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MASKOVITÉ KORÁLKY NA MORAVĚ

Hana IŽMÁ OVÁ

IŽMÁ OVÁ, Hana. The “mask-beads” and the “bobbin-beads“ in Moravia. The special type of Iron  
Age glass decoration represents so called “mask“ beads. This topic was developed by M. Karwowski, 
who divided the beads into the two types – the “mask-beads“ (type 904 after Venclová), and  the “bobbin-
-beads“ (type 904 after Venclová). In Central Europe both types were known already in LT C1 and they 
continued to occur until the late La Tène Period. They are still rare in Moravia: in addition to few old Þ nds, 
a few other Þ nds have been reported from other places. However, most of these new artefacts unfortuna-
tely did not originate from closed Þ nd complexes, but they were found by surface survey. The distribution 
map shows these artefacts barely occur to the north and west of Moravia.
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Jednu z charakteristických ozdob doby laténské p edstavovaly sklen né náramky a korálky, 
jež se v hojné mí e objevovaly již od stupn  LT C1. Zvláštní skupinu šperk  pak tvo ily v tší 
korálky, které jsou kv li více i mén  stylizovanému ztvárn ní lidského obli eje ozna ovány 
jako maskovité. Ve st edoevropském prostoru se s nimi setkáváme spíše výjime n  a t žišt  
jejich výskytu spadá p edevším do východní oblasti laténského kulturního okruhu a dále
do jižní a východní Evropy. Dlouhou dobu byl uvád n jako jediný moravský exemplá  
korálek ze sídlišt  v Mist ín , nicmén  s novými nálezy se ukazuje, že kvantita typ  901
a 904 je na Morav  daleko vyšší. 

Již v 70. letech minulého století se jim v novaly ve svých studiích N. Venclová (1974)
a Th. E. Haevernick (1977). M. Karwowski (1997; 2005) je rozd lil na dv  skupiny, p i emž typ 1,
pozd ji autorem nazvaný “face-beads” byl již d íve ozna en N. Venclovou jako typ 901 
(Venclová 1990) a typ 2, “bobbin-beads” byl následn  za azen jako typ 904 (Venclová 2016). Oba 
auto i se tématem dále zabývali v souvislosti s ranou fází sklá ské výroby v dob  laténské a 
zmapovali také doposud známé nálezy (Karwowski 2005, Þ g. 5, 8; Venclová/Militký 2014, Þ g. 2).
Zatímco první z nich (typ 901) tvo í pom rn  uniformní skupinu, druhý z uvedených typ  
se vyzna uje v tší variabilitou. Korálky byly vyráb ny z tmav  modrého pr svitného skla, 
které je asto nehomogenní, jsou v n m patrné bublinky a n kdy p sobí až opakním dojmem.  

Korálky typu 901 jsou charakteristické svým válcovitým tvarem, p i okrajích bývají
opat eny výzdobou v podob  bílých nebo žlutých pupík . St ední partii zaujímá stylizovaná 
obli ejová ást vytvo ená podkladem z bílého, žlutého nebo výjime n  zeleného1 opakního 
skla, do n hož jsou zasazena vždy stejn  utvá ená vrstvená modro-bílá o ka. Každá tvá  je
dotvo ena plastickým kapkovitým útvarem v barv  podkladu, který znázor uje nos, stejným 
zp sobem pak vznikaly také uši v tšinou bílé barvy. Takové masky byly po obvodu umíst ny 
ve dvou až ty ech provedeních. Korálky typu 901 se navzájem liší v barv  výzdobného skla 

1 Korálek se t emi maskami, dv ma zelenými a jednou bílou byl nalezen v Prozoru v Chorvatsku (Balen-Letuni   
1990, tab. 1: 6).
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a po tu obli ej  i pupík , nicmén  za jediný zásadn jší vizuální rozdíl lze považovat jejich
tvar – krom  vysoké varianty se v menší mí e objevují také nízké soude kovité korálky. 
Setkáváme se s nimi spíše v jižní a východní oblasti rozší ení maskovitých korálk , zatímco 
vysoká varianta p evažuje severn ji – na území více ovlivn ném laténskou kulturou 
(Karwowski 2005, 166).

