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7. POHŘEBIŠTě

Na území libické aglomerace bylo zachyceno 10–11 
pohřebišť datovatelných do raně středověkého obdo-
bí (Mařík 2005). Díky dlouholetému intenzivnímu ar-
cheologickému výzkumu máme k dispozici do znač-
né míry ucelený soubor, který dovoluje sledovat vývoj 
a proměny pohřebního ritu v prostoru i čase. Ve srov-
nání s jinými raně středověkými lokalitami poskytuje 
libická aglomerace výjimečnou příležitost věnovat se 
otázkám sociotopografie a demografie.

7.1. Kanín (obr. 18)

Na základě archeologických výzkumů byly na lokalitě 
v průběhu 60. let 20. století rozlišeny 3 polohy (Kanín 
I–III) podle míst, kde byla zaznamenána výraznější 
koncentrace raně středověkých hrobů. Pohřebiště se 
nacházejí na říční štěrkopískové terase řeky, kterou 
rozděluje ve směru severozápad–jihovýchod beze-
jmenná, v současnosti již zazemněná, vodoteč. V mís-
tě pozvolna klesajícího svahu ke zmíněné vodoteči 
jsou hroby zahloubeny do šedohnědé jílovité vrstvy, 
která nasedá na štěrkopísky. Na mapě Prvního vojen-
ského mapování tuto situaci dokumentují dvě vyvý-
šeniny (obr. 25), které můžeme ztotožnit s polohami 
Kanín II a pravděpodobně III.

První zprávy o  narušování raně středověkých 
hrobů pocházejí již z poloviny 19. století, kdy při vý-
stavbě silnice Libice – Kanín mělo dojít ke zničení až 
dvou stovek hrobů (Turek 1946). První archeologic-
ké výzkumy na lokalitě provedl Jan Hellich55 v letech 
1903–1911. V roce 1903 odkryl v poloze Na křemenu 
celkem 14 hrobů (hroby 188–201).

Z  dochované dokumentace se podařilo sestavit 
plán zkoumané plochy a  určit její přesnou polohu. 
Dalších 16 hrobů (hroby 1–16) pochází z opačného, 
západního, okraje pohřebiště z místa křižovatky že-
leznice a silnice Libice – Kanín (Turek 1946, 55–57).
Naposledy se J. Hellich na pole mezi Libicí a Kanínem 
vrátil v roce 1911, kdy na poli pana Svobody, které se 
nachází přibližně 200 m od polohy Na křemenu, kde 
bylo nalezeno 5 kostrových hrobů ( hroby 203–207). 
Z  dokumentace se dochovaly pouze popisy hrobo-
vých výbav, avšak plán výzkumu nebo jiná kresebná 
terénní dokumentace schází.

Další předměty pocházející z výbav raně středo-
věkých hrobů, které byly na lokalitě nacházeny do po-
čátku 60. let 20. století bez uvedení bližších nálezo-
vých okolností v Poděbradech a v Městci Králové.

V  roce 1961 byly v  západní části pohřebiště na 
obou březích bývalé bezejmenné vodoteče polože-
ny průzkumné sondy s cílem zjistit rozsah pohřebišť 
dlouhodobě narušovaných těžbou písku. Na tuto akci 
navázaly v sezónách 1962, 1966–69 a 197156 záchran-
né výzkumy vedené Ladislavem Hrdličkou, pracovní-
kem Archeologického ústavu v Praze. Na jejich zákla-
dě byly rozlišeny na lokalitě tři hlavní polohy (Kanín 
I–III). 

Kanín I byl situován severně od silnice Libice 
– Kanín na pravý břeh bezejmenného přítoku Cid-
liny. Této polohy se dotkly pouze průzkumné sondy 

55 Dokumentace archeologických výzkumů kanínských 
raně středověkých pohřebišť jsou uložena v archivu Polabského 
muzea v Poděbradech pod signaturou H 13829.

56 Nálezové zprávy čj.7861/65, 5739/68, 542/69, 1905/70, 
archiv archeologického ústavu AV ČR, Praha.

Obr. 25 Pohřebiště Kanín na mapě prvního vojenského mapová-
ní. 1 – Kanín II, 2 – Kanín I, III. © 1st (2nd ) Military Survey, Se-
ction No. 110, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, © 
Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.
geolab.cz, © Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.
env.cz.
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z roku roce 1961, v nichž bylo nalezeno devět hrobů 
(174–179). Na západním břehu bezejmenného poto-
ka v blízkosti křižovatky silnice a železniční trati se 
nachází poloha Kanín II. V 60. letech 20. století se po-
dařilo prozkoumat podstatnou část této polohy, kte-
rá nebyla zničena při dobývání písku (hroby 1–173, 
185–187). Polohu Kanín III (obr. 18) vymezil ve svých 
nálezových zprávách Ladislav Hrdlička na základě 
výzkumů z  počátku 20. století a  náhodných nálezů 
z pískovny na západním okraji intravilánu obce Ka-
nín. Při těžbě písku bylo zde zničeno nejméně něko-
lik desítek raně středověkých hrobů. Dokladádá to 
i 32 keramických nádob a jedna ostruha (tab. 65–72). 
Části pouhých pěti hrobů (209–213) se podařilo za-
chránit ze stěny pískovny57 v průběhu let 1961–1969, 

