VII.

ARCHEOLOGICKÉ

PRAMENY

Časně slovanské sídlištní objekty z tzv. osady I v Břeclavi-Pohansku byly
popsány a kresebně zachyceny spolu se základním inventářem v monografii
o velmožském dvorci (DOSTÁL 1975, 265—333, tab. 1—110); podobně objekty
z tzv. osady II a nálezy z nich jsou dokumentovány ve studii o této osadě ( D O S T Á L
1982, 60—73, obr. 1—24, tab. I—VIII). Soupisová část této monografie obsahuje
popisy hrobů a inventáře z žárových pohřebišť v Břeclavi-Pohansku, v lese „ T r 
nava" (dříve uváděno pod katastrem Lanžhot) a ve Staré Břeclavi.
Popisy inventáře hrobů z Břeclavi-Pohanska a ze Staré Břeclavi jsou doplněny
inventárními čísly katedry archeologie, i když nálezy jsou uloženy v různých
institucích: věci z Pohanská jsou deponovány v zařízeních filozofické fakulty
UJEP, materiál ze Staré Břeclavi je schraňován v Regionálním muzeu v Mikulově.
Nálezy ze žárových hrobů v lese „Trnava" jsou v Moravském muzeu v Brně;
jejich inventární čísla v práci neuvádím.
V popisech jsou používány zkratky pro délku (d), šířku (š), hloubku (hl), průntér (p)> výšku (v), průměr okraje (po), průměr výdutě (pv), průměr dna (pd)
uváděné bud malými nebo velkými písmeny podle polohy v textu.

BŘECLAV-POHANSKO - ČASNĚ
POHŘEBIŠTĚ

SLOVANSKÉ

Pohřebiště bylo objeveno v jižní části tamějšího velkomoravského hradiska
{obr. 2:3) při systematickém výzkumu F F U J E P v roce 1961. V temže roce bylo
prozkoumáno 12 žárových hrobů; na dalších 13 hrobů se přišlo v roce 1962
a 30 hrobů bylo zachyceno v roce 1967. Většina z 55 objevených hrobů ležela
v pásu táhnoucím se od severozápadu k jihovýchodu a vytvářela dvě skupiny,
mimo něž se nacházelo jen několik hrobů (obr. 3).
V popisu je za číslem hrobu uváděno v závorce číslo čtverce o rozměrech 5 X 5 m,
v němž se hrob nacházel a podle něhož lze na plánku (obr. 3) polohu hrobu zjistit.
V některých případech je za číslem čtverce uveden odkaz na fototabulku, pokud
byl hrob fotografován in siru a byl-li jeho snímek dostatečně instruktivní. Popisy
hrobů jsou doplněny váhou fragmentů spálených lidských kostí a jejich antropologickým určením, které provedla doc. R N D r . A . LORENCOVÁ, CSc. Při antropologickém zařazování pozůstatků jsou uváděny zkratky pro věkové skupiny
podle běžných zvyklostí (srov. např. Stloukal—Vyhnánek 1976, 28): inf I (infans I = dítě, 0—6 let), inf II (infans II = dítě, 7—14 let), iuv (iuvenis = mla
distvý, 14—20 let), ad (adultus = dorostlý, 20—40 let), mat (maturus = zralý,
40—60 let), sen (senilis = stařecký, přes 60 let).
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HROB 1 (C 27/28-23)
Byl zachycen zjišťovací křížovou sondou na rozhraní uvedených čtverců.
V hloubce 50 cm pod povrchem se nacházela rozbitá nádoba (1), která obsahovala
popelovitou výplň, zbytky spálených kostí (ztraceny) a přezku (2).
1. Situlovitá poněkud deformovaná nádoba s mírně vyhnutým a zaobleným okrajem,
$ nepravidelnou nezdobenou výdutí a se slabě odsazeným dnem na vnější straně klenutým,
nerovným, s obvodovým výstupkem, na vnitrní straně zaobleným. V hlinité hmotě je
drsný písek a kaménky. Povrch potažený jemnější vrstvičkou je šedohnědý. Vodorovné
nepravidelnosti uvnitř a četné nerovnosti na povrchu svědčí o výrobě nálepovou technikou.
Slepena a asi z 1/4 doplněna. V 24,2 cm; po 16,6 cm; pv 19 cm; pd 8,2 cm; obsah 3,58 litru;
inv. č. 30.411; tab. 1:1; 111:1.
2. Železná přezka s lichoběžníkovitým rámečkem se slabě prohnutými boky. Esovitě
profilovaný trn je posunut z původní polohy. Rámeček i trn jsou vykovány z tyčinky obdélníkovitého průřezu. V 3,1 cm; š 2,9-3,4 cm; inv. č. 30.412; tab. 1:2,2a; 111:2.

HROB 2 (C 29-23); tab. 1:1
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy byla v hloubce 22 cm objevena rozbitá
nádoba (1) obsahující 750 g zlomků spálených kostí náležejících většímu dítěti
(inf II).
1. T ř i čtvrtiny velké soudkovité nádoby s chybějící horní částí, s nepravidelnou nezdobe
nou výdutí a s výrazně zúženým, vně vypouklým a uvnitř zaobleným dnem. Hlinitá masa
obsahovala drsný písek a drobné kaménky. N a šedohnědém povrchu potaženém jemnější
vrstvou se jeví svislé žlábky; nepravidelnosti a výrazné svislé stopy po shlazování na vnitřní
straně svědčí o výrobě nálepem. L o m vykazuje tři vrstvy. Zach. v 21,3 cm; pv 25 cm i
pd 10 cm; inv. č. 30.413; tab. 1:3; 111:3.

HROB 3 (C 29-23); tab. 1:1
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy byly v hloubce 27 cm v těsné blízkosti
hrobu 2 objeveny střepy ze dvou nádob (1,2), mezi nimiž se nacházelo 210 g
spálených zlomků kostí z menšího dítěte (inf I, asi 2 roky).
1. Baňatá nádoba s nepatrně vyhnutým a kuželovitě seříznutým a mírně vně rozšířeným
okrajem, s nezdobenou zduřelou výdutí výrazně se zužující v nožkovité dno, na vnější
straně rovné a uvnitř zaoblené. Hlinité těsto obsahuje drsný písek. Povrch potažený jem
nější vrstvičkou je hnědý s tmavšími skvrnami. Ve spodní části jsou na povrchu svislé
stopy po shlazování. Slepen a zčásti doplněn. V 23 cm; po 16,7 cm; pv 21,4 cm; pd 8 cm;
obsah 4,5 litru; inv. č. 30.414; tab. 2:1; 111:4.
2. Tři čtvrtiny profilu drobné silnostěnné nádobky bez okraje, s vyhlazenou nezdobenou
a pórovitou střední a spodní částí s tenkým dnem vně klenutým, uvnitř v zásadě rovným,
avšak oboustranně výrazně hrbolkovitým. Materiál hrubě míšený s četnými kaménky.
Povrch nerovný, drsný, načervenalé a místy slabě nahnědlé barvy. Nádobka byla hnětena
ve volné ruce. Lom je místy jednobarevný, místy vykazuje tři vrstvy. Zach. v 9,3 cm;
pv 12,6 cm; pd 7,7 cm; inv. č. 30.415; tab. 2:2.

HROB 4 (C 28-23/24)
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy byl v hloubce 31 cm nalezen spodek
nádoby (1) obložené drobnějšími kameny. Obsahoval 1.076 g spálených zlomků
kostí ze dvou jedinců (muž, mat; dítě, inf I) a též spálené zvířecí kosti. Mezi zlomky
kostí byla šipka (2) a rohovcové jádro (3).
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1. Spodní polovina nádoby se slabě kónickými stěnami a s výrazně odsazeným dnem,
které je vně vypouklé a uvnitř zaoblené. V hlinitém těstě drsný písek a kaménky. Povrch
potažený jemnější vrstvičkou je hnědavý, uvnitř tmavošedý. N a vnitřní straně jsou při
dně výrazné nepravidelnosti. Lom vykazuje tři vrstvy. Zach. v 14,5 cm; pv 18,5 cm;
pd 8,7 cm; inv. č. 30.418; tab. 2:3, 111:7.
2. Rozlámaná železná šipka se symetrickým listovitým hrotem a s tulejkou. D 8,5 cm;
p tulejky 1 cm; inv. č. 30.416-7; tab. 2:4; 111:5.
3. Oštípané rohovcové jádro hnědočervené barvy. D 3,5 cm; inv. č. 30.419; tab. 2:5;
111:6.

HROB 5 (C 26-23)
Při odkrývání povrchové humusovité vrstvy byla v hloubce 25 cm zachycena
rozdrcená spodní část nádoby (1) roztažená na větší ploše. Mezi střepy bylo naleze
no 265 g zlomků spálených kostí patřících dorostlému jedinci (ad, nejméně 20 let)
neurčitelného pohlaví.
1. Spodní polovina nádoby s mírně kónickými stěnami a se slabým zúžením nad dnem,
které je vně i uvnitř rovné. Hlinitý materiál obsahuje drsný písek a kaménky. Povrch pře
tažený jemnější vrstvičkou je hnědavý, uvnitř nasedly. Vně i uvnitř jsou svislé stopy po
shlazování. N a lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 16.5 cm; pv 21,5 cm; pd 10,5 cm; inv. č. 30.420;
tab. 2:6; 111:8.

HROB 6 (C 29-23); tab. 1:2
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy byly v hloubce 32 cm nalezeny střepy
ze tří nádob (1 — 3) a mezi nimi 1.875 g zlomků spálených kostí náležejících asi
ženě (mat-sen).
1. Situlovitá nádoba s nepatrně vyhnutým a téměř vodorovně seříznutým okrajem s ne
zdobenou pravidelnou výdutí a s dnem vně i uvnitř rovným. Hlína obsahuje drsný písek.
Povrch potažený jemnější vrstvičkou je hnědý. N a lomu jsou dvě až tři vrstvy. Zachována
asi z poloviny, slepena. V 25 cm; po 15,5 cm; pv 19 cm; pd 8 cm; inv. č. 30.422/1; tab. 3:2.
2. Střep ze situlovité nádoby s vyhnutým a kuželovi tě seříznutým okrajem, se žlábkovitým hrdlem a s nezdobenou výdutí. Hlína obsahuje drsný písek a kaménky. Povrch potažený
jemnější vrstvičkou je šedohnědý. Po 20 cm; pv 21 cm; inv. č. 30.422/2; tab. 3:3.
3. Masivní soudkovitá nádoba s mírně vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem,
s pravidelnou výdutí a s klenutým, uvnitř částečně zaobleným dnem. Zdobí ji dvě šesti
násobné neuměle ryté hřebenové vlnice. Hlinité těsto obsahuje drsný písek a slídu. Povrch
s jemnější vrstvičkou je šedohnědý. Okraj obtáčen, uvnitř svislé stopy po shlazování,
zejména pod hrdlem. Slepena a asi z 1/4 doplněna. V 17,7 cm; po 16,5 cm; pv 19,6 cm;
pd 10 cm; obsah 2,86 litru; inv. č. 30.421; tab. 3:1; 111:9.

HROB 7 (C 28-23); tab. 11:1
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy byla nalezena nádoba s odoraným
okrajem (1), v níž byl vedle 330 g kostí z žárového pohřbu většího dítěte (inf II)
nůž (2).
1. Širší situlovitá nádoba s okrajem patrně kolmým (podle částečně zachovaného zbytku),
s nezdobenou výdutí a s dnem vně rovným a v jednom místě excentricky vchlípeným,
zevnitř u stěn zaobleným a ve středu klenutým. Hliněné těsto obsahuje drsný písek a ka
ménky. Povrch s jemnější vrstvičkou je šedohnědý. Ve spodní části se jeví svislé rýhy
po kaméncích vytrhaných ze stěn při shlazování. Lom vykazuje tři vrstvy. Zach. v 19 cm;
pv 18,5 cm; pd 11,6 cm; inv. č. 30.424; tab. 4:1, IV:1.
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2. Železný nůž s rovným hřbetem a s esovitč prohnutým ostřím. Ř í p je od hřbetu
povlovně a od ostří obloukovitě skosen. D 11,5 cm; m i x . š 1,5 cm; inv. č. 30.423; tib. 4:2;
IV:2.

HROB 8 (C 26-24); tah. 11:3
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy nalezena rozdrcená nádoba (1) se
zbytky žárového pohřbu (ztraceny).
1. Soudkovitá masivní nádoba se slabí přehnutým a tupí kuželovitě seříznutým okrijem, s pravidelnou výdutí a s dnem vně slabí klenutým a zevnitř zaobleným. Je neuměle
zdobena dvěma pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou hřebenové vlnice, nahoře zahrocené.
Hlinitý miteriál obsahuje drsný písek a ojedinělé kaménky. Povrch potažený jemnější
vrstvičkou je hnědý s našeilými skvrnami. Okraj je slabí obtáčen, jinak jsou na povrchu
patrné svislé stopy po shlazování. Slepena, část okraje doplnína. V 24 cm; po 18,8 cm;
pv 20,2 cm; pd 11,2 cm; obsah 4,55 litru; inv. č. 30.425; tah. 4:3; IV:3.

