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Loďkovítá spona z Brna-Obřan 

Laskavostí vedoucího chemicko-fyzikálni laboratoře katedry prehistorie filosofické fakulty 
UJEP Zdeňka Souška dostalo se mi příležitosti k publikaci níže popsané bronzové lodkovité 
spony z Brna-Obřan. Jde o starší nález, uložený v soukromé sbírce, který zůstal odborné veřej
nosti do této doby zcela neznám. 

Sponu nalezl 26. 8. 1940 Jan Kala v trati „Široké" pod hradiskem lidu popelnicových polí 
v Brně-Obřanech, kde se rozkládalo rozsáhlé, částečné prozkoumané, částečně zničené a částečně 
dosud ještě neotevřené pohřebiště. Tato nekropole souvisí jak svou polohou, tak i chronologicky 
a kulturně s vlastním Hradiskem.1 Podle plánku, uloženého společně se sponou, je patrno, že 

Obr. 4. Bmo-Obřany. Bronzová lodkovitá spona. (Kresba: A. Šik) 

spona se našla na tehdejší parcele č. 1361 katastru Husovice, 54 kroků od hranečníku umístěného 
na okraji lesa (měřeno od okraje lesa Bměrem k silnici do Soběšic). Tento údaj nelze sice dosti 
dobře použít při lokalizaci nálezu spony na plánek obřanského pohřebiště, nicméně je z něho 
jasné, že spona s tímto pohřebištěm organicky souvisí. 

Registrace publikované lodkovité spony má význam především z hlediska kompletace nálezů 
z obřanského Hradiska a pohřebiště. Jednotlivé památky z tohoto mohutného centra lidu popel
nicových polí jsou značně rozptýleny po různých sbírkách a soukromnících a nikdy patrně již 
nezískáme reprezentativní obraz o bohatství materiální kultury této lokality, avšak každý evido
vaný předmět k vytvoření určité představy o Hradisku přispívá. 

Spona je velmi dobře zachovalá (obr. 4), její povrch je pokrytý světle zelenou hladkou patinou, 
pouze jehla je korodována a zaohycovač je zčásti odlomený a roztřepený. Lučík spony má tvar 
obrácené široké masivní loďky. Jeho středem a po jeho bocích se táhnou tři plastická žebra zdo
bená rýhováním; stejně i při ústi lodky jsou sešikmené okraje zdobené šikmým rýhováním. 
Meziplochy mezi plastickými žebry jsou zdobeny podélnými žlábky. Skupiny tenkých paralel
ních žlábků se nacházejí také na zúžených, plných koncích lučíku, v místech přechodu lučíku 
k zachycovači a k vinutí. Vinutí pera je provedeno dvojím stočením drátu, ústícího posléze 
v jehlu. 

Spona je 65 mm dlouhá, 32 mm vysoká, maximální šířka lučíku je 16 mm, délka lučíku je 
46 mm, celková váha je 37 g. 

1 Popelnicové pole se rozkládalo nedaleko západního úseku severního valu Hradiska, v polních tratích ,,FrlčnI 
a „Široké" (srov. F. Adámek, Pravěké hradisko u Obran, Brno 1961, 33, obr. 36, 81, obr. 79). 
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Spona pochází s maximální pravděpodobností z některého z nesčetných zničených (většinou 
žárových) hrobů z obřanské nekropole. Dokládá existenci pohřebiště ještě ve stupni R HC, což 
ostatně bylo již několikrát konstatováno. 2 Větší část obdobného lučíku loďkovité spony je již 
z materiálu z obřanského naleziště známa. 3 Četné analogie řadí předmět do počátku doby Že
lezné na jižní Moravě, tedy do R HC. Bez doprovodného inventáře nelze ovšem sponu datovat 
podrobněji. Vcelku však je zřejmé, že patří ke starším variantám daného typu, které neprožívají 
do pozdní doby halětatské. Z hlediska kulturní příslušnosti patří spona pravděpodobně některému 
hrobu z konce podolské kultury, přežívající na lokalitě do R HC, nebo spíše již hrobům staršího 
či středního stupně horákovské kultury, které se tu také, byt v nehojné míře, vyskytly. 

Vladimír Podhorský 

Elne Kahnnbel aus Brno-Obřany. Der Autor publlziert elnen álteren, der Fachflflentlichkeit bisher v61lig unbe-
kannten Fond einer bronzenen Kahnnbel (Abb. 4) aus Brno-Obřany. 

Die Flbel wurde 1. J. 1949 von Jan Kala In der Trasse ,,Široké" unterhalb der Wallburg der BevĎlkerung der 
Urnengr&berfelder in Brno-Obřany gefunden, wo Bich ein eng mít der Wallburg zusammenh&ngendes ausgedehntes 
Graberfeld ausbreitete.1 Dieser Gegenatand beftndet Bich ln einer PrlvatBammlung. Selne Reglstrlerung bat vor allem 
vom Standpunkt der Komplettlerung der Funde von der Wallburg Obrany Bedeutung. 