57 Nálezová zpráva čj. 2925/70, archiv archeologického 
ústavu AV ČR, Praha.

avšak to že se jednalo o  ojedinělé a  spíše náhodné 
záchranné akce dokresluje i skutečnost, že na zákla-
dě dochované dokumentace není možné tyto hroby 
přesně lokalizovat.V roce 2003 při stavbě kanalizace 
prošla celým areálem kanínských pohřebišť úzká rýha 
(1–2 m) , v níž bylo zachyceno celkem šet kostrových 
hrobů (179–184) a v následujícím roce byly nalezeny 
další tři (185–187) při rekonstrukci vozovky v poloze 
Kanín II. 

Výsledky záchranných výzkumy z let 2003–2004 
byly doplněny také nedestruktivní archeologickou 
prospekcí. Jejím podnětem byly četné porostové pří-
znaky, které se objevily na počátku léta roku 2004 
v dlouhém pásu podél silnice Libice – Kanín.Ty by-
ly vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám 
dokumentovány pouze za pomoci vysokozdvižné 
plošiny (výška 17 m). Bohužel na šikmých snímcích, 

Obr. 26 Kanín – poloha Na křemenu. Plán výzkumu z roku 1903. Z pozůstalosti J. Hellicha, archiv Polabského muzea v Poděbradech, sign: 
13 829.



[74]

Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku

které se touto cestou podařilo získat, nebylo možné 
jednoznačně identifikovat tvary porostových přízna-
ků a rozhoudnout tak, zda indikují výskyt sídlištních 
objektů, nebo kostrových hrobů.58 Na tuto otázku při-
nesl odpověď geofyzikální průzkum jehož hlavním 
cílem bylo rozlišení těchto objektů a případně též do-
plnit dosavadní znalosti o celkovém rozsahu pohře-
biště. 

Pro geofyzikální průzkum59 byla vybrána plocha 
o rozměrech 50 × 150 m mezi polohami Kanín I a Ka-
nín III. Mezi četnými anomáliemi převládaly oválné 
útvary o velkosti cca 2 × 1 m ve směru SZ–JV, které 
můžeme s velkou pravděpodobností považovat za ra-
ně středověké hroby (obr. 27). Na základě těchto vý-
sledků můžeme usuzovat, že v prostoru mezi poloha-
mi Kanín I a  Kanín III se nachází velká část dosud 
neprozkoumaného pohřebiště.

7.1.1. Popisy hrobů 

Hrob 1
Př. číslo 1/1905
Nálezy: 
1. keramická nádoba zdobená šesti pruhy a malým pupkem 
na dně, výška 135 mm, průměr výduti 100 mm, dnes ztra-
cená (Turek 1946, 55)

Hrob 2
Př. číslo 2/1905
Nálezy:
1. keramická nádoba byla od shora zdobena dvěma pásy 
hřebenových vpichů a vlnicí, výška 115 mm, průměr výduti 
105 mm, dnes ztracená
2. železné kroužky položené na těle, dnes ztracené
3. bronzové kroužky, blíže neučené, dnes ztracené
4. prsten bronzový, dnes ztracený
(Turek 1946, 55)

Hrob 3
Př. číslo 3/1905
Nálezy:
1. nádoba zdobená od shora vlnicí a 3 pásy hřebenových 
vpichů, výška 100 mm, průměr výduti 100 mm, dnes ztra-
cená (Turek 1946, 55).

Hrob 4
Př. číslo 4/1905
Nálezy:
1. nádoba s maximální výdutí v  její horní třetině, vodo-
rovně vyhnutým a válcovitě seříznutým okrajem, zdobená 
od shora dvěma pásy hřebenových vpichů a  několikaná-
sobnou vlnicí, výška 122 mm, dnes ztracená (Turek 1946, 
55–56) tab. 1: 1.

58 V  sondě z  roku 2003 byly v  celé její délce zachyceny 
četné zahloubené objekty lužické kultury. 

59 Geofyzikální průzkum provedl Roman Křívánek z Ar-
cheologického ústavu AV ČR Praha, kterému tímto děkuji.

Hrob 5
Př. číslo 5/1905
Nálezy:
1. u nohy: soudkovitá nádoba se zaobleným okrajem, zdo-
bená třemi plochými slabě odsazenými vývalky, každý zdo-
bený pásem hřebenových vpichů, výška 101 mm, dnes ztra-
cená (Turek 1946, 56), tab. 1: 2
2. železné kopí, délka 8 cm, dnes ztracené, tab. 1: 3.