 Na Morav  jsou v sou asné dob  maskovité korálky typu 901 doloženy v po tu sedmi 
exemplá  ze šesti lokalit. Snad nejznám jší je ást korálku z Mist ína (okr. Hodonín), 
objevená K. Ludikovským v roce 1967 p i záchranném archeologickém výzkumu v polohách 
“Trávníky” a “Rolka”, kde bylo prozkoumáno laténské sídlišt  (obr. 2: 3; 5: 1). Jedná se
o jediný moravský nález pocházející z uzav eného kontextu zemnice . 4 datované sponami 
spojené konstrukce a sklen nými náramky do stupn  LT C1 (Ludikovský 1968, 56, tab. 42: 5). 
Charakteristická výzdoba je tvo ena bílým opakním sklem, nad tvá í s o ky jsou p i horním 
okraji dochovány dva pupíky a dále je patrná ást nosu a jednoho ucha. Totožný, tém
v úplnosti dochovaný exemplá  byl získán v roce 2016 povrchovou prospekcí v Hruškách.2 
Také zde je zopakována aplikace pupík  v po tu dvou nad každou maskou (obr. 2: 1). Zlomky 
horních ástí maskovitých korál  se zbytky bílé obli ejové ásti jsou dále doloženy z Biskupic3 
(obr. 2: 4), Slavkova (obr. 2: 2; ižmá ová 2017, 61, 64, 65) a z oppida Staré Hradisko (Venclová 
2016, 80, 209, Pl. 73; 89, obr. 2: 5). Z poslední uvedené lokality známe ješt  další zlomek korálku, 
který by snad mohl rovn ž pocházet z téhož druhu p edm tu (obr. 2: 7; Venclová 2016, 80, 

2 Nepublikovaný nález uložený ve St edisku pro výzkum doby ímské a st hování národ  Archeologického ústavu 
Akademie v d eské republiky, Brno, v. v. i. (inv. . 648701-1/16), za laskavé poskytnutí d kuji B. Komoróczymu.

3 Nepublikovaný nález uložený v Moravském zemském muzeu (inv. . 169318). 

Obr. 1. Mapa rozší ení korálk  typu 901 a 904 na Morav . 1 – Biskupice; 2 – Hrušky; 3 – Hulín; 
4 – Kozlany; 5 – Malé Hradisko „Staré Hradisko“; 6 – Mist ín; 7 – Mušov; 8 – N m ice nad Hanou; 

9 – Slavkov. Autor: H. ižmá ová 
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210, Pl. 74, 89), podobn  jako fragment uložený v hrob  z doby hradištní z Mušova (obr. 2: 6; 
Jelínková 1999, 19, 20, tab. XXXVI: 39; CXI: 22). Pr m r moravských exemplá  se pohybuje 
od 20 do 26 mm, vnit ní rozm r dosahuje 10 až 18 mm, výšku nelze ur it u žádného z nich. 
Vnit ní st na maskovitých korálk  je ve v tšin  p ípad  nepravideln  a hrub  utvá ena.
K dosažení v tšího otvoru bylo p i výrob  využito pravd podobn  hlin ného jádra, jež bylo 
vyjmuto až po nanesení výzdoby (Karwowski 2005, 166).

Žádný z uvedených nález , vyjma korálku z Mist ína, neposkytuje oporu pro jejich 
chronologické za azení v rámci laténské kultury na Morav ; exemplá e ze Starého Hradiska 
pocházející z blíže nelokalizovaných starších výzkum  mohly na oppidu p edstavovat 
starožitnost i kuriozitu (Venclová 2016, 80). 

Severn  od našeho území lze uvést pouze dva exemplá e z Polska, a to z Pakoszówky 
(Karwowski 1997, 54, Abb. 13: l) a z hrobu 137 z Domaniowic v Horním Slezsku4. Ten je však 
p ipisován jastorfské kultu e, jejímiž nositeli byli Germáni a oba korálky zde p edstavují 