HROB 9 (C 27-24)
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy nalezena rozdrcená nádoba (1) obsa
hující 825 g zlomků spálených kosti patřících asi muži (nejméně ad; horní věková
hranice neurčitelná); mezi střepy byla železná tyčinka (2).
1. Spodní část tenkostěnné nádoby s dnem vně klenutým a zevnitř rovným. Zdobí ji dva
pásy vodorovných rýh, mezi nimiž je neuměle rytá hřebenová vlnovka. Hlína obsahuje
drsný písek a velké množství kaménků. Povrch pokrývá tenká hladká vrstvička hnědé
barvy. Je nápadně pravidelný. N a lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 17,5 cm; pv 22 cm; pd
11 cm; inv. č. 30.427; tah. 5:1; IV:4.
2. Plochá železná hraněná tyčinka, slabě prohnutá. Snad pochází ze sídla. D 5,8 cm;
š 0,5 cm; inv. č. 30.426; tah. 5 : 2; IV: 5.

HROB 10 (C 2 7 - 2 4 ) ; táb. 1:5
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy byly nalezeny zlomky dvou nádob
(1, 2), z nichž popelnice ležela na boku. V ní bylo 300 g zbytků žárového pohřbu
patrně ženy (nejméně ad, horní věková hranice nezjjistitelná).
1. Širší soudkovitá nádoba s mírně vyhnutým a zaobleným okrajem, s poněkud ne
pravidelnou výdutí zploštělou do elipsy a s dnem patrně oboustranně rovným (zachována
jen malá část). V horní čisti ji zdobí dvě neuměle ryté zahrocené hřebenové vlnice, pod
nimiž je pás vodorovných rýh. Hlína obsahuje drsný písek a kaménky. Povrch je v horní
části jemně drsný, naspodu je vyhlazen do jemné vrstvičky, místy narušené stopami po
vypadlých kaméncích. Je hnídý, s ojedinělými černými skvrnami. Okraj vykazuje stopy
po obtáčeni, ve spodní části jsou stopy po svislém shlazování. Slepena a téměř z poloviny
doplněna. V 22,5 cm; po 16,6—18,5 cm; pv 20,5 cm; pd 11,2 cm; obsah 4,2 litru; inv. č.
30.428; tah. 5:3; IV:6.
2. Spodek silnostěnné nádobky s dnem vně rovným a uvnitř zaobleným. V hlíně drsný
písek. Povrch pokrývá jemná vrstvička hnědé, místy šedohnědé barvy. Uvnitř nad dnem
šikmé žlábky po modelaci. Na lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 7,3 cm; pv 14 cm; pd 8 cm;
inv. č. 30.429; tah. 5:4.
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HROB 11 (C 27-22)
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy nalezena rozdrcená nádoba (1) s 215 g
zbytků spálených kostí jedince neurčitelného pohlaví (nejméně ad).
1. Soudkovitá nádoba s vyhnutým a zaobleným okrajem (dorekonstruován k slepené
části okraje kresebně), s pravidelnou nezdobenou výdutí a s dnem vně i uvnitř rovným.
V hlíně drsný písek a kaménky. Povrch je potažený jemnější vrstvičkou uvnitř otřelou;
je hnědavý, místy nasedly. Na lomu jsou tři vrstvy. Zachován celý profil zčásti slepený,
asi třetina nádoby chybí. V 16,7 cm; po 13 cm; pv 16 cm; pd 9,5 cm; inv. č. 30.430;
tab. 5:5; IV:7.

HROB 12 (C 28-22)
Při skrývce povrchové humusovité vrstvy nalezena spodní část nádoby (1)
a několik střepů včetně okrajových (2,3) spolu s 260 g fragmentárních spálených
kostí patrně mužských (ad) s příměsí kostí zvířecích.
1. Spodní část poměrně tenkostěnné nádoby s dnem vně i uvnitř klenutým. Na dně
obloukovité stopy po odřezávání. Povrch s jemnější vrstvičkou je šedohnědý. Uvnitř jsou
patrné svislé stopy po shlazování a nerovnosti u dna. N a lomu jsou dvě vrstvy. Zach.
v 12,2 cm; pv 18,5 cm; pd 9,5 —10 cm; inv. č. 30.431; tab. 5:7; IV:8.
2. Nezdobený střep s okrajem slabě vyhnutým a zaobleným, s náznakem lomu na vnitřní
straně. V hlíně drsný písek. N a lomu tři vrstvy. Po 19 cm; pv 22 cm; tab. 5:8.
3. Větší střep z nádoby s vyhnutým a zaobleným okrajem a s pravidelně vyklenutou
výdutí. Pod hrdlem ho zdobí dvě poměrně neuměle ryté hřebenové vlnice mezi dvěma
vodorovnými pásy rýh. V hlíně ostrý drobný písek. Povrch hladký, sedavý, uvnitř nahnědlý.
Na vnitřní straně okraje stopy po obtáčení. Zach. v 8,3 cm; po 14 cm; pv 18 cm; inv. č.
30.431/3; tab. 5:6.

HROB 13 (C 26 - 25); tab. 11:2
V hloubce 50 cm byla v úrovni podloží nalezena nádoba (1) se 450 g zlomkovitých kostí z žárového pohřbu ženy (mat).
1. Masivní a těžký soudkovitý hrnec s krátce vyhnutým, zesíleným a zaobleným okrajem,
s pravidelnou výdutí a s dnem vně mírně klenutým a zevnitř rovným. V horní části jej
zdobí tři pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou dvě neuměle ryté hřebenové vlnice.
Hlína obsahuje drsný písek a drobné kaménky. Povrch potažený jemnou vrstvičkou s otisky
prstů je hnědý. N a vnitřní straně okraje jsou stopy po obtáčení. Slepen a nepatrně doplněn.
V 22,6 cm; po 15 cm; pv 19,2 cm; pd 10,4 cm; obsah 3,45 litru; inv. č. 42.168; tab. 6:1;
V:l.

HROB 14 (C 2 8 - 2 5 )
V hloubce 50 cm byla v úrovni podloží objevena nádoba (1) s odoraným okrajem.
1. Vejčitá nádoba s náznakem vyhnutí u zničeného okraje, s nezdobenou výdutí a s dnem
vně vypouklým a uvnitř rovným. Hlína obsahuje drsný písek, kaménky a slídu. Povrch
potažený jemnější vrstvičkou je hnědý s větší šedou skvrnou ve spodní třetině. Uvnitř
výrazné svislé stopy po modelaci. Slepen a částečně doplněn. Zach. v 26 cm; pv 17,6 cm;
pd 9,1 cm; obsah 3,04 litru; inv. č. 42.169; tab. 6:2; V:2.
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HROB 15 (C 31-32)
V hloubce 21 cm byla v povrchovém humusu zachycena nádoba (1) s odoraným
okrajem, jejíž dno se nacházelo nad podložím v hloubce 35 cm.
1. Spodní část soudkovité nádoby s pravidelnou výdutí a s dnem vně i zevnitř klenutým.
Nad největší výdutí je neuměle zdobena střídajícími se pásy dvou hřebenových vlnic a dvou
hřebenových rýh. Hlína obsahuje drsný písek, kaménky a trochu slídy. Povrch vytvářející
jemnější vrstvičku je vně hnědý a uvnitř tmavošedý. Uvnitř jsou svislé stopy pc modelují
cích prstech. N a lomu jsou dvě vrstvy. Zach. v 12,5 cm; pv 14,6 cm; pd 8,3 cm; inv. č.
42.170; tab. 6:3; V:6.

HROB 16 (C 30-32)
V hloubce 25 cm byla v povrchové humusovité vrstvě zachycena nádoba
s odoraným okrajem (1), v níž byl vedle 312 g kostí z žárového pohřbu jedince
neurčitelného pohlaví (asi ad) železný předmět (2).
1. Vejčitá silnostčnná nádoba s odraženým okrajem, s nezdobenou výdutí s náznakem
lomu pod okrajem a s dnem vně mírně klenutým a uvnitř rovným. Hlína obsahuje drsný
písek. Povrch vyhlazený v jemnou vrstvičku je hnědý. Uvnitř svislé stopy po modelaci silně
vystupující ve střední části nádoby. N a lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 17 cm; pv 18,5 cm;
pd 7,5 cm; inv. č. 42.176; tab. 6:4; V:4.
2. Fragmentární plochý železný pásek s otvorem při zaobleném konci. D 5,5 cm; š 1,8 cm;
inv. č. 42.177; tab. 6:5; V:3.

H R O B 17 (C 3 0 - 22)
V hloubce 25 cm byla v povrchové humusovité vrstvě zjištěna úplně rozdrcená
nádoba (1) a 160 g fragmentárních spálených kosti z jedince neurčitelného pohlaví
(nejméně iuv).
1. Soudkovitá tenkostěnná nádoba se značně vyhnutým a zaobleným okrajem, s ne
pravidelnou výdutí a s dnem vně i uvnitř rovným, jen u stěn poněkud zaobleným. Neuměle
rytá výzdoba sestává ze čtyřech pásů vodorovných rýh, mezi nimiž jsou tři hřebenové
vlnice. Hlína obsahuje drsný písek. Povrch přetažený jemnější vrstvičkou je šedohnědý.
Vykazuje četné nepravidelnosti a stopy po svislém shlazování uvnitř. Slepena a asi třetina
nádoby chybí. V 23 cm; pv 20 cm; pd 9,9 cm; obsah 4,2 litru; inv. č. 42.178; tab. 6:6;
V:5.

HROB 18 (C 2 9 - 2 2 )
V hloubce 25—60 cm byla nalezena v humusovité vrstvě rozbitá nádoba (1),
která ležela asi 80 cm od hrobu 19. Spálené kosti nebyly registrovány.
1. Soudkovitá nádoba s vyhnutým a zaobleným okrajem, se značně zúženým hrdlem,
s pravidelnou výdutí a s dnem vně vypouklým a uvnitř rovným. V horní části ji zdobí
tři pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou dvě neuměle ryté hřebenové vlnovky. V kera
mické hmotě je drsný písek a ojedinělé kaménky. Na povrchu je jemnější vrstvička hnědé
barvy. U okraje se jeví stopy obtáčení, ve spodní části stopy po svislém shlazování. Slepena
a asi z 1/3 doplněna. V 17,7 cm; po 11,9 cm; pv 15 cm; pd 8,1 cm; obsah 1,67 litru; inv. č.
42.179; tab. 7:1; V:7.
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HROB 19 (C 29-22)
V humusovité vrstvě byla v hloubce 25—60 cm nalezena rozbitá nádoba (1)
s žárovým pohřbem (ztracen).
1. Vejčitý hrnec se značně vyhnutým a zaobleným okrajem, s poměrně pravidelnou
výdutí a s dnem vně vypouklým a zevnitř rovným. Zdobí ji dva pásy vodorovných rýh,
mezi nimiž je mělká hřebenová vlnovka. V hlinitém těstě je drsný písek a kaménky. Povrch
vyhlazený v jemnou vrstvičku je ve spodní části hnědý, v horní části šedohnědý. Okraj
slabě obtáčen, uvnitř výrazné svislé stopy po modelaci. Slepena a asi z 1/4 doplněna.
V 22,5 cm; po 14,8 cm; pv 18 cm; pd 9,1 cm; obsah 3,19 litru; inv. č. 42.180; tab. 7:2; V:8.