Obr. 27 Kanín 2004. Geofyzikální průzkum mezi polohami Kanín 
I a Kanín III (R. Křivánek, ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.). 
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Hrob 6
Př. číslo 6/1905
Bez nálezů.

Hrob 7
Př. číslo 7/1905
Nálezy:
1. soudkovitá nádoba s rozevřeným zaobleným okrajem, 
zdobená třemi pásy hřebenových vpichů, výška 87 cm, 
dnes ztracená (Turek 1946, 56; obr 5: 5), tab. 1: 4.

Hrob 8
Př. číslo 8/1905
Nálezy:
1. železný nůž, dnes ztracený
2. láhev s oblým okrajem, zdobená na podhrdlí pásy hřebe-
nových vpichů a místě maximální výduti několikanásob-
nou vlnicí, výška 245 mm, dnes ztracená (Turek 1946, 56; 
obr 10: 4), tab. 1: 5.

Hrob 9
Př. číslo 9/1905
Nálezy:
1.nepravidelná soudkovitá nádoba, podhrdlí je odděle-
no žlábkem, zdobená pásy hřebenových vpichů, výška 
117 mm, dnes ztracená (Turek 1946, 56; obr 5: 7) tab. 2: 1
2. soudkovitá nádoba s válcovitě seříznutým okrajem, zdo-
bená na podhrdlí pásy hřebenových vpichů, výška 129 mm, 
dnes ztracená (Turek 1946, 56; obr 5: 6) tab. 2: 2
3. železné kroužky, dnes ztracené.

Hrob 10
Př. číslo 10/1905
Nálezy: 
1. hrncovitá nádoba, zdobená po celém těle třemi pásy 3–4 
násobných hřebenových vpichů, na dně byl hluboký důlek 
(patrně otisk osy hrnčířského kruhu), výška 102 mm, dnes 
ztracená (Turek 1946, 56; obr 5: 1), tab. 2: 3
2. soudkovitá nádoba zdobená rytou šroubovicí, na dně byl 
plastický kruh s vystouplým obvodem, výška 127 mm, dnes 
ztracená (Turek 1946, 56; obr 5: 2) tab. 2: 4.

Hrob 11
Př. číslo 11/1905
Nálezy:
1. soudkovitá nádoba zdobená třemi řadami hřebenových 
vpichů a se čtverečkem ve dně, výška 113 mm, dnes ztracená 
(Turek 1946, 57; obr 5: 4), tab. 2: 5.

Hrob 12
Př. číslo 12/1905
Nálezy:
1. fragment nádoby zdobené třemi plochými slabě odsaze-
nými vývalky, každý zdobený pásem hřebenových vpichů, 
výška 116 mm (Turek 1946, 57), dnes ztracený, tab. 2: 6.

Hrob 13
Př. číslo 13/1905
Nálezy:
1. železný nůž, dnes ztracený

2. soudkovitá nádoba zdobená na podhrdlí jednoduchou 
vlnicí mezi dvěma vodorovnými rýhami, výška 142 mm, 
dnes ztracená (Turek 1946, 57; obr 5: 3), tab. 2: 7.

Hrob 14
Př. číslo 14/1905
Nálezy:
1. soudkovitá nádoba zdobená dvěma nepravidelnými vo-
dorovnými rýhami, výška 122 mm, dnes ztracená (Turek 
1946, 57; obr 6: 2), tab. 2: 7.

Hrob 15
Př. číslo 15/1905
Nálezy:
1. železný nůž, dnes ztracený
2. soudkovitá nádoba zdobená na podhrdlí pásem hřebe-
nových vpichů, výška 125 mm, dnes ztracená (Turek 1946, 
57; obr 6: 4).

Hrob 16
Nález hrobu v blízkosti křižovatky železnice a silnice Libice 
Kanín, před rokem 1891
Bez nálezů.

Hrob 17
Nález hrobu v blízkosti křižovatky železnice a silnice Libice 
Kanín, před rokem 1891
Bez nálezů.

Hrob 18 (tab. 3)
Př. číslo 6/61
Hrobová jáma: nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 218 cm, š. 91 cm, hl. 44 cm
Orientace: Z – V
Stopy dřevěného obložení
Kostra muže (maturus) ležela na zádech, lebka na levém 
spánku, s rukama i nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 19 (tab. 3)
Př. číslo 7/61, porušuje hrob 20
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 215 cm, š. 85 cm, hl. 42 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Stopy dřevěného obložení
Kostra dospělého jedince (adultus) byla téměř beze zbytku 
strávena.
Nálezy:
1. za nohama: soudkovitá nádoba zdobená na podhrdlí ši-
rokou rýhu a pod ní třemi pásy hřebenových vpichů, výška 
151 mm, průměr ústí 124 mm, maximální výduti 145 mm 
a dna 83 mm tab. 3: 1.

