky RTG snímkování delší ásti

et zového opasku; 4 – zlomek kratší ásti et zového opasku; 5 – nádoba; 6 – štítová puklice;
7 – železný hrot kopí. 1, 2, 4, 6, 7 – podle Pí  1902, Tab. XXXIII: 2, 3, 4, 8, 9;

3a – 3b – kresba M. erný; 5 – kresba Vl. Tesa

Tomuto typu et zového opasku, tvarov  blízkému opask m typu Ceretolo dle publika-
ce poh bu odkrytého v roce 1878 v oblasti Bologne L. Krutou-Poppi (1979), v novali nov ji 
pozornost M. erný a M. Kucha ík (2016, pozn. 17) jako dosud nedostate n  zdokumentova-
nému a výjime nému p íkladu p edpokládaného výskytu tohoto typu et zového záv su
v echách. Výskyt opask  typu Ceretolo je naopak výrazn  doložen v prostoru od pa ížské 
oblasti, p es oblast ezna v Bavorsku, do oblasti Dolního Podunají, Karpatské kotliny, Bal-
kánu a severní Itálie, jak vyplývá z p vodního zpracování A. Rapinem (1995, Þ g. 7; nov ji 

erný/Kucha ík 2016, obr. 9). A. Rapin (1993) také detailn  objasnil d vody a možnou podobu 
funk ního použití t chto tvar  záv s  me e s konstrukcí, odpovídající optimálním zp so-
bem fyzickým limit m jejich nositel  p i dálkových pochodech v kontextu keltských výboj
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3. století p . Kr. Na základ  podrobného vyhodnocení dosud publikovaných záv r  objasnil 
J. Bujna (2011, 76-81) tvarový vývoj t chto et zových opask  od lánk  s masivním pr ezem 
s velkými koncovými kroužky k tvar m s lánky ten ího pr ezu a menšími kroužky na kon-
cích v rámci jím deÞ nované skupiny opask  typu Gk-C1 a C2. Vedle údaj  o konstruk ním 
postupu, asovém za azení t chto et zových záv s  s nástupem v záv ru stupn  LT B2 a je-
jich etn jším používání v pr b hu stupn  LT C1 je zd raz ován d ležitý záv r o jejich výraz-
ném výskytu ve východolaténské oblasti, kde se jejich obliba projevila dokonce i používáním
v ženském kroji (Bujna 2011; erný/Kucha ík 2016, 239; Repka 2015, 163-168). 

Železné spony (obr. 3: 2)
Publikace L. Šnajdra (1884, tab. LXVIII, Þ g. 1), J. L. Pí e (1902, tab. XXXIII: 3) i A. Stockého 

(1933, tab. XXIV: 2) dokumentují p ítomnost nálezu dnes chyb jící železné spony o délce 180 
mm s rámovito-obloukovým lu íkem, vn jší t tivou a pravd podobn  spojenou konstrukcí 
a dle uvedené dokumentace L. Šnajdra i pravd podobn  p vodn  s kuli kou na patce. Tento 
tvar spon spojené konstrukce je v relativní chronologii azen mezi charakteristické typy p ed-
m t  stupn  LT C1 sousední moravské oblasti ( ižmá  1975, 426, obr. 8: 1), blízké tvary spon 
spojené konstrukce s obdobnými rozm ry jsou v chronologii J. Waldhausera (1987, Abb. 4: 98, 
99) p ízna né v eské oblasti pro po áte ní období stupn  LT C1a. Vedle chronologických 
d vod  nelze vylou it i vazbu delších rozm r  konstrukce této železné spony k n kterému 
z tradi ních lokálních typ . Podle záv r  H. Lorenze (1978, 131) jsou spony delších rozm r  
uvád ny v nálezovém fondu bojovnických hrob  zejména východoma arské a sedmihrad-
ské oblasti. Absence podklad  k dnes chyb jícím dalším dv ma údajným železným sponám, 
evidovaných ve sbírce Národního muzea již jen jako „zlomky železných ty inek“, neumož uje 
jejich asové za azení. 