HROB 20 (C 28-25); tab. 1:3
V povrchové humusovité vrstvě byly v hloubce 25—50 cm objeveny dvě nádoby
stojící těsně vedle sebe; západní byla celá (1) východní byla rozmáčknutá (2).
Prvná obsahovala 540 g spálených kostí muže (mat ?), druhá 400 g spálených kostí
ženy (ad-mat).
1. Masivní situlovitá nádoba s vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem, s tupým
lomem na největší výduti, s dnem vně nepatrně klenutým a zevnitř zaobleným. Na hrdle
ji zdobí dvě řady téměř kolmých vpichů, mezi nimiž je pás vodorovných rýh, na výduti
Šikmé řady sestávající ze sedmi až desíti hřebenových vpichů, pod nimiž je pás vodorovných
rýh s přesahujícími se konci. Keramický materiál obsahuje drsný písek a kaménky. Povrch
vytvářející jemnější vrstvičku je hnědý, v horní části černý. Okraj obtáčen, vně slabé stopy
po svislém shlazování. Výduť v jednom místě otlučena, část okraje doplněna. V 22,7 cm;
po 15,3 cm; pv 16,7 cm; pd 9,2 cm; obsah 2,52 litru; inv. č. 42.182; tab. 7:3; VI:2.
2, Širší vejčitá nádoba s vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem, s poměrně pravidel
nou masivní výdutí a s dnem vně rnírně klenutým a zevnitř zaobleným. Zdobí ji dva pásy
hřebenových rýh, mezi nimiž je pás svisle postavených hřebenových vpichů. Hlinité těsto
obsahuje drsný písek. Povrch přecházející v jemně drsnou vrstvičku je šedohnědý. Okraj
je obtáčen, na vnější straně jsou ve spodní části slabě znatelné svislé stopy po shlazování.
Na nádobě jsou dvě dvojice reparačních otvorů ležících zhruba proti sobě. Slepena a ne
patrně doplněna. V 20 cm; po 15,9 cm; pv 18 cm; pd 10,9 cm; obsah 2,74 litru; inv. č.
42.181; tab. 7:4; VI:1.

HROB 21 (C 30-23)
V povrchové humusovité vrstvě byla v hloubce 25—50 cm nalezena rozdrcená
nádoba (1) s 215 g spálených kostí z jedince neurčitelného pohlaví (ad-mat ?).
1. Asi dvě třetiny spodní části silnostěnné nádoby s výrazně odsazeným, vně rovným
a uvnitř zaobleným masivním dnem. Hlína obsahuje drsný písek a kaménky. Povrch původ
ně opatřený jemnější vrstvou, která se otřela až na drsnou strukturu střepu, je vně hnědavý,
uvnitř nasedly. Uvnitř se jeví výrazné stopy po svislém shlazování. N a lomu jsou tři vrstvy.
Zach. v 15,5 cm; pv 19 cm; pd 10,2 cm; inv. č. 42.183; tab. 8:1; VI:3.

HROB 22 (C 30-23)
V povrchové humusovité vrstvě byla v hloubce asi 25 cm nalezena rozdrcená
nádoba (1) obsáhuíící 370 g spálených kostí patřících asi ženě (ad-mat).
1. Zlomky vejčité nádoby se značně vyhnutým a tupě kuželovitě seříznutým okrajem,
s poměrně tenkostěnnou nezdobenou výdutí a s masivním vně klenutým a zevnitř nerov
ným dnem. Keramická hmota obsahuje drsný písek. Povrch je hladký, hnědý, místy šedo101

hnědý. Na povrchu i uvnitř jsou svislé stopy po shlazování. N a lomu jsou tři vrstvy. Slepena
spodní část, horní část dorekonstruována podle jednotlivých střepů kresebně. V 29 cm;
po 23 cm; pv 25 cm; pd 10 cm; obsah 8,06 litru; inv. č. 42.184; tab. 8:2; VI:4.

HROB 23 (C 29-25)
V povrchové humusovité vrstvě byla nalezena v hloubce 40 cm porušená nádoba
(1) se 120 g přepálených kůstek jedince neurčitelného pohlaví a věku, mezi nimiž
byl nůž (2).
1. Vakovitý hrnec s nepatrně vyhnutým a zaobleným okrajem, s nepravidelnou výdutí
a s rovným, zevnitř zaobleným dnem. Zdobí ho dva pásy vodorovných rýh (horní přechází
místy ve vlnici), mezi nimiž je neuměle rytá hřebenová vlnovka. Hlína obsahuje písek.
Vyhlazený povrch je šedohnědý. Uvnitř jsou patrné nepravidelnosti svědčící o výrobě
nálepem. Slepen a z poloviny doplněn. V 14,2 cm; po 10,3 cm; pv 12,9 cm; pd 8,1 cm;
obsah 0,96 litru; inv. č. 42.185; tab. 8:4; VI:5.
2. Železný nuž s rovným k hrotu skoseným hřbetem a s obloukovitě vybroušeným
ostřím, široký řap oboustranně skosen. D 11,5 cm; max. š 1,5 cm; inv. č. 42.186; tab. 8:5;
VI.-6.

H R O B 24 (C 2 9 - 2 5 ) ; tab. 11:4
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 25—50 cm téměř neporušená
nádoba (1) se 410 g spálených kostí muže (mat). Vedle nádoby byl položen na hraně
plochý kámen.
1. Tenkostěnná vejčitá nádoba s vyhnutým a zaobleným okrajem, s poměrně pravidelnou
výdutí a s dnem vně rovným a zevnitř klenutým. N a největší výduti ji zdobí čtyři pásy téměř
svislých hřebenových vpichů. V hlinité hmotě je drsný písek a kaménky. N a povrchu
je jemnější vrstvička tmavohnědé až černé barvy. Uvnitř stopy po různosměrném shla
zování, na dně stopy po odřezávání, okraj obtáčen. Slepena, okraj zčásti doplněn. V 23,6 cm;
po 15,2 cm; pv 18,1 cm; pd 8,8 cm; obsah 3,4 litru; inv. č. 42.187; tab. 8:3; VI:7.

HROB 25 (C 26-27)]
V hloubce 50 cm stála na úrovni podloží porušená nádoba (1) obsahující 265 g
spálených kostí patřících asi ženě (ad-mat).
1. Vejčitý hrnec s téměř kolmým a vodorovně seříznutým okrajem, s nepravidelnou
nezdobenou výdutí a se slabě vyklenutým a zevnitř zaobleným dnem. V hlíně drsný písek
a velké množství větších kaménků vyčnívajících na povrch, který vykazuje stopy hlazení.
Je hnědý, u okraje nasedly. Na povrchu nepravidelnosti, uvnitř stopy po šikmém shla
zování. Slepena a asi z třetiny doplněna. V 21,6 cm; po 13,6 cm; pv 19,5 cm; pd 9,9 cm;
obsah 3,35 litru; inv. č. 42.188; tab. 9:1; VI:8.

HROB 26 (C 25/26-27)
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 35 cm rozdrcená nádoba
s odoraným okrajem (1) obsahující 385 g spálených kostí muže (mat).
1. Spodní dvě třetiny poměrně tenkostěnné nádoby s poněkud nepravidelnou výdutí
s třemi reparačními otvory nad dnem, které je vně rovné a uvnitř zaoblené. V hlíně drsný
písek a kaménky. Povrch potažený hladkou vrstvičkou je hnědavý, uvnitř je odřený a na
sedly. Vnější strana vykazuje svislé stopy po shlazování. Na lomu se jeví tři vrstvy. Zach.
v 18 cm; pv 20 cm; pd 11 cm; in"- č. 42.189; tab. 9:2; VILI.
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HROB 27 (C 26/27-26)
Nacházel se v humusovité vrstvě na úrovni podloží, asi uprostřed jihozápadní
stěny objektu 14/B, kterým byl porušen. Zachovala se jen část nádoby (1) a 240 g
přepálených kostí menšího dítěte (inf. I, 2—4 roky).
1. Spodní dvě třetiny nádoby s nerovnou výduti výrazně zúženou k nožkovitému masiv
nímu dnu, které je vně vypouklé a uvnitř zaoblené. Hliněné těsto obsahuje drsný písek
a kaménky. Povrch upravený v jemnější vrstvičku je vně i uvnitř hnědavý, místy slabě
nasedly. Četné nerovnosti a stopy po svislém shlazování svědčí o výrobě nálepovou techni
kou. N a lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 17,2 cm; pv 19 cm; pd 9 cm; inv. č. 68.428; tab. 9:3;
VII:2.

HROB 28 (C 22/23-25)
Nacházel se v humusovité vrstvě v hloubce 25—35 cm, asi 5—10 cm nad podložím.Obsahoval nádobu (1) se 153 g přepálených kostí z malého díčtete (inf I).
Z nádoby zůstalo in situ jen dno, další střepy byly orbou roztaženy směrem severo
východním.
1. Vejčitá nádoba s chybějícím okrajem, se silnostěnnou výduti a s masivním dnem vně
klenutým a uvnitř zaobleným. Pod hrdlem ji zdobí neuměle ryté svislé svazky rýh a níže
dva pásy vodorovných rýh, mezi nimiž je velká nepravidelná hřebenová vlnovka. Hlinité
těsto obsahuje drsný písek. Jemně drsná povrchová vrstvička je šedohnědě zbarvená.
Na povrchu jsou svislé stopy po shlazování, na lomu se jeví tři vrstvy. Slepena a asi z 1/3 do
plněna. Zach. v 21,8 cm; pv 18,5 cm; pd 9,3 cm; obsah 3,11 litru; inv. Č. 68.434; tab. 9:4;
VJI.-3.
HROB 29 (C 22-26)
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 25—35 cm více než z poloviny
odoraná nádoba (1), v níž bylo 56 g přepálených kůstek z menšího dítěte (inf I).
1. Asi čtvrtina spodní části nádoby s kónickými stěnami a s dnem vně i uvnitř rovným.
Hlinité těsto obsahovalo drsný písek, kaménky a slídu. Povrch potažený jemnější vrstvičkou
je šedohnědý. Jsou na n í m četné nerovnosti a stopy po svislém shlazování. Na lomu jsou
tři vrstvy. Zach. v 12,4 cm; pv 18 cm; pd 8,6 cm; inv. č. 68.429; tab. 9:5, VII:4.
HROB 30 (C 22-26)
V povrchové humusovité vrstvě byl v hloubce 30 cm nalezen střep z popelnice
(1), kolem něhož bylo rozhozeno 39 g drobných přepálených kůstek z jedince
neurčitelného pohlaví a věku.
1. Střep z vejčité rádoby s vyhnutým a zaobleným okrajem. Zdobí ho dvě neuměle
ryté klikatkovité hřebenové vlnice, pod nimiž je pás vodorovných rýh. Keramická hmota
obsahuje drsný písek, kaménky a slídu. Jemně drsný povrch je hnědý. Uvnitř svislé stopy
po modelování. N a lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 13 cm; po 20 cm; pv 22 cm; inv. č. 68.430;
tab. 10:1; VII:5.

HROB 31 (C 22-26)
V povrchové humusovité vrstvě stála nádoba (1); v ní a v jejím okolí se našlo
350 g spálených kůstek pocházejících patrně z ženy (asi mat) a mezi nimi železný
předmět (2).
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1. Vejčitá nádoba s odlámaným okrajem, s hrbolatou výdutí a s dnem vně klenutým
a zevnitř rovným. V horní části zdobena pěti zručně rytými hřebenovými vlnovkami.
V hlinitém těstě je drsný písek, kaménky a slída. N a povrchu jemnější vrstvička tmavo
šedé, místy nahnědlé barvy. Uvnitř svislé stopy po modelaci, povrchové nepravidelnosti
mají vodorovný směr. N a lomu jsou tři vrstvy. Slepena. Zach. v 20,5 cm; pv 17,8 cm;
pd 9 cm; obsah 2,8 litru; inv. č. 68.466; tab. 10:2; VII:7.
2. Poškozené lichoběžníkovité závěsné kování z vědra opatřené dvěma otvory pro nýty.
D 5,8 cm; š 1,8 cm; inv. č. 68.447; tab. 10:3; VIL6.
HROB 32 (C 21-28); tab. 11:5
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 20—40 cm nádoba (1), v níž
bylo 425 g přepálených kůstek pocházejících patrně z muže (v přechodném věku
od ad k mat). Mezi kůstkami byly zlomky nože (2) a korálek (2). Část kůstek byla
rozsypána i kolem nádoby.
1. Velmi masivní situlovitý hrnec s kolmým zaobleným okrajem, s nepravidelnou nezdobe
nou výdutí a s mírně odsazeným oboustranně rovným dnem, opatřeným uprostřed ne
výrazným důlkem. V hlíně hrubý písek a kaménky. Povrch potažený hladkou vrstvičkou
je hnědý, při okraji čemý. Vyroben nálepem. Popraskán, pod okrajem dva reparační otvory.
V 22,9 cm; po 14,4 cm; pv 17,5 cm; pd 9,9 cm; obsah 2,8 litru; inv. č. 68.431; tab. 10:6;
VIL9.
2. Zlomky železného nože s rovným hřbetem a s rovným ostřím k hrotu obloukovitě
zvednutým. D 12 cm; max. š 1,2 cm; inv. č. 68.433; tab. 10:5.
3. Částečně roztavený kotoučkovitý korál z bělošedé sklovité pasty zdobený modrými
proužky. P 2 cm; v 0,7 cm; otvor 0,5 cm; inv. č. 68.432; tab. 10:7; VII:8.
H R O B 33 (C 22-27)
V povrchové humusovité vrstvě v hloubce 25 cm byla objevena spodní část
nádoby (1), v níž bylo 64 g spálených kostí z malého dítěte (inf I).
1. Asi dvě třetiny profilu drobné silnostěnné nádobky s nezdobenou výdutí a s dnem
na obvodu místy rozšířeným, vně rovným a uvnitř zaobleným. V hlíně drsný písek a kaménky
Povrch potažený jemnější vrstvičkou je hnědý, uvnitř nasedly, se stopami svislého shlazování. N a lomu jsou tri vrstvy. Zach. v 9,4 cm; pv 12,5 cm; pd 7,2 cm; inv. č. 68.437;
tab. 10:8; VII.-10.
H R O B 34 (C 22-27)
V povrchové humusovité vrstvě byla zjištěna v hloubce 40 cm rozdrcená popel
nice (1), mezi jejímiž střepy se našlo 372 g spálených kůstek patrně z muže (ad,
kolem 25 let).
1. Vejčitá nádoba s téměř kolmým a kuželovitě seříznutým okrajem, s poněkud nepra
videlnou výdutí a s dnem vně i zevnitř mírně klenutým. Zdobí ji dva pásy vodorovných
rýh, mezi nimiž je jemná nízká hřebenová vlnovka. V hlíně je drsný písek a ojedinělé
kaménky. Jemně drsný povrch je tmavošedý, místy nahnědlý. Okraj slabě obtáčen.
V 18,2 cm; po 11,5 cm; pv 14,6 cm; pd 7 cm; obsah 1,63 litru; inv. č. 68.440; tab. 10:4;
V1II.1.