Dle Flbel lat 85 mm lang und 32 mm hoch, Behr gut erhalten, ledlglich der Nadelhaken let abgebrochen; dle Ober-
flfiche des Qegenstandes lat von hellgruner Patina bedeckt. 

Die Fibel atammt offenbar aus irgendeinem der zahlrelchen vemlchteten Grabei der Kekropolls von Obrany. Bie 
liefert elnen Bewels fur die Exiatenz des Gr&berfeldes noch In der Stufe R. HC, was flbrigenB bereits mehrmals kon-
Btatlert wurde.3 Dae grossere Stuck elnes ahnlichen Fibelbogens let bereits aus dem Materiál des Burgwalls von Obrany 
bekannt.1 Zahlrelche Analoglen datleren den Fund ln dle Stufe R HC ohne Mogllchkelt einer n&heren Bestimmung. 
Unter dem Aspekt der Kulturzugehdrlgkeit ist dle Fibel wahrachelnlich Irgendeinem Grab der álteren Phase der 
Horákover Kultur zuzurechnen. 

A. H. 

Laténský hrob z Moravského Krumlova (okr. Znojmo) 

(K otázce styku halžtatského prostředí s keltským) 

Roku 1954 podal F. Kaufman krátkou zprávu o nálezu dvou kostrových hrobů, které zjistil 
při stavbě městskýoh jatek v Moravském Krumlově. 1 Jeden hrob obsahoval typické předměty 
výbavy keltskýoh hrobů, které ho datují do stupně LT-B2, druhý hrob, který se od něho na
cházel asi dva metry, obsahoval však inventář poněkud odlišného charakteru. Poněvadž F. Kauf
man materiál z tohoto hrobu nevyobrazil, zůstal tento celek nepovšimnut, a proto pokládám 
za vhodné na něj znovu upozornit. 

Popis hrobu. 
V obdélníkové hrobové jámě hluboké 180 cm ležela kostra v natažené poloze, orientovaná 

JZ (lebka) — sv. Na levé ramenní kosti se naoházel lignitový kruh, na pravé ramenní kosti 
bronzový kruh, u nohou stála nádoba. V hrobě byl dále zjištěn zlomek šálku, u něhož jsou nále
zové okolnosti ovšem nejisté. 

Popis nálezů. 
1. Nádoba vyrobená v ruce, na rozhraní hrdla a výdutě je umístěn plastický výčnělek. Povrch 

je tuhovaný a leštěný. R.: v.: 17,1; es okraje: 16,8; a dna: 8,5 cm. Inv. č. 29. Obr. 5:3. 
2. Okrajový střep šálku s uohem, hrdlo je od výdutě ostře odsazeno. Povrch je tuhovaný 

a leštěný. R.: a okraje: asi 30 cm. Inv. 6. 30. 
3. Bronzový uzavřený kruh z hladké nezdobené tyčinky. R.: a kruhu: 8,8x8,5; a tyčinky: 

0,5x0,6 cm. Inv. č. 21. Obr. 5:1. 
4. Lignitový kruh, poškozený. R.: 0 kruhu: 9,5; 0 tyčinky: 0,8x 1,1 cm. Inv. č. 20. Obr. 5:2. 
Všechny předměty jsou uloženy v muzeu Moravský Krumlov. 
Keramika nalezená v hrobě je bezesporu halštatská. Nádoba náleží podle V. Podhorského 

do středního stupně horákovské kultury,2 podle J. Nekvasila spíše do staršího stupně. 3 Analogická 
nádoba je známa ze Střelio,4 materiál z této lokality však nepochází z uzavřených celků. Zlomek 

J J. Nekvatil, Horákovská skupina mohylového lidu na Jižní Moravč, rkp disertační práce, Brno 1952, I, 287 ad.; 
M. Solit, Jižní Morava v dobé halStateké, PA XLVI, 1955, 104, 128; F. Adámek, op. cit., 106; V. Podhorská, Jiho
moravská halStatská sídliště — II, SPFFBU E 17, 1972, 24. 

1 V. Podbortká. Máhren in der Spatbronzezeit, Brno 1970, 62, obr. 13: 6. 
1 F. Kaufman, Latinské nálezy z Moravského Krumlova a okolí, AR VI, 1954, 52 ad., obr. 11. 
' Laskavé sděleni V. Podbortktho. 
' Laskavé sdělení J. Nekvasila. 
* V. Podbortká, Jihomoravská halStatská sldllítě — I, SPFFBU E 15, 1970, tab. XIV: 9. 