Keramika (obr. 3: 5)
U hlavy zem elého byla uložena zachovaná situlovitá nádoba, vyrobená na kruhu z jemn  

plavené hlíny, s tmavošedým povrchem, s ven vytaženým okrajem a se žebrovit  zesíleným 
hrdlem. Nádoba má výšku 200 mm, pr m r ústí 130 mm, dna 115 mm a maximální ší ku 
výduti 190 mm (Šnajdr 1884, tab. LXIX, Þ g. 6). Na dn  má náznak šroubovnice. Situlovitá ná-
doba je ve sbírce Národního muzea evidována pod inventárním íslem H1-56857 (st. . 2289), 
zárove  nese tužkou napsaný dodate ný údaj na výduti nádoby „1883“, na dn  nápis „1899 
k me i“. Toto datum odpovídá p ijetí nálezu do archeologické sbírky Národního muzea. 
V inventární knize archeologické sbírky Národního muzea je v údaji o p vodu uvedeno 
“L. Šnajdr, k tomu st epy hn dé misky“.

Situlovité tvary s výrazn  klenutou maximální výdutí v horní polovin  t la, které jsou 
vybaveny vodorovným žebrem na hrdle a na svém spodku jsou áste n  zúženy, jsou
v prost edí moravských laténských poh ebiš  uvád ny jako charakteristické typy stupn  LT B2
( ižmá  1975, 426, obr. 6: 8). Tento situlovitý tvar je v následující fázi LT C1a áste n  modi-
Þ kován a to se jako u sledovaného nálezu z bojovnického hrobu v Novém Bydžov  z roku 
1883 projevuje zeštíhlením a v tším uzav ením situlovitých tvar  ( ižmá  1975, 428, obr. 8: 9).

Nové údaje o výzdob  pochvy me e
Nález železného me e z bojovnického hrobu v Novém Bydžov  roku 1883 byl v sou as-

nosti dokumentován nejen RTG snímkováním, ale v rámci spolupráce s Laborato í rentge-
nové tomograÞ e Centra excelence Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV R, v. v. i.
v Tel i byla proveden i pr zkum metodami výpo etní tomograÞ e (Vopálenský et al. 2017, 6, 
Þ g. 5). TomograÞ cký snímek (obr. 4: 1) zachytil na pochv  me e i jemnou rytou výzdobu
v podob  stop na sebe navazujících esovitých lyr, která se nesoust e uje jen na bezprost ed-
ní okolí ústí pochvy, ale pokra uje i do jejích nižších ástí. Tento typ výzdoby nemá dosud 
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zastoupení v nálezovém fondu ech 
ani Moravy (Ginoux 2007; Horák 2012; 
Sankot 1996; 2000), ani mezi nálezy 
zdobenými ve stylu krásných uher-
ských me  (Szabó 1996; Szabó/Petres 
1992). Pokud se motiv esovitých lyr 
vyskytuje mezi nálezy švýcarského 
stylu, jeho provedení je odlišné (De 
Navarro 1972, 275).