HROB 35 (C 22-28)
V povrchové humusovité vrstvě byly zjištěny v hloubce 20 cm zlomky nádoby
(1), 3 g spálených kůstek z dítěte (inf I) a střepy z další nádoby (2).
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1. Dvě části drobné kresebně rekonstruovatelné soudkovité nádobky s kolmo postaveným
a vodorovně seříznutým okrajem, se silnostěnnou výdutí přecházející v masivní dno vně
rovné a uvnitř zaoblené. N a třech místech ji zdobí soustředné elipsy neuměle ryté ostrým
předmětem. Hlína obsahuje drsný písek a kaménky. Povrch potažený jemnější vrstvou
je načervenalý a místy nasedly. Hrubě hnětená ve volné ruce. Na lomu se jeví tři vrstvy.
V 14 cm; po 11,2 cm; pv 13,5 cm; pd 8 cm; obsah 0,9 litru; inv. č. 68.439; tab. 11:1, la.
2. Spodek poměrně silnostěnné nádoby s odsazeným dnem na vnější straně rovným
a uvnitř zaobleným. V hlíně drsný písek a kaménky. Povrch potažený jemnější vrstvou je
tmavošedý, místy nahnědlý. Je též značně nepravidelný zejména těsně nad dnem a vykazuje
stopy po svislém shlazování. Na lomu jsou tri vrstvy. Zach. v 8 cm; pv 13,6 cm;
pd 6-6,6 cm; inv. č. 68.438; tab. 11:2; VIII:2.

HROB 36 (C 22-28)
V povrchové humusovité vrstvě byly zjištěny asi 25 cm nad podložím zbytky
stojící nádoby (1) obsahující 460 g spálených kostí pocházejících asi z ženy (sen,
kolem 60 let).
1. Soudkovitá nádoba s odlámaným okrajem, s poněkud nepravidelnou výdutí a s dnem
oboustranně rovným, avšak na vnější straně opatřeným obvodovým výstupkem a upro
střed důlkem s vystouplými okraji. Zdobí ji dvě zručně ale nepravidelně ryté hřebenové
vlnice a pás vodorovných rýh. V hlíně drsný písek a slída. Povrch vyhlazený v jemnou
vrstvičku je šedohnědý. N a povrchu i uvnitř jsou svislé stopy po shlazování. N a lomu
tři vrstvy. Zach. v 17 cm; pv 17,5 cm; pd 10,4 cm; inv. č. 68.441; tab. 11:3; VIII:3.

HROB 37 (C 22-27); jámový
V hloubce 40 cm bylo na úrovni podloží nalezeno 1.370 g spálených kostí
pocházejících patrně z muže (ad), rozhozených na ploše 80 x 70 cm. Mezi nimi
byl zlomek železného předmětu (1). Pohřeb byl zřejmě původně umístěn v kruho
vé jamce, kterou nebylo možné v humusu rozlišit.
1. Obdélníkovitý zlomek masivní železné čepele trojúhelníkovitého průřezu. D 4,5 cm;
š 3 cm, síla 0,9 cm; inv. č. 68.442.

HROB 38 (C 23-27); tab. 1:6
V povrchové humusovité vrstvě byla v hloubce 25—30 cm objevena stojící
nádoba (1) obsahující 745 g spálených kostí ženy nebo většího dítěte (iuv) a přez
kou (2). Mezi kostmi byly i kosti zvířecí.
1. Téměř kulovitá masivní nádoba s nepatrně vyhnutým a vodorovně seříznutým okra
jem, s nerovnou nezdobenou výdutí a s dnem z vnější strany slabě klenutým a z vnitřní
strany zaobleným. Keramická hmota obsahuje drsný písek a slídu. Povrch potažený jemně
drsnou vrstvičkou je hnědý. Jsou na něm svislé stopy po shlazování, ve spodní části se jeví
stopy po vydřených kaméncích. Slepena, okraj nepatrně doplněn. V 23,1 cm; po 21 cm;
pv 25,6 cm; pd 11,1 cm; obsah 6,8 litru; inv. č. 68.435; tab. 11:5; VIII-A.
2. Železná přezka s osmičkovitě stlačeným rámečkem vyrobeným z plochého pásku.
T r n kruhového průřezu zachován ze dvou třetin. D 5,5 cm; š 3,4 cm; inv. č. 68.436;
tab. 11:4; VIII:5.
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H R O B 39 (C 2 3 - 2 8 )
V povrchové humusovité vrstvě byla v hloubce 25 cm objevena nádoba (1)
ležící na boku, obrácená ústím k JJV. Uvnitř byly kousky mazanice, kosti zjištěny
nebyly.
1. Situlovitý hrnec se zúženým hrdlem, s kužtlovitě seříznutým okrajem, s pravidelnou
výdutí a s dnem vně klenutým a zevnitř rovným. Nad největší výdutí ji zdobí dva pásy
vodorovných rýh, mezi nimiž jsou tři hřebenové vlnovky. Výzdoba je zručně provedena
na rotující nádobě. V hlíně je drsný písek a slída. Povrch potažený jemnější vrstvičkou je
šedohnědý. Slepena a asi z 1/4 doplněna. V 19,5 cm; po 12,3 cm; pv 17,2 cm; pd 9 cm;
obsah 2,37 litru; inv. č. 68.444; tab. 12:1; VIII:6.

HROB 40 (C 2 4 - 26)
Ve výplni objektu 27, na JZ straně pece, byly střepy ze čtyřech nádob, z nichž
jedna tuhová (1) měla starobylý vzhled a není vyloučeno, že pochází z porušeného
žárového hrobu.
1. Štíhlá silnostčnná vejčitá nádoba s poměrně vysokým, vyhnutým a kuželovitě seříznu
tým okrajem, s pravidelnou výdutí a s dnem vně klenutým a uvnitř rovným. Nad největši
výdutí ji zdobí dva pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou dvě hřebenové vlnice celkem
zručně ryté. Hlína obsahuje drsný písek, kaménky a značné množství tuhy. Hladký po
vrch je tmavošedý. Dokonale obtáčena, pouze při dně jsou patrné nerovnosti. Slepena
a zčásti doplněna. V 23,4 cm; po 14 cm; pv 17,4 cm; pd 10,4 cm; obsah 2,64 litru; inv.
č. 68.524; tab. 14:2; VI1I.7.

HROB 41 (C 2 5 - 27)
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 25—50 cm nádoba (1). V ní
a kolem ní se našlo 725 g spálených kostí pocházejících patrně z muže (nejméně ad).
1. Štíhlý soudkovitý hrnec s vyhnutým a zaobleným okrajem, s poněkud nepravidelnou
výdutí s a dnem vně rovným a zevnitř zaobleným a hrbolatým. Nad největši výdutí ho
zdobí tři neuměle ryté hřebenové vlnice. Hlinité těsto obsahuje drsný písek a kaménky.
Povrch vyhlazený v jemnou vrstvičku je hnědý s imavošedými skvrnami. U okraje jsou
slabé náznaky obtáčení, uvnitř výrazné svislé a šikmé stopy po shlazování. Slepen, okraj
nepatrně doplněn. V 23 cm; po 16 cm; pv 18,4 cm; pd 8,7 cm; obsah 3,55 litru; inv. č.
68.443; tab. 12:2; V1U:8.

HROB 42 (C 22-31)
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 40 cm nádoba s odoraným
okrajem (1). Z ní a z jejího okolí byJo vybráno 312 g spálených kůstek z malého
dítěte (inf. I) a kousky mazanice.
1. T ř i čtvrtiny soudkovité nádoby s nepravidelnou výdutí a s dnem zevnitř slabě zaoble
ným a vně mírně klenutým s důlkem (p 2,2 cm) uprostřed. Zdobí ji dvě poměrně zručně
ryté hřebenové vlnice a pás vodorovných rýh na největši výduti a vodorovná rýha asi 1 cm
nad dnem. Keramická hmota obsahuje drsný písek, ojedinělé křménky a trochu slídy.
Povrch potažený jemnější vrstvou je vně šedohnědý, uvnitř tmavošedý. Nepravidelnosti
na povrchu a svislé stopy po shlazování zejména uvnitř nádoby svědčí o výrobě nálepem.
Na lomu jsou dvě vrstvy. Zach. v 17 cm; pv 17,3 cm; pd 8,8 cm; inv. č. 68.448+76.279;
tab. 12:3; IX:1.
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HROB 43 (C 24-30)
V povrchové humusovité vrstvě ležela na boku nádoba (1) s odoraným ústím
směřujícím k západu. Bylo v ní 11 g spálených kůstek z malého dítěte (inf I).
1. Spodní část širší nádoby s dnem vně vypouklým a uvnitř slabě zaobleným. Hlinité
těsto obsahuje četné kaménky čně jící na vnitřní straně na povrch, na vnější straně je jem
nější vrstvička. Nerovný povrch je šedohnědý. Lom je nevýrazně zvrstvený. Vyrobena
nálepem. Zach. v 12,8 cm; pv 16,8 cm; pd 10,2 cm; inv. č. 68.449; tab. 12:4; 1X:3.

HROB 44 (C 24-30)
V povrchové humusovité vrstvě se našly v hloubce 45 cm zlomky nádoby (1)
stojící na dně. Obsahovala 35 g spálených kostí z většího dítěte (inf II), které byly
rozhozeny i kolem ní na kruhové ploše o průměru 80 cm.
1. Zlomky kresebně rekonstruovatelné vejčité nádoby, z níž se zachovalo 5 střepů
s okrajem slabě vyhnutým a téměř vodorovně seříznutým, dále několik střepů z nezdobené
výdutě a slepená spodní část se silným dnem vně nerovným a uvnitř zaobleným. V kera
mické hmotě drsný písek a kaménky. Jemně drsný povrch je šedohnědý a vykazuje stopy
po svislém shlazováni. V asi 17 cm; po 14 cm; pv 15 cm; pd 9,5 cm; inv. č. 68.450; tab.
12:5; IX:2.

HROB 45 (C 25-26); jámový
N a úrovni podloží bylo v hloubce 35 cm rozhozeno na oválné ploše o rozměrech
40—50 cm 190 g spálených kostí pocházejících patrně z muže (ad, od 25 let výše).
Jinak bez inventáře.
HROB 46 (C 22-27); jámový
V hloubce 45 cm bylo nalezeno na kruhové ploše o průměru 20 cm 300 g spále
ných kůstek náležejících jedinci neurčitelného pohlaví (ad). Bez inventáře.
HROB 47 (C 22-34)
V povrchové humusovité vrstvě stála v hloubce 40 cm popelnice (1) s odoraným
okrajem obsahující 370 g kosti z žárového pohřbu jedince neurčitelného pohlaví
(nejméně ad) a spálené zvířecí kostí.
1. Široký, téměř dvoukónický hrnec, k němuž patří část vyhnutého a vodorovně seříznu
tého okraje, s tenkostěnnou výdutí a s dnem vně klenutým a zevnitř rovným. Zdobí ho
tři zručně ryté vysoké hřebenové vlnice a pás vodorovných rýh. V hlíně je drsný písek
a množství kaménků. Povrch je hrbolatý, s vyhlazenou vrstvičkou, černohnědý. Jsou na
něm patrné vodorovné nepravidelnosti, ale uvnitř jsou též vodorovné stopy po obtáčení.
Slepen, okraj dorekonstruován kresebně. V 20 cm; po 17,5 cm; pv 21,5 cm; pd 12 cm;
obsah 4,1 litru; inv. č. 68.451; tab. 13:1; IX:4.