4 Z téhož hrobu pochází také korál typu 904 (Ko odziejski 1973, 129, 132, ryc. 6).

Obr. 2. Typ 901. 1 – Hrušky; 2 – Slavkov; 3 – Mist ín; 4 – Biskupice; 5, 7 – Malé Hradisko „Staré 
Hradisko“; 6 – Mušov. Kresby: A. Krechlerová, foto: H. ižmá ová
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patrn  import (Karwowski 2005, 166; 1997, 55, Abb. 4: a; 12: a). V posledních letech vzrostl 
také po et nález  z oblasti st edního Podunají, z Rakouska známe doposud dv  lokality
s maskovitými korálky, malý zlomek z Roseldorfu a druhý z jednozna n  laténského kontextu 
ze sídlišt  v Prellenkirchen (Holzer/Karwowski 2007, 164, Abb. 10). Nízká varianta je zastoupena
v Jánovcích-Machalovcích na Slovensku (B ezinová/Soják 2005, ryc. 3: 2; B ezinová 2017, obr. 4: 4).
Další exemplá e pocházejí z lokalit Sajópetri (Szabó 2007, 271, Pl. CXXXVII: 5), Mezönyárád 
(Hellebrandt 1999, 88, Pl. LXXVII), Tiszelök a Vác v Ma arsku (Hellebrandt 1999, 88-90; Tankó 
2006, 256). K. Tankó, který zpracoval v roce 2006 laténské sklo ve východní ásti Ma arska, 
doplnil soupis M. Hellebrandtovej (1999, Þ g. 98) a mimo jiné se mu poda ilo nov  identiÞ kovat 
zlomky dvou maskovitých korálk  typu 901 i 904 z hrobu 11 ve Vác, d íve považované
za poz statky sklen ných náramk . Nálezy z poh ebišt  ve Vác jsou navíc unikátní v tom, 
že byly hned ve dvou hrobech (H 29, H 11) uloženy korálky obou typ  sou asn  (Hellebrandt 
1999, Pl. XXXII: 2, 3; Tankó 2006, Þ g. 4: 13, 16), podobn  jako v hrob  137 v Domaniowicích 
(Ko odziejski 1973, ryc. 6: d, g; 8-10). Z Rumunska evidujeme p es desítku maskovitých korálk , 
na lokalitách Zimnicea a Bune ti bylo nalezeno dohromady p t exemplá , zajímavé je také 
ast jší použití žlutých masek v kombinaci s bílými, což je v severn jších oblastech mén  

obvyklé. P íkladem m že být nález vysoké varianty korálku z Mangalie (Preda/Bârl deanu 
1979, Þ g. 1: 1) nebo nízký korálek z kostrového hrobu 191 v Pi coltu (Németi 1991a, 61, 67; Þ g. 
10: 5; 1991b, 381), oba jsou také zdobené vyšším po tem st ídajících se bílých a žlutých pupík . 
Korálky se t emi zárove  žlutými i bílými maskami jsou známy ze severního Chorvatska, 
hned ty i pocházejí z poh ebišt  v Kompolje, další dva z Prozoru a jeden z lokality Donja 
Dolina (Balen-Letuni  1990, Tab. 1: 1-6; 2: 2). Setkáváme se s nimi také ve St edomo í a dále 
sm rem na východ, p edevším v západní a severní ásti P i ernomo í, v okolí Krymu
a v Ponstké oblasti (Venclová 2016, 80). 

Nejstarší sklen né korálky s motivem lidských obli ej  byly vyráb ny ve St edomo í a 
p edpokládá se u nich fénický nebo kartaginský p vod.5 Jejich provedení je od pojednávané-
ho typu v tšinou pon kud odlišné, na korálcích r zných barevných variant (oranžová, zele-
ná, erná aj.) byly aplikovány vousaté hlavy s vystouplýma o ima a silnými rty (Hellebrandt 
1999, 88; Venclová 1974, 593). Zda byly inspirací pro vznik maskovitých korálk  objevujících 
se ve 4. nebo na p elomu 4./3. století p . Kr. ve st ední a východní Evrop , není jasné. Mas-
kovité korálky nacházené v rámci laténského kulturního okruhu patrn  souvisejí s variabilní 
skupinou korálk  s o ky, které byly oblíbené již od doby halštatské. M žeme je snad po-
kládat za produkt sklá ských dílen n kde v západní nebo severní ásti P i ernomo í a jejich 
podoba mohla být p izp sobena práv  místnímu vkusu odb ratel  (Venclová 1974, 593). 