Výzdoba pochvy me e z bojovnic-
kého hrobu v Novém Bydžov  roku 
1883 se jeví jako motiv nad sebou situ-
ovaných a na sebe navazujících esovi-
tých lyr (obr. 4: 1, 2). Blízká kompozice 
výzdoby, pokra ující od ústí pochvy 
do jejich nižších ástí, je známa díky 
nové konzervacii z výzdoby me e
ve výbav  hrobu v Rungis, dépar-
tement Val-de-Marne v jižní ásti 
pa ížské oblasti. Tento hrob dále ob-
sahoval železný et zový opasek že-
b í kovitého typu, jednodílnou pá-
sovou puklici se zaoblenými k ídly,
široký hrot kopí, železný nára-
mek a pozdní variantu želez-
né spony s kuli kou na volné
patce, s délkou 110 mm a s tordo-
vaným lu íkem (Ginoux 2007, 149, 
Pl. 31). Hrob z Rungis je datován V. 
Krutou a A. Rapinem (1987, 32) do 
druhé tvrtiny 3. století p . Kr. a vý-
zdoba jeho me e je v recentní ana-
lýze tzv. dra í výzdoby pochev la-
ténských me  azena N. Ginoux (2007, 99) k variant  3 typu IB. Typem I ozna uje N. Gi-
noux nejstarší horizont výzdoby pochev me  párem drak , z chronologického hlediska 
nevhodn  ozna ovaný J. M. De Navarrem za typ II. Oporou pro dataci do asového úseku
260 – 240 p . Kr. (Ginoux 2007, 99) je i výskyt výzdoby párem drak  typu I na me i z hrobu 1
na poh ebišti ve Sanisl u, distr. Satu Mare v severozápadním Rumunsku, který doprovází 
op t et zový záv s typu Ceretolo (Ginoux 2007, 152, Pl. 30). U me e z Rungis je oporou da-
tace výše uvedený spole ný výskyt s opaskem žeb í kovitého typu a jednodílnou pásovou 
puklici se zaoblenými k ídly (viz výše). 

Interpretace
Sledování kontextu výzdoby pochvy me e z bojovnického hrobu z roku 1883

v Novém Bydžov , zjišt né recentním tomograÞ ckým výzkumem, nás p ivádí nejen k otázce 
dosavadní domn lé absence jejího výskytu v nálezovém fondu z ech, ale i k otázce do-
savadní zdánlivé absence zdejšího výskytu doprovodných ástí bojovnické výbavy, které 
jsou s tímto typem výzdoby pochev me  doloženy v západolaténském a východolaténském 
prostoru. P itom et zový záv s s v tšími kruhy, blízký typu Ceretolo, byl vedle bojovnic-
kého hrobu z roku 1883 v Novém Bydžov  nov ji odkryt v roce 2008 ve výplni hrobu 1,
objekt 557 v Praze-Ruzyni ( erný/Kucha ík 2016, obr. 5: 1, 2). Také typ opasku žeb í kovi-

Obr. 4. 1 – tomograÞ cká dokumentace horní ásti me e
z hrobu 1883 v Novém Bydžov . Projekt zpracovala

I. Kumplová, Laborato  rentgenové tomograÞ e Centra
excelence Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
AV R, v. v. i., Tel , další úpravy projektu M. Fo t,
Národní muzeum, Praha; 2 – interpretace výsledk

tomograÞ cké dokumentace horní ásti me e z hrobu 1883
v Novém Bydžov  s vyzna ením stop ryté výzdoby.

Zpracoval J. Sou ek, Národní muzeum, Praha
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tého typu, který d íve nebyl zdánliv
v oblasti ech znám, byl recentn  odkryt 
ve výplni bojovnického hrobu 53 v Praze –
Buben i ze záv ru stupn  LT B2 a po átku 
stupn  LT C1 ( erný et al. 2018, 79, obr. 5).
Op t se ale nejedná o první nález tohoto 
typu opasku v echách, protože i tento typ 
opasku je doložen starším a dosud neevi-
dovaným nálezem ve sbírce M stského 
muzea v Novém Bydžov  s údajem o p -
vodu op t na poh ebišti v poloze Otmarka 
(obr. 5: 1, 2). Tento nález se zachoval v šesti 
zlomcích o celkové délce 31 cm a ší ce 14 –
19 mm, v sou asné zkorodované podob  
oválného pr ezu.2