HROB 48 (C 21-29); tab. 1:4
Pod povrchovou humusovitou vrstvou byla v hloubce 40 cm, při východním
okraji objektu 32, objevena stojící popelnice (1) obsahující 70 g spálených kůstek
z většího dítěte (inf II) a překrytá střepy z další nádoby (2).
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1. Široce rozevřená nádoba s mírné vyhnutým a zaobleným okrajem, s poněkud nepra
videlnou výdutí a s dnem vně i zevnitř klenutým. Těsně pod hrdlem ji zdobí dva pásy
vodorovných rýh, mezi nimiž je neuměle rytá hřebenová vlnovka. Hlinité těsto obsahuje
drsný písek a ojedinělé kaménky. Povrch vyhlazený v jemnou vrstvičku je hnědý, s šedými
skvrnami. Okraj obtáčen, uvnitř slabé stopy po svislém shlazování. Slepena a zčásti do
plněna. V 20,3 cm; po 18,9 cm; pv 20,1 cm; pd 10,5 cm; obsah 3,97 litru; inv. č. 68.454;
tah. 13:3; IX:6.
2. Téměř kulovitá nádoba s mírně vyhnutým a zaobleným okrajem, s nepravidelnou
výdutí a s nepatrnou částí dna nasvědčující, že bylo vně mírně klenuté a zevnitř zaoblené.
Na největší výduti je velmi hrubě a neuměle zdobena dvěma pásy vodorovných rýh, mezi
nimiž je vysoká nepravidelná hřebenová vlnice. Keramická hmota obsahuje drsný písek
a množství kaménků. Povrch vyhlazený v jemnější vrstvičku je šedohnědý. Okraj vně slabě
obtáčen, jinak velké nepravidelnosti na povrchu svědčí o výrobě nálepem. Slepena a do
plněna. V 19,4 cm; po 12,9 cm; pv 16,8 cm; pd 6,7 cm; obsah 2,35 litru; inv. č. 75.359;
tah. 13:2; IX:5.

HROB 49 (C 2 0 - 30)
V povrchové humusovité vrstvě byl v hloubce 35 cm objeven spodek popelni
ce (1), v níž bylo 60 g spálených kůstek z malého dítěte (inf I).
1. Spodek nádoby s dnem na vnější straně slabě klenutým a uvnitř mírně zaobleným.
V hlinité hmotě je písek a otvory po vyhořelých částicích. Povrch potažený jemnější vrstvou
je hnědavý. N a lomu se jeví tři vrstvy. Zach. v 7 cm; pd 9 cm; inv. č. 68.452; tah. 13:4;
IX:7.

H R O B 50 (C 20-27)
Pod povrchovou humusovitou vrstvou se v hloubce 40 cm, v úrovni podloží,
zachoval spodek popelnice (1), v níž bylo 45 g spálených kostí z malého dítěte
(inf I, něco nad 2 roky).
1. Spodek nádoby s dnem vně vypouklým a zevnitř rovným. Keramická hmota obsahuje
drsný písek a kaménky. Šedohnědý povrch je vně potažen jemnější vrstvičkou, uvnitř je
drsný a nese stopy po svislém shlazování. Na lomu jsou tři vrstvy. Zach. v 9 cm; pd 9 cm;
inv. č. 68.453; tah. 13:5; IX:8.

HROB 51 (C 2 2 - 2 7 ) ; jámový
Při sondování podloží byl v hloubce 25 cm pod jeho úrovní (asi 65 cm pod po
vrchem) objeven žárový pohřeb s 370 g spálených kůstek pocházejících asi z ženy
(mat); mezi nimi bylo i několik zlomků spálených zvířecích kostí.

HROB 52 (C 22-27); jámový
Při sondování podloží bylo v hloubce 25 cm pod jeho úrovní nalezeno 50 g
spálených kostí pocházejících z nedorostlého jedince (iuv) neurčitelného pohlaví.
Bez inventáře.
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HROB 53 (C 22-27); jámový
Při sondování podloží bylo v hloubce 25 cm pod jeho povrchem objeveno 273 g
spálených kostí pocházejících z dorostlého jedince (ad) neurčitelného pohlaví. Bez
inventáře.

HROB 54 (C 21/22-34); tab. 1:6
Pod povrchovou humusovitou vrstvou v hloubce 60 cm se v úrovni podloží
objevil tmavý kruhový zásyp (p 30 cm), v němž se našly střepy z nádoby (1)
a 215 g spálených kůstek z muže (ad) a též několik fragmentů zvířecích kostí.
1. Část kresebně rekonstmovatelného profilu široké soudkovité nádoby s poměrně tenktostčnnou výdutí a s náznakem rovného dna. Zdobí ji hřebenová vlnice a pás vodorovných
rýh. V keramické hmotě je drsný písek. Povrch s jemnější vrstvičkou je hnědý. Na lomu
jsou tři vrstvy. Zach. v 19 cm; pv 24 cm; pd 10 cm; inv. č. 68.455; tab. 14:1.

HROB 55 (C 25-32); jámový
Při sondování podloží, asi 20 cm pod jeho povrchem (60 cm pod současným
povrchem) byl zjištěn žárový pohřeb se 480 g spálených kostí pocházejících
ze 2 jedinců: muže (ad) a většího dítěte nebo ženy (iuv). Bez inventáře.

BŘECLAV - L E S „TRNAVA" - ČASNĚ
POHŘEBIŠTĚ

SLOVANSKÉ

Časně slovanské žárové pohřebiště v lese „Trnava" {obr. 1:4) bylo zachyceno
v roce 1922 při zakládání lesní školky. Z porušených žárových hrobů publikoval
R. P I T T I O N I (1934,130-133) čtyři nádoby ( 1 - 4 ) , které se dostaly do Zemského
muzea ve Vídni, kde byly za druhé světové války zničeny. V roce 1936 získalo
z této lokality dvě nádoby (5, 6) se spálenými kostmi Moravské muzeum v Brně
(ČERVINKA 1942b, 367). V roce 1947 tam provedl zjišťovací výzkum Archeolo
gický ústav pod vedením J. P O U L I K A (1948/50, 33-36, 153; obr. 15-17,89 až
90). Tehdy se ukázalo, že hroby v prostoru školky byly rigolováním zničené, takže
výzkum se omezil na cestu vedoucí středem školky a na prostor mimo ni (celkem
prokopáno 570 m ), kde bylo zjištěno 16 hrobů {obr. 4). Hroby se nacházely
v tmavém povrchovém humusu silném 30—50 cm, nasedajícím na žluté písčité
podloží. Za těchto nálezových okolností nemohly být rozlišeny hrobové jámy.
Popis hrobů je doplněn výňatky z antropologického posudku R N D r . T . DACÍKA
pokud stav kosterních pozůstatků dovolil je blíže charakterizovat.
2

1. Vejčitý hrnec s krátkým mírně vyhnutým a nepravidelně zešikmeným okrajem, s ne
zdobenou výdutí a s odsazeným dnem. Hlinité těsto obsahovalo hrubé ostřivo. Tmavo
hnědý povrch byl špatně hlazený, na vnitřní straně byly patmé stopy po prstech. V 22,4 cm;
po 14,2 cm; pd 9,4—9,6 cm; obsah asi 2,7 litru; tab. 18:1.
2. Vejčitý hrnec s mírně vyhnutým, zesíleným a zaobleným okrajem, s nezdobenou
výdutí a s odsazeným dnem. Vyroben z hrubě ostřené hlíny s drobnými kaménky. Povrch
hnědočerný, se stopami po prstech. Formován nedokonale v ruce. V 21,9 cm; po 13,9 cm;
pd 9,9—10,4 cm; obsah asi 3 litry; tab. 18:2.
3. Vejčitý hrnec s mímě vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem, s nezdobenou
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výdutf s měsíčkovitou úchytkou pod okrajem a s odsazeným dnem. Hlína obsahovala hrubé
ostřivo. Povrch hnědočerný, částečně hlazený, uvnitř dobře viditelné stopy po shlazováni
rukou. V 32,9 cm; po 21,1—22,1 cm; pd 9,6-9,8; obsah asi 10,5 litru; tab. 17:3.
4. Vejčitý hrnec se slabě vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem, s nezdobenou
výdutí a s odsazeným dnem. V hlíně bylo přimíšeno hrubé ostřivo. Hnědočerný povrch
dobře vyhlazen a též vnitřek byl hladký, i když šlo o ruční práci. 1,4 cm pod okrajem byl
reparační otvor. V 21,9 cm; po 14,6 cm; pd 8,8—9,6 cm; obsah asi 2,8 litru; tab. 18:3.
5. Vejčitý hrnec s vyhnutým, ztenčeným a zaobleným okrajem, s poměrně pravidelnou
výdutí zduřelou nade dnem, které je vně klenuté a zevnitř rovné, nápadně tenké. Zdobí ji
dva pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou dvě hřebenové vlnice. Hlinité těsto obsahuje
drsný písek a kaménky. Povrch potažený jemnější vrstvičkou je hnědavý, při okraji hnědošedý. Vnitřek je tmavošedý, s vodorovnými nepravidelnostmi. Popraskaný, větší část okraje
odlámána. V 20 cm; po 13 cm; pv 16,5 cm; pd 9 cm; obsah 2,4 litru; inv. č. 75.265; tab.
19:2; X:2.
6. Vejčitý hrnec se silně přehnutým a zaobleným okrajem s hranou naspodu, s poněkud
nepravidelnou výdutí a s dnem vně klenutým a zevnitř zaobleným. Pod hrdlem ji zdobí
dva pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou dvě poměrně neuměle ryté hřebenové vlnovky.
Hlína obsahuje drsný písek a kaménky. Hnědý povrch s dvěma tmavošedými skvrnami je
pokryt jemnější vrstvou; jsou na něm patrné stopy po svislém shlazováni, u okraje rýžky
po obtáčení. Uvnitř svislé stopy po prstech. 3,5 cm pod okrajem jsou dva reparační otvory.
V 24,5 cm; po 18,5 cm; pv 20 cm; pd 8,5 — 9,5 cm; obsah 4 litry; tab. 19:1; X:l.

HROB 1
V hloubce 35 cm stála popelnice (1) naplněná asi do poloviny úlomky spálených
kostí včetně drobných úlomků z kraniálního a postkraniálního skeletu. Menší
fragment os frontale ukazuje spíše na gracilního jedince nízkého věku; nelze vylou
čit věk dětský.
1. Soudkovitá nádoba s vyhnutým a zaobleným okrajem, s poněkud deformovanou
výdutí a s dnem oboustranně klenutým s otisky podsýpky. Nad největší výdutí ji zdobí
hřebenová vlnice mezi dvěma pásy vodorovných rýh. Hlinité těsto obsahuje drsný písek
a kaménky. Na šedohnědém povrchu je jemnější vrstva. Uvnitř je tmavěji zbarvená. Vně
i uvnitř jsou stopy po svislém shlazováni. Slepena. V 22,8 cm; po 15,5—16,5 cm; pv
19,3 cm; pd 9,6 cm; obsah 3,8 litru; tab. 15:1; X:l.

HROB 2 (jámový ?)
V hloubce 50 cm byly na nepravidelné ploše o průměru asi 60 cm roztroušeny
spálené lidské kosti, mezi nimiž byly střepy (1).
1. Dva střípky zdobené jemnými hřebenovými vlnovkami a pásem vodorovných rýh
a jeden střep z oboustranně rovného dna s přechodem k výduti. Hlinité těsto obsahuje
písek a drobné kaménky. Povrch s vyhlazenou jemnější vrstvičkou je červenohnědý stejně
jako vnitřek. Celkové rozměry nádoby jsou nezjistitelné. Tab. 15:2.