Sporadicky jsou u nás doloženy maskovité korálky ve tvaru cívky (typ 904), které od p ed-
chozího typu odlišuje nejenom tvar, ale celkov  více abstraktní pojetí. Korálky podobných 
tvar  se vyskytovaly nap . na skýtsko-tráckých poh ebištích (Venclová 1974, 598, 599). T lo 
je tvo eno pr svitným tmav  modrým sklem, z n hož vystupují pupíky v barv  základu 
zdobené spirálami (p ípadn  kroužky) z jinobarevných vláken. Horní vý n lky znázor ují 
o i, zatímco spodní by mohly nazna ovat vousy. Ve výzdob  se uplat ují bílá a žlutá vlákna 
opakního skla, z nichž je utvá en jednak nos a dále vlnice aplikované na vrchní, prstenco-
vit  rozší ené ásti. Tyto tzv. “bobbin-beads” se objevují ve východní ásti st edodunajské-
ho prostoru, p edevším na území Ma arska a Slovenska, pouze jediný evidujeme z Polska.
V roce 2005 uvád l M. Karwowski 7 nález , dva z hrobu 29 ve Vác (Hellebrandt 1999, 88-90, Pl. 
XXXII: 2, 6), další z Jaszberény-Cseröhalom (Kaposvári 1969, 188, Þ g. 2: 18), kompletn  dochova-
ný korálek z ženského kostrového hrobu 133 v Mani (obr. 5: 2; Benadik 1976, Abb. 1: 4; 1971,
obr. 11; 1983, 62, Taf. LIV: 5) a jeho ásti z výšinných poloh Kežmarok-Jeruzalemský vrch 
(B ezinová 2017, obr. 1; Pieta 1982, 58) a Liptovská Mara (B ezinová 2017, obr. 2; Pieta 1967, 

5 Sklen né korálky a záv sky p edevším z oblasti St edomo í zpracovaly Th. E. Haevernick (1977, 161, 200-207) a
M. Seefried (1982). V druhé zmín né práci jsou maskovité korálky (perles masques) za azeny jako typ F I datovaný
do let 500 – 150 p . Kr. (Seefried 1982, 32, 145-150, Þ g. 46 A, B).   
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629, obr. 204: 10; 1982, Taf. XIII: 27). Z Moravy nebyl tehdy doložen žádný exemplá  a nejse-
vern jší nález p edstavuje již zmín ný korálek z hrobu 137 v Domaniowicích. Na n m jsou 
dochovány dv  protilehlé vlnice tvo ící pletenec (snad ú es), tedy stejný motiv, který se ob-
jevuje na sklen ných náramcích typ  3b/1 a 6b/1 (Karwowski 2005, 165, Þ g. 6: a; Ko odziejski 
1973, ryc. 6: g, 9).

O první moravské exemplá e rozší ila vý et nález  N. Venclová (Venclová/Militký 2014, 
Þ g. 2; 2016, Þ g. 21), která navíc p idala nov  rozpoznaný korálek z hrobu 11 ve Vác (Tankó 
2006, 256, Þ g. 4: 16). Horní ást cívkovitého korálku s patrnými negativy výzdobných vláken 
byla objevena povrchovou prospekcí na sídlišti v N m icích nad Hanou (obr. 4: 2; Venclová 
2016, Pl. 36, 58). Zajímavý je také nález celého p epáleného korálku z objektu 859 v Hulín
“U Isidorka” (obr. 4: 1; Tajer 2009, 174, obr. 4: 3, foto 3). A koli se zde nepoda ilo zachytit stopy 
spálených lidských poz statk , na základ  p epáleného inventá e lze usuzovat, že se jednalo 
o žárový hrob. Vysoký korálek lze i p es deformaci p vodního tvaru v d sledku žehu jed-
nozna n  p i adit k typu 904, na jeho povrchu se dochovaly jak žluté vlnice, tak bílé spirály a 
dva plastické vý n lky na protilehlých stranách znázor ující uši nebo nos. Celek je datován 
p edevším p ítomností kovového opasku složeného ze zdobených bronzových litých lánk  
se st edovým kruhovým otvorem a bo ními obdélnými desti kami, jež známe z plochých 

Obr. 3. Mapa rozší ení maskovitých korálk  typu 901 a 904 ve st ední a jihovýchodní Evrop  dopl-
n ná o nové nálezy z Mora vy (podle Karwowski 2005, Þ g. 5, 8; 2010, Þ g. 5; Venclová 2016, 80, Þ g. 