M. Schönfelder (1998, 83, 84, Abb. 5) 
rozlišil dva tvary opask  žeb í kovitého 
typu – západolaténské tvary s koncentra-
cí v oblasti severovýchodní Francie, výji-
me n  v jižní Francii a Itálii, které se po-
stupn  zužují od koncového oka sm rem 
k druhému konci a východolaténské tva-
ry s rovným t lem s koncentrací v oblasti 
Moravy, Podunají až po oblast Balkánu.  
Nov jší dopln ní údaj  p ináší zpracová-
ní výskytu opask  žeb í kovitého typu 
D. Repkou (2015, 63-67, obr. 24-26). Nález 
opasku žeb í kovitého typu z bojovnické-
ho hrobu z Prahy – Buben e p edstavuje 
postupn  se zužující tvar západolatén-
ského typu ( erný et al. 2018, 82, obr. 5).
Zlomky opasku žeb í kovitého typu
ve sbírce M stského muzea v Novém By-
džov  s údajem o p vodu na zdejším poh ebišti v poloze Otmarka mají naopak po celé své 
délce více mén  rovné t lo jako opasky žeb í kovitého typu východolaténských tvar . P i-
tom ur itá variabilita, projevující se mírným zúžením, jako u zlomk  žeb í kovitého opasku
ve sbírce M stského muzea v Novém Bydžov  ze ší ky 19 mm na koncovou ší ku 14 mm,
je znatelná i mezi opasky žeb í kovitého typu východolaténské oblasti. Jako p íklad lze uvést 
dokumentaci opasku žeb í kovitého typu z výbavy hrobu 9 na poh ebišti v Remetea Mare
v jihozápadním Rumunsku, publikovaném A. Rustoiu (2008, 114, Þ g. 56).

Záv r
Složitý p íb h objevu laténského bojovnického hrobu v roce 1883 na poh ebišti v poloze 

Otmarka v Novém Bydžov , okr. Hradec Králové, zastupuje jeden z mnoha eských nález , 
které díky odkryvu p evážn  v období p ed první sv tovou válkou postrádají pot ebnou 

2 Vedle absence jednozna ných údaj  o tomto nálezu v inventární knize M stského muzea v Novém Bydžov  
nelze p ehlédnout nap íklad zde zapsané údaje ve vý tu nález  z hrobu 3/1905 s nálezem bronzových kování, 
spojovaných V. Mouchou (1974) se zdobeným štítem s analogiemi z marnské oblasti. V popisu nález  z tohoto 
hrobu je již v publikaci J. Koudelky (1906, 202) uvád n mimo ostatního i nález masivního otev eného železného 
kroužku o pr m ru 4 cm a kusu blíže neup esn ného železného et zu, „na kterém me  zav šen byl, a ást oblého 
železného pásku“.

Obr. 5. 1 – interpretace výsledk  RTG snímko-
vání zlomk  opasku žeb í kovitého typu ze sbírky

M stského muzea v Novém Bydžov . Kresba
M. erný. 2 – RTG snímkování zlomk  opasku
žeb í kovitého typu ze sbírky M stského muzea

v Novém Bydžov . Provedlo Konzerva ní
pracovišt  St edo eského muzea v Roztokách

u Prahy
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podrobn jší dokumentaci nálezové situace, bezpodmíne n  nutnou následnou konzervaci 
a eviden ní zpracování jako p edpoklad spolehlivého zdroje odborného zpracování. I p es 
tyto nedostatky však nelze podcenit jejich význam pro bádání o jejich p vodním kontextu 
ve vývoji laténské civilizace. Dosažené možnosti asového za azení tohoto celku do záv ru 
stupn  LT B2 až po átku stupn  LT C1 dopl ují odkazy na úzké vztahy k východolatén-
skému prost edí, a  v okruhu kroje poh beného tvarem použité zdokumentované spony,
ve výstroji použitím typu et zového opasku, tvarov  blízkému opask m typu Ceretolo
s výrazným výskytem ve východolaténské oblasti nebo v uložení kombinace keramických 
nádob v hrob  v podob  situlovité nádoby s mísou. Tato zjišt ní souhlasí se záv ry o úzkém 
spojení okruhu laténských poh ebiš  v echách v období 3. století p . Kr. s východolatén-
skou oblastí (Sankot 2014) a roli oblasti východních ech v tomto vývoji. Komplexní podobu 
tehdejšího vývoje s intenzívními kontakty zejména mezi oblastí Karpatské kotliny a západ-
ní Evropou, s kontaktem na oblast ech (Sankot 2014), obohacují i výsledky moderních vý-
zkumných metod, kdy použití po íta ové tomograÞ e otevírá zcela nové možnosti poznání 
laténské industrie a jejího kontextu. 
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SUMMARY
The adventure of the study of a warrior grave uncovered in Nový Bydžov in 1883
The warrior burial uncovered in Nový Bydžov in August 1883 at the La Tène burial ground 