HROB 3
V hloubce 30 cm stála nádoba (1) naplněná do poloviny spálenými lidskými
kostmi.
1. Širší vejčitá nádoba s mírně vyhnutým a zaobleným okrajem a s výdutí zdobenou
dvěma hřebenovými vlnovkami mezi dvěma pásy vodorovných rýh. Též na zaoblené části
okraje jsou vrypy provedené hřebenem. Povrch jemně zrnitý, hnědý, místy vypálený do
cihlově červena. V 24,3 cm; po 19,2 cm; pv 23 cm; pd 10,5 cm; tab. 15:3; X:4. Nádoba
se ztratila.
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HROB 4
V hloubce 30 cm byly nalezeny střepy a spodní část nádoby, v níž byly spálené
lidské kůstky pocházející z jedince nižšího věku, snad dítěte. Ze střepů lze rekon
struovat dvě nádoby (1,2).
1. Masivní soudkovitá nidoba s oilámaným, původně kolmým okrajem, s nepravidel
nou nezdobsaou v/dutí a s dnen vní nerovným a uvnitř zaobleným. V hlinitém těstě je
drsný písek a kimínky. Povrch šedohnědý, nerovný, místy drsný, se svislými stopami po
shlazováni, které jsou patrny i uvnitř. Slepeni a zčásti doplněna. V 15,3 cm; po 11 cm;
pv 14,2 cm; pd 8,5 cm; obsah 1,8 litru; tab. 15:4; X:5.
2. Asi tře:ini nezdobené nídoby s odlomei/m okrajem, s hladkou světlehnědou výdutí
a s rovným dne n zevnitř zaobleným a výrazní ztenčeným. V hlíně je drsný písek a ojedinělé
kamínky. Na povrchu je j e n i í j š í vrstva a při d n í jsou na něm patrné svislé stopy po
shlazováni. Vnitře'* je šedohníiý a vykazuje v horní čisti vodorovné a u dna svislé prstování.
Zach. v 15 cm; p) 10,4 cm; pv 13,5 cm; p i 7,2 cm; tab. 15:5.

HROB 5
V hloubce 35 cm byly nalezeny spálené lidské kosti a několik střípků (1). Hrob
byl zřejm; porušen při dřívějších zemních pracích.
1. Střep s n í b í h ; n k slabí vyhnutém i okraji. Tři střepy z výdutě o průměru asi 14 cm.
Všechny jsou nezdobené, s pískem v hlinitém těstě, s hladkým hnědým povrchem. L o m
vykazuje dvě vrstvy. Nevyobrazeno.

HROB 6 (jámový)
V hloubce 49 cm byl shluk spálených lidských kostí. Úlomek mandibuly ukazuje
spíše na gracilního jedince, ale pro špatný stav materiálu nelze podat bližší cha
rakteristiku. Mezi kostmi byl nalezen střípek (1).
1. Šedohnědý střípek z výdutě zdobený slabě znatelnými vícenásobnými vlnicemi.
V hlinitém těstě přimíšen písek a kamínky, povrch je hladký. Tab. XI:5.

HROB 7
V hloubce 45 cm byly zachyceny střepy (1) z dříve porušeného žárového hrobu,
z něhož se zachovaly též spálené lidské kůstky nalézané již od hloubky 30 cm.
Dá se z nich usuzovat nejspíše na mladého jedince, patrně dospělého věku.
1. Deset meiíích střepů (d 4—6 cm) a další drobné fragmenty z nedobené nádoby.
V hlinitém těstě byl přimíšen písek a trocha slídy. N a povrchu je jemnější hladká vrstva.
Na lomu tři vrstvy. N a dvou střepech patrný náběh ke dnu. Nevyobrazeno.

HROB 8
V hloubce 35 cm byla nalezena spodní část nádoby (1) obrácená dnem vzhůru
a střepy, mezi nimiž byly spálené lidské kosti a železný předmět (2). Hrob byl
patrně dříve porušen.
1. Spodní část širší vejčité nádoby s poměrní tenkostěnnou pravidelnou výdutí a s dnem
zevjaitř rovným a z vnějšku slabí klenutým, s otisky hrubé podsýpky a s důlkem uprostřed
(p dálku 2,5 cm). Zdobí ji vlevo skloníní hřebenová vlnovka a pás vodorovných rýh.
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V hlíně je drsný písek. Povrch je hladký, šedohnědý, uvnitř jsou tmavší skvrny. Dokonale
obtáčena a dobře vypálena. Slepena. Zach. v 16,4 cm; pv 22,5 cm; pd 10,5 cm; tab. 16:1;
X:6.
2. Ntvýrazný železný předmět, patrně nůž. D 10,5 cm. Ztracen.

HROB 9
V hloubce 30 cm stála popelnice (1) do poloviny naplněná spálenými lidskými
kostmi pocházejícími spíše z dospělého jedince.
1. Soudkovitá nádoba s široce vyhnutým a zaobleným okrajem, s poněkud nepravidelnou
výdutí a se slabě klenutým (uvnitř rovným) dnem s nepravidelným plastickým výstupkem
a s otisky hrubé podsýpky. Zdobí ji tři vlevo skloněné hřebenové vlnice oddělené třemi
dvojitými vodorovnými rýhami. Hlína obsahuje drsný písek, kaménky a slídu. Na hnědém
povrchu s několika tmavšími skvrnami je jemnější hladká vrstva. Zdufení nade dnem
a vodorovné praskliny ve spodní části prokazují nálepovou výrobní techniku s částečným
obtáčením při okraji. Slepena. V 17,2 cm; po 13 cm; pv 15,3 cm; pd 7,5 cm; obsah 1,65 lit
ru; tab. 16:2; XI:1.

HROB 10
V hloubce 30 cm stála popelnice (1) do poloviny naplněná spálenými kostmi
patrně z dítěte. Kolem popelnice byly roztroušeny drobné střípky z další nádoby
(2).
1. Štíhlá situlovitá nádoba s kolmým hrdlem a s vodorovně seříznutým okrajem, s pra
videlnou nezdobenou výdutí a s rovným, zevnitř zaobleným dnem. V hlinitém těstě je
drsný písek a kaménky. Povrch potažený jemnější vrstvičkou je hladký, šedohnědý, uvnitř
tmavší. Na vnitřní straně se jeví šikmé stopy po modelujících prstech. Při okraji jsou dva
reparační otvory. Slepen, část okraje chybí. V 21 cm; po 13,2 cm; pv 16,4 cm; pd 7,8 cm;
obsah 2 litry; tab. 16:3; XI:2.
2. Soudkovitý hrnek s mírně vyhnutým a tupě kuželovitě seříznutým okrajem, s nezdo
benou výdutí a s dnem vně rovným a zevnitř zaobleným. Hlína obsahuje písek a kaménky.
Povrch jemně drsný, šedohnědý. Na lomu jsou tři vrstvy. Zachována je horní část ve čtyřech
slepených zlomcích a více než polovina dna. Rekonstruováno kresebně. V asi 11,5 cm;
po 8 cm; pv 11 cm; pd 6 cm; tab. 16:4.

H R O B 11
V hloubce 30 cm byla nalezena spodní část popelnice (1), kolem níž byly rozho
zeny ojedinělé lidské kůstky pocházející nejspíše z dospělého jedince. Hrob byl již
dříve porušen při mýcení lesa.
1. Spodní část nádoby s poměrně tenkým dnem vně hladkým a klenutým, zevnitř prokleslým. Hlína obsahuje drsný písek. Povrch jemně drsný, šedohnědý, vnitřek tmavý.
Na lomu se jeví dvě vrstvy. Slepeno. Zach. v 9,5 cm; pv 18 cm; pd 10,5 cm; tab. 16:5.

HROB 12
V hloubce 30 cm byla nalezena spodní část nádoby a střepy (1), kolem nichž
byly ojedinělé lidské kůstky. Hrob byl již dříve porušen.
1. Spodní část nádoby s masivním dnem, vně i zevnitř slabě klenutým. Hlína obsahuje
drsný písek a kaménky vyčnívající místy na nerovný hnědý povrch jevící místy svislé stopy
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po shlazování. Vnitřek nádoby je šedý. Zach. v 6,5 cm; pv 16,5 cm; pd 8,2 cm; síla dna
2,1 cm; tab. 16:6.

HROB 13 (jámový)
V hloubce 50 cm byly na malé plošce nalezeny spálené lidské kosti. Ztraceny.

HROB 14
V hloubce 35 cm stála popraskaná popelnice (1) naplněná do poloviny spálenými
lidskými kostmi, patrně z dospělého jedince.
1. Situlovitá nádoba s vyšším hrdlem, s mírně vyhnutým, místy zaobleným a místy
nevýrazně kuželovitě seříznutým okrajem, s pravidelnou výdutí a se slabě klenutým hladkým
dnem. Nad největší výdutí ji zdobí dva pásy vodorovných rýh, mezi nimiž jsou dvě vlevo
skloněné hřebenové vlnice. Hlína obsahuje písek a slídu. Povrch je hladký, šedohnědý.
Uvnitř jsou svislé stopy po shlazování, při okraji vodorovné rýžky po obtáčení. Slepena,
část okraje doplněna. V 20,3 cm; po 14 cm; pv 18 cm; pd 9 cm; obsah 2,86 litru; tab.
17:1; XI :3.

HROB 15
V hloubce 50 cm byla nalezena spodní část popelnice a kolem ní střepy (1)
a spálené lidské kosti pocházející pravděpodobně z dítěte. Hrob byl již dříve
porušen.
1. Střepy z jedné nádoby s mírně vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem zdobeným
hřebenovou vlnovkou, s výdutí zdobenou dvěma hřebenovými vlnovkami, mezi nimiž
jsou šikmé svazky rýh, a s dnem oboustranně klenutým. Hlína obsahuje drsný písek a ka
ménky. Hladký povrch je hnědý, vnitřek tmavošedý. Na lomu jsou dvě vrstvy. Slepena je
spodní část, horní část jc nerekonstruovatelná. Po asi 16--18 cm; pv 18 cm; pd 8,4 cm;
tab. 17:2.

HROB A
V obdélníkovité jámě o rozměrech 180X60 cm a celkové hloubce 63 cm se
v tmavém zásypu nacházely spálené kůstky, dřevěné uhlíky a střepy z větší
nádoby (1).
1. Střepy z kresebně rekonstruvatelné širší nádoby se značně vyhnutým a zaobleným
okrajem, s pravidelnou výdutí a s tenkostěnným dnem vně slabě klenutým a zevnitř za
obleným. Zdobí ji dvě hřebenové zadrhávané vlnice pod hrdlem a pod nimi pás tří vodo
rovných rýh. Hlína obsahuje drsný písek a kaménky. Hnědý povrch pokrývá hladká
vrstvička. V horní části stopy po obtáčení. Zach. v 15 cm; po 20 cm; pv 21,5 cm; pd 12 cm;
tab. 19:3.

STARÁ

BŘECLAV -

ČASNĚ

SLOVANSKÉ

POHŘEBIŠTĚ

Nachází se v trati „Přední čtvrtky", východně od silnice Břeclav-Brno, v nad
mořské výšce 160 m, kde byla při těžbě písku již od dvacátých let tohoto století
registrována celá řada sídlištních, hrobových i ojedinělých nálezů téměř všech
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pravěkých kultur jakož i z doby latinské a římské (ČERVINKA 1933, 20-39,
obr. 3, 6, 8, 9, 17, 22, 24,27; D O S T Á L 1968, 9-44). Slovanské žárové pohřebiště
(obr. 5) bylo zachyceno v roce 1960. Jeho zachraňovad výzkum provedl v temže
(hr. 1—21) a v následujícím roce (hr. 22—33) V . Podhorský z katedry archeologie
F F U J E P v Brně.
Žárové hroby byly uloženy mělce pod povrchem, ještě v hnědém povrchovém
humusu mocném 45—50 cm, a proto nebyly zachyceny obrysy hrobových jam.
Mnohé popelnice byly pro mělké uložení narušeny pluhem a zůstaly nerekonstruovatelné.
Níže uvedený popis hrobů vychází z nálezové zprávy autora výzkumu (PODBORSKÝ 1961, 63-72) a z antropologického rozboru A . LORENCOVÉ (1961,
84—91), který se přidržuje při vymezení věkových skupin J. C H O C H O L A
(1958, 567), tj. inf I (kojenec, 0—6 měsíců), inf II (malé dítě, 0,5—6 let), inf III
(větší dítě, 6—13 let), iuv (nedospělý, 14—20 let), ad (dospělý, 20—30 let), mat
(plně dospělý, 30—50 let), sen (starý, 50 a více let).

HROB 1
Byl zachráněn A. Helešicem. Popelnice (1) stojící v hloubce 50 cm byla naplněna
až po hrdlo spálenými kostmi uloženými zhruba v anatomickém pořádku. Kosti
vážily celkem 600 g a patřily patrně dívce (iuv, asi 16—18 let).
1. Vyšší soudkovitá asymetrická nádoba se značně vyhnutým a kuželovitě seříznutým
okrajem, s mírně deformovanou nezdobenou výdutí a se silně zúženým dnem s prstencovitě
rozšířeným obvodem; dno je vně slabě klenuté a zevnitř zaoblené, masivní. Hlína obsahuje
písek. Povrch potažený jemnější vrstvičkou je hnědý, v horní části přechází do Šeda. Na
povrchu i uvnitř jsou svislé stopy po shlazování přecházející místy v rýhy. Popraskána,
část okraje je doplněna. V 22—24 cm; po 16 —17 cm; pv 19 —19,4 cm; pd 9 cm; obsah
3,52 litru; inv. č. 29.087; tab. 20:1; XIII.-1.