21). 1 – Biskupice; 2 – Brateiu; 3 – Bune ti; 4 – Domaniowice; 5 – Donja Dolina; 6 – Fanagorja;
7 – Fântânele-Livad ; 8 – Hrušky; 9 – Hulín; 10 – Jánovce-Machalovce; 11 – Jaszberény-Cserösha-
lom; 12 – Ker -Pantikapaion; 13 – Kežmarok-Jeruzalemský vrch; 14 – Kolmen; 15 – Kompolije; 16 – 

Kulchuskoje; 17 – Kozlany; 18 – Liptovská Mara; 19 – Malé Hradisko „Staré Hradisko“;
20 – Mangalia; 21 – Ma a; 22 – Mezönyárád; 23 – Mist ín; 24 – Muka evo-Lova ka; 25 – Mušov; 

26 – N m ice nad Hanou; 27 – Nesebar-Mesambria; 28 – Nyírbátor; 29 – Pakoszówka; 30 – Pansko-
je; 31 – Parutino-Olbia; 32 – Pi colt; 33 – Prellenkirchen; 34 – Prozor; 35 – Roseldorf; 36 – Sájopet-

ri; 37 – Sevastopol; 38 – Slavkov; 39 – Sweschtari; 40 – Tiszalök; 41 – Vác; 42 – Zimnicea
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keltských poh ebiš  stupn  LT C1. Mezi sklen nými p edm ty z hrobu byly dále zastou-
peny korálky zdobené spirálami i nezdobené exemplá e, ást blíže neur itelného náramku
z modrého skla a dva fragmenty hn dého náramku typu 7b, jehož výskyt je kladen do stupn
LT C1b – C26 (Tajer 2009, 174, 175; Venclová 2016, 83). Ze t etího moravského korálku naleze-
ného v Kozlanech je dochován pouze vrchní prstenec s negativním otiskem vlnice a stopami 
žlutého skla (obr. 4: 3). Poslední uvedený exemplá  ovšem pochází z povrchové prospekce a 
nelze jej tedy blíže asov  ur it.7

Na základ  hrobových celk  lze tedy korálky typu 904 ve východní ásti laténské Evropy 
chronologicky za adit do stupn  LT C1, podobn  jako korálky typu 901. Pozd jší výskyt, 
nap . na oppidu Staré Hradisko m že sv d it o jejich možném p ežívání do mladšího obdo-
bí (Venclová 2016, 33, 80). O stejném datování sv d í také sou asné uložení obou typ  hned
v n kolika hrobových kontextech.8 Celkov  je použité sklo spolu s výzdobnými prvky cívko-
vitých korál  velmi podobné náramk m typu 15, 3b/1 a 6b/1. Ty pat í k prvním známým 
produkt m laténských sklá ských dílen, které fungovaly pravd podobn  n kde ve východ-
ní ásti st edního Podunají již od stupn  LT C1, a koli konkrétní doklady o nich postrádáme 
(Karwowski 2005, 165-167; Venclová/Militký 2014, 390). Zatímco maskovité korálky typu 901 
jsou u nás považovány za importy z jižní a východní Evropy, cívkovité korálky typu 904 
mohou p edstavovat jejich lokální napodobeniny (Karwowski 2005, 167; Tankó 2006, 256). Jako 
místo výroby p ipadá v úvahu mimo jiné také jediná doložená sklozpracující dílna severn  
od Alp, jejíž existence byla prokázána v N m icích nad Hanou (Venclová 2016, 33).         

Maskovité korálky nep edstavovaly b žný užitkový p edm t i šperk, každý z nich je p es 
formální podobnost originálem a vzhledem k jejich nízkému po tu v porovnání s ostatními 
druhy ozdob lze v tomto p ípad  uvažovat spíše o amuletech s apotropaickou funkcí. Již
J. Déchelette uvažoval o jejich magickém významu, který m l majitele chránit p ed uhra-
nutím a zlými silami, podobn  jako snad také b žné korálky s o ky. N které exemplá e 
nesou stopy zkorodovaného kovu a p edpokládá se jejich navle ení na opasek (Hellebrandt 

6 Pokud lze objekt 859 považovat za žárový hrob, p ipadala by v úvahu pouze datace do LT C1b, jelikož se ve stupni 
LT C2 na Morav  hroby již nevyskytují.

