04 Horák_Sestava 1 13.2.2013 10:13 Stránka 225

ISSN 0323-0570

Acta Mus. Moraviae, Sci. soc.
XCVII: 2, 225–234, 2012

KELTSKÝ BOJOVNÍK Z HROBU 30 V HOLUBICÍCH
(OKR. VYŠKOV)
CELTIC WARRIOR FROM GRAVE NR. 30 IN HOLUBICE (DIST. VYŠKOV)

JAN HORÁK
Slezská univerzita v Opavě

ABSTRACT:
Warrior, whose remains were discovered in 1930 in Holubice, grave 30 was burried sometimes at the beginning
of the phase LTB2. As grave goods he was given the spear, that he had been using during his life. It’s a special
kind of spear, whose butt has shaped template in the area of Mediterranean, most probably in Greece; indeed the
spearhead is fixed by two rivets with half-ball plastic shaped bronze capitals, wearing typical characteristics of the
Celtic style. This finding is considered to be rare. From the evaluation follows, that the individual belonged to
a part of highest social layer and could be a part of Celtic crowds, which worked on Balkan and Greece at the
beginning of the 3rd century BC, according to ancient written sources perhaps as the mercenaries. The article also
tries to refer to possible combat specialization of the Celtic warrior with this type of spear.
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ÚVOD
Keltští bojovníci patřili podle zpráv antických autorů, zvláště pak G. I. CAESARA (VI:
13), mezi nejvyšší složku společnosti své doby. Jejich pohřby jsou považovány za hroby
elity obyvatelstva (FILIP 1956, 308). Výsady být pohřben se zbraněmi se zřejmě dostávalo
jen části mužské populace – aktivním bojovníkům (BUDINSKÝ – WALDHAUSER 2004, 108).
Hrob 30 se nalézal v severnější části (ČIžMÁŘ 1972a, obr. 1: B; PROCHÁZKA 1937, obr.
24) největšího zkoumaného pohřebiště doby laténské na Moravě, v Holubicích (ČIžMÁŘOVÁ 2009, 12). Podle dochovaných zpráv byl odkryt dne 28. 8. 1930 učitelem A. Procházkou.
Hrob se nacházel v hloubce 140 cm pod povrchem, rozměry hrobové jámy nejsou známy,
ale orientována byla ve směru S–J, bez odchylky. Uvnitř hrobu se nacházela kostra v natažené poloze naznak, doprovázená několika artefakty (ČIžMÁŘOVÁ 2009, 67; PROCHÁZKA
1937, 74).
Podél pravé nohy byl uložen železný meč v pochvě. U pasu měl pohřbený 3 duté bronzové kroužky z opasku. Za hlavou směrem šikmo do stěny byl opřený železný list kopí
s plasticky zdobenými bronzovými hlavicemi nýtů a jeho profilovaná železná botka byla
umístěna mezi chodidly (ČIžMÁŘOVÁ 2009, 67; PROCHÁZKA 1937, 74). Do běžné výbavy
bojovníka patřil také štít, jehož pozůstatky nebyly v hrobě 30 z Holubic nalezeny.
Antropologické vyhodnocení provedeno nebylo, kostra se až do dnešní doby bohužel
nedochovala (ČIžMÁŘOVÁ 2009, 20). A. PROCHÁZKA (1937, 74) pouze zmiňuje kulatou krátkou lebku se zdravým, mírně otřelým chrupem. V nálezové zprávě (č. j. 1696/87, uložena
v archívu ARÚ AV ČR Brno) uvádí J. Meduna stáří pohřbeného asi 30 let.
Pohřeb bojovníka z hrobu 30 v Holubicích svojí skladbou na první pohled nijak nevybočuje ze standardizovaného pohřbívání společensky vyšší vrstvy doby laténské fáze LTB2
na Moravě. Výbavou odpovídá skupině 1 B M. ČIžMÁŘE (1972a, 78), tzv. „chudých“ bojovnických pohřbů obsahujících výzbroj + do dvou dalších předmětů, případně pohřební gar-
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