HROB 2
Popelnice (1) stála šikmo v hloubce 45 cm. Okraj byl odorán. Byla asi ze tří
čtvrtin naplněna spálenými kostmi, které vážily 930 g a náležely patrně dospělému
muži (mat).
1. Spodní část nádoby s nožkovitě zúženým dnem, s obvodovým prstencem na vnějš*
straně a se zaoblením uvnitř. Výduť zdobí jedna drobná a jedna vysoká hřebenová vlnovka.
Hlína obsahuje písek. Povrch je hladký, šedohnědý, s tmavšími skvrnami při dně a v horní
části. Uvnitř šikmé stopy po shlazování. Slepena, asi z poloviny doplněna. Zach. v 17,6 cm
pv 18 cm; pd 8 cm; inv. č. 29.088; tab. 20:2; XIII.2.

HROB 3
Popelnice (1) stála v hloubce 40 cm. Byla zpola naplněna spálenými kostmi váží
cími 285 g a náležejícími dorostlému muži (ad).
1. Širší vejčitá nádoba s vyhnutým a zaobleným okrajem, s poněkud nepravidelnou ne
zdobenou výdutí a s dnem vně slabě klenutým a zevnitř rovným. Hlína obsahuje drsný
písek. Povrch je vyhlazený, šedohnědý, s tmavou skvrnou téměř v celé výši nádoby. N a
povrchu i uvnitř jsou svislé stopy po shlazování. Dobře vypálena. Slepena, v horní části

1.14

asi z 1/6 doplněna. V boku, asi 6 cm nad dnem, je obdélnlkovitý otvor (3 x 2,5 cm) vy
lomený již před uložením do země. V 25,3 cm; po 16,5 cm; pv 21 cm; pd 10,5 cm; obsah
3,15 litru; inv. č. 29.089; tab. 20:3; XIU:3.

HROB 4
Spodní část popelnice (1), která stála v hloubce 25 cm a byla vyplněna zbytky
kostí vážícími 35 g a patřícími asi dvouletému dítěti (inf II).
1. Spodek nádoby s dnem uvnitř zaobleným a vně s vysokým obvodovovým výstupkem.
V hlíně drsný písek a kaménky. Povrch šedohnědý, hladký. N a povrchu i uvnitř četné
nepravidelnosti, na dně obloučkovité stopy po modelaci. Slepen. Zach. v 6,3 cm; pd 7 cm;
inv. č. 29.090; tab. 20:4; XIII.-4.

HROB 5
Rozdrcená popelnice (1) měla dno v hloubce 30 cm. Obsahovala jen málo kůstek
(30 g) patřících dítěti ve věku od 10 do 13 let (inf III).
1. Stihlá vej čitá nádoba s téměř kolmým okrajem, místy vodorovně a místy kuželovitě
seříznutým, s nezdobenou nepravidelnou výduti a s hrubě odsazeným nerovným dnem.
Hlinité těsto obsahuje písek. Šedohnědý povrch je pokryt hladkou vrstvou. Uvnitř jsou
v horní třetině vodorovné a níže svislé rýhy po modelovacím nástroji. Slepena a asi z 1/5 do
plněna. V 20,6 cm; po 12,7 cm; pv 16,8 cm; pd 8,5 cm; obsah 2,3 Utru; inv. č. 29.091;
tab. 20:5; XIIL5.

HROB 6 tab. XII.l
Popelnice s odoranou horní částí (1) stála v hloubce 40 cm. Byla naplněna
500 g spálených kostí až po největší výduť. Asi v třetině výšky odspodu byl při
stěně nádoby nalezen mezi kostmi nůž (2). Kosti patřily nejpravděpodobněji zra
lému muži (mat).
1. Horní a spodní část vejčité nádoby s kolmým a zaobleným okrajem, s nezdobenou
výduti a s masivním odsazeným dnem vně nerovným a uvnitř zešikmeným k jedné straně.
Hlína obsahuje drsný písek, kaménky a slídu. Na hnědém povrchu je hladká vrstva a stopy
po svislém, uvnitř šikmém shlazování. L o m vykazuje tři vrstvy. Zach. v 17,2 cm (původně
asi 24 cm); po 16 cm; pv 20 cm; pd 10 cm; síla dna 1,9—3,4 cm; inv. č. 29.092; tab. 21:2;
XIII.-6.
2. Železný nůž s rovným, k hrotu mírně zaobleným hřbetem, se slabě esovitě prohnutým
ostřím a s masivním rapem. D 12,8 cm; inv. č. 29.094; tab. 21:1.

HROB 7 tab. XU:2
Šikmo pluhem seříznutá popelnice (1) stála v hloubce 45 cm. Byla naplněna
spálenými kostmi o váze 210 g, patřícími patrně dorostlé až zralé ženě (ad-mat).
1. Spodní část nezdobené štíhlé vejčité nádoby s dnem vně vypouklým, místy na obvodu
rozšířeným, uvnitř klenutým. Hlína obsahovala písek a drobné kaménky. N a povrchu
jemnější vrstva s místy pronikajícími kaménky. Šedohnědá. Při dně na vnější straně svislé
stopy po shlazování. Slepena. Zach. v 15,4 cm; pv 19 cm; pd 9,6 cm; síla dna 2,5 cm;
inv. č. 29.094; tab. 21:4; XIII:7.
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HROB 8
Popelnice (1; s odoraným okrajem stála v hloubce 35 cm. Byla až po hrdlo
naplněna kostmi bez anatomického uspořádání. Kosti vážily 380 g a patřily asi
osmiletému dítěti (inf III).
1. Masivní vejčitý hrnec s kolmým, z větší části odlámaným okrajem, s nepravidelnou
nezdobenou výdutí a s dnem vně i zevnitř rovným. V hlíně drsný písek a kaménky. Povrch
převážně šedohnědý, asi z 1/3 hnědý, potažený jemnější vrstvou, z níž místy vyčnívají
kaménky. Uvnitř šikmé a níže svislé stopy po shlazováni, na povrchu v horní části vodo
rovné a níže svislé nepravidelnosti. Slepen. V 20,5 cm; pv 18 cm; pd 8,4 cm; inv. č. 29.095;
tab. 21:3; XIV:1.

HROB 9 tab. XII:5
Popelnice převrácená dnem šikmo vzhůru (1) se nacházela v hloubce 40 cm. Ob
sahovala spálené kosti lidské a ptačí. Nepatrné množství zlomků dětských žeber
a první trvalá stolička patřily dítěti nejméně šestiletému (inf III).
1. Masivní širší vejčitá nádoba s nerovným, téměř vodorovně seříznutým okrajem, s ne
zdobenou výdutí a s dnem vně slabě klenutým a uvnitř rovným. V hlinitém těstě množství
drobných kaménků, které zčásti pronikají jemnější šedohnědou povrchovou vrstvou.
Uvnitř svislé stopy po shlazováni. Slepena, část okraje nepatrně doplněna. V 21 cm; po
17,5 cm; pv 21 cm; pd 11,8 cm; obsah 3,66 litru; inv. č. 29.096; tab. 21:5; XIV:2.

HROB 10 tab. X1I:4
Popelnice (1) stála v hloubce 50 cm a byla po hrdlo naplněna kostmi smícha
nými s popelovitou hlínou, bez anatomického uspořádání. Kosti vážily 500 g
a patřily patrně zralému muži (mat).
1. Masivní soudkovitá nádoba s mírně rozevřeným a zaobleným okrajem, s plastickou
lištou pod hrdlem (patrnou asi na'polovině obvodu), s výdutí zdobenou třemi hřebenovými
vlnovkami, z nichž spodní je oddělena pásem vodorovných rýh. Dno je odsazené, vně
klenuté a zevnitř rovné. Na vnitřní straně okraje jsou tři vodorovné rýhy. Hlína obsahuje
drsný písek. Povrch je hladký, hnědý, v horní polovině a při dně nasedly. N a povrchu
vodorovné nepravidelnosti, jinak dobře obtáčena. Slepena a část okraje doplněna. Pod
hrdlem dva reparačnl otvory. V 22,7 cm; po 13,3 cm; pv 17 cm; pd 9 cm; obsah 2,75 litru;
inv. č. 29.097; tab. 21:6; XIV:3.

HROB 11 (jámový)
V hloubce 30 cm se našla v humusu hromádka přepálených kůstek vážících
180 g a patřících ženě patrně ve věku stařeckém (sen).

HROB 12
V hloubce 20 cm se našel spodek popelnice (1), v níž bylo 45 g spálených kostí
patřících dítěti tří- až šestiletému (inf II).
1. Spodek hrnce s odsazeným, uvnitř zaobleným a vně vypouklým nerovným dnem,
místy s náznakem obvodového rozšířeni. N a dně otisky stébel a kaménků. Hliněné těsto
obsahuje pisek a kaménky. Povrch nerovný, s jemnější vrstvou, hnědý. Uvnitř výrazné
nerovnosti a šikmé žlábky. Zach. v 9 cm; po 9 cm; inv. č. 29.098; tab. 22:6; XIV:4.
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HROB 13
V hloubce 30 cm byla zachycena asi z poloviny odoraná popelnice (1) naplněná
kůstkami, mezi nimiž byl okrajový střep z jiné nádoby (2). Popelnice stála na
vrstvičce přepálených kostí rozhozených na kruhové ploše o průměru 20 cm.
Pod dnem popelnice byl zlomek nože (3) postavený břitem kolmo do země. Kosti
vážily celkem 515 g. Kosti z popelnice patřily patrně dorostlé ženě (ad), kosti pod
popelnicí náležely muži ve zralém věku (mat).
1. Kónický spodek nádoby se slabě klenutým a zevnitř mírně prohnutým dnem poněkud
zduřelým na obvodu. V hlíně drsný písek a kaménky. Jak hladký hnědý povrch, tak tmavý
vnitřek vykazují stopy po svislém shlazování. Na dně otisky kaménků. Slepeno. Zach.
v 10,7 cm; pv 16,5 cm; pd 10 cm; inv. č. 29,099; tab. 22:2.
2. Střep s nepatrně vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem, hnědočerveně zbarvený.
V 7,5 cm; po 7,2 cm; pv 9,7 cm; inv. č. 29.100; tab. 22:3.
3. Hrot železného nože s obloukovitým hřbetem a s vyklenutým ostřím. D 6 cm; inv.
č. 29.101; tab. 22:4.

HROB 14
V hloubce 30 cm se našla rozoraná nádoba (1), v okolí však nebyly sebrány kosti.
Přesto patrně pocházela ze zničeného hrobu.
1. Z vejčité nádoby s vyhnutým a zaobleným okrajem se dal sestavit větší okrajový střep
hnědé barvy zdobený dvěma pásy hustých vodorovných rýh, mezi nimiž byly dvě hřebenové
vlnice. Zach. v 13,5 cm; po 15,4 cm; pv 18,8 cm; inv. č. 29.102; tab. 22:1.

HROB 15
V hloubce 45 cm stála pluhem poškozená popelnice (1) naplněná po hrdlo
spálenými kostmi vážícími 605 g a patřícími patrně ženě ve věku zralém až senilním
(mat-sen).
1. Vejčitý hrnec s mírně vyhnutým a kuželovitě seříznutým okrajem, s nerovnou ne
zdobenou výdutl a s klenutým, zevnitř zaobleným dnem. Hlína obsahovala drsný písek
a kaménky. Z šedohnědého drsného povrchu místy čnějí kaménky, místy jsou patrné
otvory po nich. Povrchové nerovnosti a šikmé stopy po modelování uvnitř svědčí o nálepové
technice. Dobře vypálena. Pod okrajem reparační otvor. Slepena, část okraje doplněna.
V 25,2 cm; po 18,5 cm; pv 21,8 cm; pd 9,3 cm; obsah 5 litrů; inv. č. 29.103; tab. 22:7;
XIV.-5.

HROB 16 tab. XIL3
V hloubce 25 cm byla zachycena spodní část popelnice (1) s kostmi vážícími
75 g a náležejícími asi osmiměsíčnímu dítěti (inf I—II).
1. Spodní část vejčité nádoby s dnem vně nerovným a zevnitř vyklenutým. V hlíně
písek a kaménky. Hladký povrch je hnědý, se stopami šikmého shlazování, vnitřek je
šedohnědý. Slepena. Zach. v 15 cm; pv 20,5 cm; pd 9,3 cm; inv. č. 29.104; tab. 22:5;
XIV:6.
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HROB 17
V hloubce 45 cm stála zčásti odoraná popelnice (1) se spálenými kostmi vážídmi
1.080 g. Na severovýchodní straně, těsně u nádoby, byla v úrovni dna jamka,
která obsahovala 5 kůstek, 2 uhlíky a pinzetu (2). Kosti patřily muži ve věku zralém
až senilním (mat-sen, 50—60 let).
1. Spodní část nádoby výrazné zúžená u masivního dna, které je vně rovné a uvnitř
zaoblené. Hlína obsahuje písek a kaménky. Z hladkého šedohnědého povrchu místy vyční
vají kaménky. Na povrchu svislé, uvnitř vodorovné a šikmé stopy po shlazování. Vodo
rovný směr prasklin nad dnem svědčí o výrobě nálepem. Slepena. Zach. v 20,2 cm; pv
22 cm; pd 10 cm; inv. č. 29.105; tab. 23:1; XV: 1,2.
2. Jednoduchá bronzová pinzeta s delšími mírně deformovanými rameny a s poškoze
nými profilovanými chapadly. Povrch je tmavě zeleně patinován. D 6,8 cm; inv. č. 29.106;
tab. 23:2.