7 Nepublikovaný nález, soukromá sbírka Brno.
8 Domaniowice, hrob 137 (Ko odziejski 1973, ryc. 8) a Vác, hroby 29 a 11 (Hellebrandt 1999, Pl. XXXII; Tankó 2006, 256, 
Þ g. 4: 10-18). 

Obr. 4. Typ 904. 1 – Hulín; 2 – Němčice nad Hanou; 3 – Kozlany
Kresby: A. Krechlerová, foto: H. Čižmářová
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1999, 88), nebo mohly tvo it sou ást náhrdelníku (nap . Seefried 1982, Þ g. 8), p ípadn  být na 
krku samostatn  zav šeny (Tankó 2006, 256; Venclová 1974, 596). Otázkou však z stává, jestli 
mimo oblast svého p vodního výskytu nez stal záv sk m pouze dekorativní ú el nebo zda 
p ebraly také symbolickou funkci související s kultem a magií (Balen-Letuni  1990, 50). Nov  
p edstavené korálky z Moravy pozm ují p vodní p edpokládanou oblast jejich výskytu. 
Ve sv tle nových i starších d íve nerozpoznaných nález  se tak dané území nejeví jako peri-
ferie, nýbrž sou ást distribu ního okruhu t chto speciÞ ckých ozdob – amulet .

Seznam maskovitých korálk  typu 901 (tzv. „face-beads“) 
1. Biskupice (okr. Prost jov)
Poloha: „Ostrov“
P vod nálezu: sídlišt , povrchový sb r
Uložení: Moravské zemské muzeum, inv. . 169318
Literatura: nepublikováno
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2758 C
Výzdoba: bílý pupík, modrobílé t ívrstvé o ko zapušt né do bílého podkladu
Stav dochování: zlomek horní ásti korálku
Rozm ry: pr m r 23 mm, délka 13 mm, síla 5 – 6 mm
Obr. 2: 4

2. Hrušky (okr. B eclav)
Poloha: „Tvrdonické podsedky”
P vod nálezu: sídlišt , povrchový sb r L. Kotásek, 2016
Uložení: Archeologický ústav AV R, Brno, inv. . 648701-1/16
Literatura: nepublikováno

Obr. 5. 1 – Mistřín, výběr nálezů z chaty č. 4 (podle Ludikovský 1968, tab. 42); 2 – Maňa,
výbava kostrového hrobu č. 133 (podle Benadik 1976, Abb. 1: 4)
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Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2728 C
Výzdoba: bílé pupíky a kapkovité vý n lky, modrobílá t ívrstvá o ka zapušt ná do bílého 

podkladu
Stav dochování: v tší ást korálku, ucho a spodní hrana odlomeny
Rozm ry: pr m r 22 mm, délka 12,5 mm, síla 4 – 5,5 mm
Obr. 2: 1

3. Mist ín (okr. Hodonín)
Poloha: „Trávníky”, „Rolka” 
P vod nálezu: sídlišt , záchranný výzkum Archeologického ústavu SAV Brno 1967, zemnice 4
Uložení: Masarykovo muzeum v Hodonín , inv. . 623-14/67 
Literatura: Ludikovský 1968, 56, tab. 42: 5; 1986, tab. 6: 11
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2748 C
Výzdoba: bílé pupíky a kapkovité vý n lky, modrobílá t ívrstvá o ka zapušt ná do bílého 

podkladu
Stav dochování: v tší zlomek horní ásti korálku
Rozm ry: pr m r 26 mm, délka 18 mm, síla 3,5 – 4 mm
Obr. 2: 3

4. Malé Hradisko (okr. Prost jov)
Poloha: „Staré Hradisko”
P vod nálezu: oppidum, výzkum F. Lipky a K. Sn tiny ve 20. letech 20. století
Uložení: Muzeum regionu Boskovicka, inv. . 1937
Literatura: Venclová 2016, 209, Pl. 73, 89
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2748 C
Výzdoba: ást obli eje z bílého opakního skla a modrobílého o ka, stopy po pupíku u okraje
Stav dochování: zlomek horní ásti korálku
Rozm ry: pr m r 23 mm, délka 12 mm, síla 5,5 mm
Obr. 2: 5  