at the site of Otmarka, in the area of former Schnabel’s brickyard on the southern edge of 
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Nový Bydžov, Hradec Králové District, contained uniform warrior equipment including an 
iron sword, an iron spear, a shield documented by a unipartite band-shaped central boss 
and a semi-tubular edge Þ tting, an iron belt, originally three iron Þ bulae, a combination of a 
situla-shaped ceramic vessel with a bowl. The chronological identiÞ cation corresponds with 
the chronological classiÞ cation of this unit to the end of stage LT B2 – beginning of stage
LT C1 with signiÞ cant references to close relations with the East La Tène environment – 
by the shape of the documented Þ bula in the garment of the dead individual, by use of a 
chain belt in the military equipment which is similar to belts of Ceretolo type with notable
occurrence in the East La Tène territory, or depositing of the combination of ceramic ves-
sels – a situla-shaped vessel and a bowl – in the grave. These Þ ndings correspond with the 
conclusions suggesting a close connection between the sphere of La Tène burial grounds in 
Bohemia in the 3rd century BC and the East La Tène territory (Sankot 2014) and with those 
related to the role of East Bohemia in this development. Results of the traditional analysis of 
the fund of Þ nds are enriched by the use of computer tomography with identiÞ cation of – in 
Bohemia previously unknown – engraved decoration on a scabbard consisting of S-shaped 
lyras as an example of application of modern investigation methods opening brand new op-
portunities to obtain knowledge of La Tène industry and its context.

List of Þ gures
Fig. 1. 1 – location of Nový Bydžov on the map of the Czech Republic. Map provided by 

the Institute of Archaeology of the CAS, v. v. i.; 2 – location of the site of Otmarka on the 
map of Nový Bydžov, with the burial grounds at the brickyard of Mr. Schnabel (A) and Mr. 
Schroll (B). Scale – 1:10000, page 13-21-23 with indicated outlines of sandpits according to the 
Tax map from 1889.

Fig. 2. Iron sword from grave 1883 in Nový Bydžov. 1 – front of the scabbard; 2 – back of 
the scabbard; 3 – blade. Drawing by M. erný.

Fig. 3. Further grave goods from grave 1883 in Nový Bydžov. 1 – fragments of the edge 
Þ tting of the shield; 2 – iron Þ bula; 3a – longer part of the chain belt; 3b – results of X-ray 
scanning of the longer part of the chain belt; 4 – fragment of the shorter part of the chain belt; 
5 – vessel; 6 – shield boss; 7 – iron spear point. 1, 2, 4, 6, 7 – according to Pí  1902, tab. XXXIII: 
2, 3, 4, 8, 9; 3a – 3b – Drawing by M. erný; 5 – Drawing by Vl. Tesa .

Fig. 4. 1 – tomographic documentation of the upper part of the sword from grave 1883 
in Nový Bydžov. Project processed by I. Kumplová, Laboratory of X-ray tomography, fur-
ther editing of the project by M. Fo t, National Museum, Prague; 2 – interpretation of the 
results of the tomographic documentation of the upper part of the sword from grave 1883 in 
Nový Bydžov with indicated traces of engraved decoration. Processed by J. Sou ek, National 
Museum, Prague.

Fig. 5. 1 – interpretation of the results of X-ray scanning of fragments of the en échelle-type 
belt from the collection of the Municipal Museum in Nový Bydžov. Drawing by M. erný. 
2 – X-ray photo of fragments of the en échelle-type belt from the collection of the Municipal 
Museum in Nový Bydžov. Executed by Conservational Centre of the Central Bohemian 
Museum in Roztoky u Prahy.
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