HROB 18
V hloubce 30 cm nalezen spodek nádoby (1) se zbytky kostí vážících 310 g
a náležících pravděpodobně muži nejméně dorostlému (ad); horní věkovou hranici
nebylo možné určit.
1. Spodek nádoby s dnem vně nerovným "a zevnitř zaobleným. V hlíně drsný písek.
Na hnědém povrchu hladká vrstva, vnitřek tmavý, s vodorovnými nerovnostmi. Slepen
a zčásti doplněn. Zach. v 10,9 čm; pv 20 cm; pd 9,8 cm; síla dna 1,5 cm; inv. č. 29.107;
tab. 23:3; XV:3.

HROB 19
V hloubce 40 cm stála popelnice (1) s odoranou horní částí. Byla vyplněna
spálenými kostmi vážícími 1790 g, patřícími dvěma jedincům: patrně muži ve
zralém až stařeckém věku (mat-sen) a ženě 20—25tileté (ad).
1. Spodní část velké vejčité nádoby výrazně zúžené při dně vně klenutém a zevnitř
zaobleném. Hliněné těsto obsahovalo drsný písek a kaménky. Hnědý povrch potažen hlad
kou vrstvou. Šedohnědý vnitřek vykazuje šikmé stopy po špatně zahlazených válečcích.
Na dně otisky stébel. Slepeno. Zach. v 22,5 cm; pv 31 cm; pd 12 cm; inv. č. 29.108;
táb. 23:4; XV:4.

HROB 20 (jámový)
V hloubce 25 cm byla zjištěna hromádka spálených kostí vážících 470 g a patří
cích patrně dorostlé ženě (ad). Mezi kostmi byl střep.

HROB 21
V zimních měsících roku 1960 narazili dělníci při odebírání písku na úplně
zachovalou popelnici (1). Spálené kosti v ní uložené vážily 1.030 g a patřily zralé
ženě (mat).
1. Velký situlovitý hrnec se slabě vyhnutým a tupě kuželovitě seříznutým okrajem, s pra
videlnou nezdobenou výdutí a s odsazeným dnem s obvodovým výstupkem, vně klenu
tým, zevnitř rovným. Hlinité těsto obsahuje drsný písek a kaménky. Hladký povrch je
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hnědý, s šedými skvrnami při okraji a jsou na něm svislé stopy po shlazování. Uvnitř
jsou v horní třetině šikmé stopy po prstech. V horní třetině dva reparační otvory. Popraskán,
část okraje doplněna. V 29,8 cm; po 24,5 cm; pv 27,7 cm; pd 11,7 cm; obsah 9,3 litru;
inv. č. 29.122: tab. 24:1; XV:5.

HROB 22
Při sondáži zjištěn v hloubce 30 cm spodek nádoby (1) bez spálených kostí.
1. Spodek široké mísovité nádoby s odsazeným, vně i uvnitř rovným dnem. Hlinité
těsto obsahuje písek. Hlady povrch je hnědý, místy nerovný, vnitřek je šedohnědý. Slepen.
Zach. v 13,9 cm; pv 25 cm; pd 11 cm; inv. č. 29.121; tab. 24:2; XV:6.

HROB 23
V jamce o průměru 20 cm a hloubce 55 cm byla zjištěna ve strženém profilu
pískovny na SZ okraji pohřebiště nádobka (1), u jejíhož dna bylo několik kůstek,
snad dětských.
1. Stlačená soudkovitá nádobka s vyšším slabě vyhnutým a zaobleným okrajem, se silně
vyklenutou nezdobenou výdutí a s odsazeným dnem, vně vypouklým a zevnitř rovným.
Hlinité těsto obsahuje písek a kaménky. Povrch drsný, nerovný, s vyčnívajícím ostřivem.
Vně i uvnitř hnědá, s dvěma většími tmavošedými skvrnami. Pod hrdlem a uvnitř hrubé
stopy po modelaci prsty. Nádobka je nápadně silnostěnná, těžká. Dobře vypálena. Téměř
úplná, jen nepatrná část okraje doplněna. V 9,4 cm; po 8,5 cm; pv 10,2 cm; pd 6,3 cm;
obsah 0,32 litru; inv. č. 30.420; tab. 24:3; XIV:7.

HROB 24
V hloubce 35 cm stála popelnice (1) naplněná spálenými kostmi vážícími 530 g
a patřícími vzrostlému jedinci (ad) neurčitelného pohlaví.
1. Stihlá soudkovitá nádoba se slabě vyhnutým a zaobleným okrajem, se slabě naznače
ným hrdlem, s poněkud nepravidelnou nezdobenou výdutí a s dnem vně klenutým a zevnitř
zaobleným. Hlína obsahuje drsný písek. Povrch jemně drsný, šedohnědý, při okraji tmavší.
Jsou na něm svislé stopy po shlazování, uvnitř vodorovné nepravidelnosti v horní části.
Dobře vypálena. Slepena, okraj zčásti doplněn. Pod hrdlem reparační otvor. V 26,8 cm.
po 17 cm; pv 21,3 cm; pd 8,7 cm; obsah 5,14 litru; inv. č. 30.421; tab. 26:1; XVI.l.

HROB 25 (jámový)
V hloubce 33 cm byla zjištěna hromádka spálených kostí vážící 60 g; pohlaví ani
věk nebylo možné určit.

HROB 26
V hloubce 30 cm byly zachyceny zlomky nádoby (1) roztažené pluhem v délce
1 m. Mezi střepy byly i drobné uhlíky a kůstky.
1. Široká vejčitá nádoba s vyhnutým a zaobleným okrajem, s pravidelnou výdutí a s obou
stranně rovným dnem. Zdobí ji hřebenová vlnice pod hrdlem a níže dva pásy vodorovných
rýh, mezi nimiž je další hřebenová vlnovka. Hliněné těsto obsahuje písek. Povrch je hladký,
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šedohnědý. Dobře obtáčena, uvnitř slabé svislé stopy po shlazování. Slepena a ze 3/4 do
plněna; profil není úplný a je zřejmě výškově zkreslený. V 27,5 cm; po 25,5 cm; pv 27,4 cm;
pd 11,5 cm; obsah 9 litrů; inv. č. 30.422; tab. 25:1; XVI:2.

HROB 27 (jámový)
V malé hloubce byla uložena hromádka kostí s drobným úštěpem (1). Podle
spálených kostí nešlo určit pohlaví ani věk zemřelého.

HROB 28 (jámový)
Šlo o hromádku spálených kostí vážících 540 g a patřících jedinci ve zralém věku
(mat); pohlaví se nedalo určit.

HROB 29
V hloubce 25—30 cm ležela porušená hromádka spálených kostí a kolem několik
střepů (1). Kosti patřily patrně většímu dítěti (inf II).
1. Střepy z nezdobené nádoby pražského typu, mezi nimiž byly dva okrajové s téměř
kolmým hrdlem. Inv. č. 30. 425. Nevyobrazeno.

HROB 30
Zkušební sondou byl v hloubce 30 cm zachycen spodek nádoby (1) se zbytky
spálených kostí z jedince, jehož pohlaví a věk nebylo možné určit.
1. Spodek masivní nádoby s dnem vně rovným a uvnitř zaobleným. V hlíně drsný písek
a kaménky. Na povrchu hladká jemná vrstva. Vně hnědý, uvnitř tmavohnědý. Slepen.
Zach. v 14,4 cm; pv 20,5 cm; pd 9 cm; inv. č. 30.424; tab. 25:2; XVI :3.

HROB 31
Na okraji žároviště E se našla hromádka spálených lidských kůstek (pohlaví ani
věk nebylo možné určit), mezi nimiž ležely dva drobné bronzové plíšky.

HROB 32
Mělce pod povrchem byl zjištěn spodek popelnice (1) se zlomky spálených kostí
vážících 510 g a patřících deseti- až dvanáctiletému dítěti (inf III).
1. Spodní část štíhlé masivní nádoby s dnem nožkovitě rozšířeným, vně i uvnitř nerov
ným. V hlíně drsný písek a kaménky. Na hnědém povrchu hladká vrstva, vnitřek šedohnědý.
Na povrchu četné nerovnosti, uvnitř svislé stopy po shlazování. Slepena. Zach. v 18,8 cm;
pv 23 cm; pod 10,5 cm; inv. č. 30.426; rab. 25:3; XVI:4.

HROB 33
V severozápadní části pohřebiště zachránil správce pískovny drobnou popeltůci (1) obsahující spálené kosti dítěte mladšího tří let (inf II).
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1. Situlovitá nádobka s nízkým kolmým hrdlem, zaobleným okrajem, s poněkud nepra
videlnou nezdobenou výdutí a s dnem vně i uvnitř rovným. Hlinité těsto obsahuje písek
Povrch je hladký, oranžově hnědý, místy s tmavými skvrnami, vnitřek šedohnědý. Na po
vrchu nepravidelnosti a nejasné svislé stopy po shlazování. Dobře vypálena. Téměř úplná;
jen malá část okraje doplněna. V 10 cm; po 9 cm; pv 10,5 cm; pd 6 cm; obsah 0,42 litru
inv. č. 30.427; tab. 24:4; XIV:8.

HROB 34
Později byla z pískovny zachráněna nádoba (1) pocházející zřejmě z žárového
hrobu.
1. Širší soudkovitá nádoba bez okraje, se silnostěnnou výdutí a s dnem vně klenutým
a uvnitř zešikmeným. Zdobí ji neuměle rytá dvojitá vlnice a pod ní dvě vodorovné rýhy.
V hlíně velké množství kaménků, které pronikají i přes jemnější povrchovou vrstvu. Je
hnědá, místy má tmavé skvrny. Na povrchu i uvnitř se jeví stopy po svislém shlazování.
Na lomu jsou dvě vrstvy. Slepena. Zach. v 17,5 cm; pv 19 cm; pd 8,5 cm; inv. č. 30.428;
tab. 26:2; XV 1:5.

Žároviště A, B, C
Na místech označených na plánku byly zachyceny v hloubce 25—35 cm stopy
intenzivně zhumusovatělé hlíny se zbytky rozložených uhlíků, bez dalších nálezů.

Žároviště D
Při odvozu hlíny rozebrali dělníci místo, kde byla intenzivně tmavě zbarvená
hlína se zbytky uhlíků (dub, jasan) a se spálenými kůstkami vážícími 510 g a nále
žejícími muži asi 50—60tiletému (mat-sen). Mezi kůstkami byly zlomky tří nádob
(1—3). Mohlo jít o ustrinu se zbytky pohřební hranice.
1. Asi třetina spodní části nádoby s oboustranně rovným dnem na obvodu poněkud
zduřelým. Hlinité těsto obsahovalo drsný písek a slídu. Hladký povrch byl hnědý, při dně
tmavá skvrna. Uvnitř svislé stopy po shlazování. Na lomu 2 — 3 vrstvy. Zach. v 13,4 cm;
pv 21,5 cm; pd 9,7 cm; inv. č. 29.112; tab. 26:5.
2. Větší okrajový střep z malé, téměř lahvovité, nezdobené nádobky s úzkým hrdlem
a kuželovitě seříznutým okrajem, a menší střep z nožkovitého dna z téže nádobky. Povrch
hrubě zrnitý, sedavý, žárem rozpukaný, vnitřek červenohnědý. V asi 19 cm; po 7,5 cm;
inv. č. 29.110; tab. 26:3.
3. Větší okrajový střep s vyhnutým a zaobleným okrajem, s náznakem lomu na dvoukónické výduti. Nezdobený povrch je tmavohnědý, se stopami svislého shlazování. Zach.
v 10,5 cm; po 15 cm; pv 19,7 cm; inv. č. 29.11Í; tab. 26:4.

Žároviště E , F
Při jihozápadním okraji výkopu se rýsovala v podloží dvě nepravidelně zahlou
bená místa vyplněná tmavou hlínou s uhlíky a drobnými kůstkami. Další nálezy
v nich nebyly, takže jsou nedatovatelné. Nelze však vyloučit, že šlo o žároviště
související s žárovým pohřebištěm.
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