5. Malé Hradisko (okr. Prost jov)
Poloha: „Staré Hradisko”
P vod nálezu: oppidum, výzkum F. Lipky a K. Sn tiny ve 20. letech 20. století
Uložení: Muzeum regionu Boskovicka, inv. . 1958
Literatura: Venclová 2016, 210, Pl. 74, 89
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2139 C
Výzdoba: žlutá dekorace a bílý pupík
Stav dochování: zlomek okraje korálku
Rozm ry: pr m r 20 mm, délka 10 mm, síla 5,5 – 6,5 mm
Obr. 2: 7 

6. Mušov (okr. Brno-venkov)
Poloha: „Hradisko – jižní svah“
P vod nálezu: poh ebišt  z doby hradištní, záchranný výzkum Archeologického ústavu AV R, 

Brno, hrob 39
Uložení: Archeologický ústav AV R, Brno, inv. . 10040/16-94/80
Literatura: Jelínková 1999, 19, 20, tab. V: 6, XXXVI: 6, CXI: 22
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2768 C
Výzdoba: dva bílé pupíky 
Stav dochování: zlomek okraje korálku
Rozm ry: pr m r cca 20 mm, délka 10 mm, síla 5 mm
Obr. 2: 6 
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7. Slavkov (okr. Uherské Hradišt )
Poloha: „Pad lský mlýn”
P vod nálezu: sídlišt , povrchový sb r L. Ježek
Uložení: Muzeum Ostrožská Lhota, bez inv. .
Literatura: ižmá ová 2017, 61, 64, 65, obr. 3: 5
Brava: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2768 C
Výzdoba: bílé pupíky, modrobílá t ívrstvá o ka zapušt ná do bílého podkladu 
Stav dochování: zlomek horní ásti korálku
Rozm ry: pr m r 20 mm, délka 11 mm, síla 5 – 6 mm
Obr. 2: 2

Seznam maskovitých - cívkovitých korálk  typu 904 (tzv. „bobbin-beads“) 
8. Hulín (okr. Krom íž)
Poloha: „U Isidorka”
P vod nálezu: poh ebišt , záchranný výzkum Archeologického centra Olomouc, 2008, žárový 

hrob(?), obj. 859 
Uloženo: Archeologické centrum Olomouc, inv. . 06/2008-1824-6
Literatura: Tajer 2009, 174, obr. 4: 3, foto 3
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2758 C
Výzdoba: vý n lky se žlutými a bílými spirálami a vlnicemi, dva bílé podlouhlé plastické 

vý n lky 
Stav dochování: celý p epálený korálek
Rozm ry: pr m r 20 – 23 mm, délka 5 mm, síla 5 – 8 mm
Obr. 4: 1

9. Kozlany (okr. Vyškov)
Poloha: „Lány”  
P vod nálezu: sídlišt , povrchový sb r
Uložení: soukromá sbírka Brno
Literatura: nepublikováno
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2768 C
Výzdoba: žluté vlnice
Stav dochování: zlomek horní ásti korálku
Rozm ry: pr m r 14 mm, délka 4,5 mm, síla 3 – 5 mm
Obr. 4: 3

10. N m ice nad Hanou (okr. Prost jov) 
Poloha: „Zadní dlátko”
P vod nálezu: sídlišt , povrchový sb r Z. erný, 2006
Uložení: Moravské zemské muzeum, inv. . 178755
Literatura: Venclová 2016, 33, 190, Pl. 36, 58
Barva: tmav  modré pr svitné sklo, odstín Pantone 2748 C
Výzdoba: pupíky se spirálami a vlnice asi bílé barvy (dochováno v negativu)
Stav dochování: zlomek okraje korálku
Rozm ry: pr m r 22 mm, délka 7 – 8 mm, síla 4,5 – 7 mm
Obr. 4: 2
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SUMMARY
The “mask-beads” and the “bobbin-beads“ in Moravia 
Bigger beads, described as mask beads due to their more or less stylised representation of 

human face, form a special group of La Tène Period glass jewels. In Central European space 
they are rather rare, they occur mostly in Eastern regions of the Celtic occupation and in South 
and East Europe. For a long time, the bead from the settlement in Mist ín (Ludikovský 1968, 56,
tab. 42: 5) had been considered the only Moravian item of this kind; nevertheless, in the light 
of new as well as older but not recognized Þ nds Moravia doesn´t seem to be a periphery but 
a part of the distribution area of these speciÞ c adornments – amulets. With the evolution of 
research and growing number of Þ nds, the distinction and description of mask beads have 
evolved. The so called „face-beads“ are classed as type 901 according to Venclová and the 
second group – the so called „bobbin-beads“ are numbered among type 904 (Venclová 1990; 
2016). In Moravia, mask beads of type 901 are currently known in 7 pieces from six sites, whe-
reas beads of type 904 have been found in one piece respectively on three sites. 

According to grave goods in the Eastern part of the Middle Danube region, bobbin-beads 
of type 904, similarly to beads of type 901, can be dated to LT C1 or LT C2 period in the Eastern 
part of Celtic area. Their later occurrence in some sites may bear witness to their possible 
existence in the younger period (Venclová 2016, 33, 80). The parallel deposition of both types 
in several grave good ensembles conÞ rms the same dating (Hellebrandt 1999, Pl. XXXII: 2, 3, 
6; Ko odziejski 1973, Þ g. 6: d, g; 8-10; Tankó 2006, Þ g. 4: 13, 16). Mask beads of type 901 appea-
ring in this country are considered imports from South and East Europe while bobbin-beads
of type 904 may be their local imitations produced in local glass workshops (Karwowski 2005, 
167; Tankó 2006, 256; Venclová/Militký 2014, 390). Mask beads were not usual utility items or 
jewels, each of them is a unique piece and with regard to their small number (compared to 
other adornments) they may be considered as amulets with apotropaic function. 

                                                                              
List of Þ gures
Fig. 1. Distribution of beads type 901 and 904 in Moravia. 1 – Biskupice; 2 – Hrušky; 3 – 

Hulín; 4 – Kozlany; 5 – Malé Hradisko „Staré Hradisko“; 6 – Mist ín; 7 – Mušov; 8 – N m ice 
nad Hanou; 9 – Slavkov. Author: H. ižmá ová.

Fig. 2. Type 901. 1 – Hrušky; 2 – Slavkov; 3 – Mist ín; 4 – Biskupice; 5, 7 – Malé Hradisko 
„Staré Hradisko“; 6 – Mušov (drawings by A. Krechlerová, photo by H. ižmá ová).

Fig. 3. Distribution of mask beads type 901 and 904 in middle and south-eastern Europe, 
added new Þ nds from Moravia (after Karwowski 2005, Þ g. 5, 8; 2010, Þ g. 5; Venclová 2016, 
80, Þ g. 21). 1 – Biskupice; 2 – Brateiu; 3 – Bune ti; 4 – Domaniowice; 5 – Donja Dolina;
6 – Fanagorja; 7 – Fântânele-Livad ; 8 – Hrušky; 9 – Hulín; 10 – Jánovce-Machalovce; 11 –
Jaszberény-Cseröshalom; 12 – Ker -Pantikapaion; 13 – Kežmarok-Jeruzalemský vrch; 
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14 – Kolmen; 15 – Kompolije; 16 – Kulchuskoje; 17 – Kozlany; 18 – Liptovská Mara; 19 – 
Malé Hradisko „Staré Hradisko“; 20 – Mangalia; 21 – Ma a; 22 – Mezönyárád; 23 – Mist ín;
24 – Muka evo-Lova ka; 25 – Mušov; 26 – N m ice nad Hanou; 27 – Nesebar-Mesambria; 28 – 
Nyírbátor; 29 – Pakoszówka; 30 – Panskoje; 31 – Parutino-Olbia; 32 – Pi colt; 33 – Prellenkirchen;
34 – Prozor; 35 – Roseldorf; 36 – Sájopetri; 37 – Sevastopol; 38 – Slavkov; 39 – Sweschtari;
40 – Tiszalök; 41 –Vác; 42 – Zimnicea. 

Fig. 4. Type 904. 1 – Hulín; 2 – N m ice nad Hanou; 3 – Kozlany (drawings by A. 
Krechlerová, photo by H. ižmá ová).

Fig. 5. 1 – Mist ín, selection of Þ nds from hut No. 4 (after Ludikovský 1968, tab. 42); 2 – 
Ma a, inventory of inhumation grave No. 133 (after Benadik 1976, Abb. 1: 4).
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