Hrob 20 (tab. 3)
Př. číslo 8/61, porušen hrobem 19
Hrobová jáma: nepravidelná oválná, dno: vanovité, nej-
hlubší v místě bederní páteře
Rozměry: d. 180 cm, š. 63 cm, hl. 54 cm
Orientace: ZSZ – VJV
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Kostra dospělého jedince byla částečně strávená s  lebkou 
na levém spánku, pravou rukou nataženou a oběma noha-
ma pokrčenýma 
Bez nálezů.

Hrob 21 (tab. 3)
Př. číslo 9/61
JV část hrobu byla mimo zkoumanou plochu
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. min 86 cm, š. 50 cm, hl. 48 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans) byla téměř beze zbytku strávena.
Bez nálezů.

Hrob 22 (tab. 4)
Př. číslo 10/61.
JV část hrobu byla mimo zkoumanou plochu
Rozměry: d. min 52 cm, š. 77 cm, hl. 59 cm
Orientace: SZS – JVJ
Z kostry dospělého jedince se zachovalo jen několik zubů 
Bez nálezů.

Hrob 23 (tab. 4)
Př. číslo 1/62
Hrobová jáma: nepravidelná oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 242 cm, š. 109 cm, hl. 10 cm, hl. od povrchu 
130 cm 
Orientace SZ – JV
Dřevěné obložení
Kostra dospělého jedince (senilis) byla položena na zádech 
s lebkou pootočenou doleva a rukama a nohama nataženýma
Nálezy:
1.vlevo od pánve: železný nůž s rovným hřbetem, oblou-
kovitým ostřím a  od hřbetu skoseným násadním trnem, 
jehož konec je ulomen, délka 104 mm, šířka čepele 14 mm 
tab. 4: 1

Hrob 24 (tab. 4)
Př. číslo 5/62
Hrobová jáma: nepravidelná oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 250 cm, š. 97 cm, hl. 70 cm, 
Orientace SZ – JV
Dřevěné obložení
Kostra dospělého jedince byla položena na zádech s lebkou 
pootočenou doleva a rukama a nohama nataženýma
Nálezy:
1. vpravo od pánve: fragment čepele železného nože s ulo-
meným hrotem, délka 46.  mm, šířka čepele 11  mm, tab. 
4: 2.

Hrob 25 (tab. 4)
Př. číslo 8/62
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 200 cm, š. 72 cm, hl. 32 cm, hl. od povrchu 
104 cm.
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého jedince (senilis) byla položena na zádech 
s  lebkou pootočenou doleva a rukama a nohama nataže-
nýma.
Nálezy:
1. na hrudníku: fragment železného nože s rovným hřbe-

tem a oboustranně skoseným násadním trnem, který je z 
větší části ulomen, délka 64 mm, délka čepele 60 mm, šířka 
čepele 7 mm tab. 4: 3.

Hrob 26 (tab. 5)
Př. číslo 9/62, porušuje objekt 4/62
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 200 cm, š. 86 cm, hl. 40 cm, hl. od povrchu 114 
cm
Orientace ZSZ – VJV
Kostra dospělého muže (adultus) byla položena na zádech 
s  lebkou na levém spánku a rukama a nohama natažený-
ma.
Nálezy:
1.u pravé dlaně: železná přezka s oválným rámečkem mís-
ty čtyřbokého průřezu s tyčinkovitým železným jazýčkem, 
jehož týlní konec byl pohyblivě upevněn k rámečku, délka 
45 mm, šířka 26 mm, tab. 5: 1
2. u levého lemuru: mírně poškozená železná ocílka troj-
úhelníkovitého tvaru s rameny jejichž konce jsou stočeny 
v očko. délka 58 mm, šířka 31 mm, tab. 5: 2
3. u levého kolena: mírně poškozený železný nůž s rovným 
hřbetem, obloukovitým ostřím a s oboustranně skoseným 
násadním trnem, jehož konec je ulomen, délka 125 mm, 
šířka čepele 17 mm, šířka hřbetu 5 mm, tab. 5: 3
4. u  levého lemuru: kamenné křesadlo (křemen), délka 
37 mm, šířka 11 mm, tab. 5: 4
5. u  levého lemuru: silně korodovaná železná šipka s po-
škozenými zpětnými křidélky s dlouhou konickou tulejkou 
s kruhovým ústím. Na tulejce se uchovaly otisky tkaniny, 
délka 87 mm, rozpětí křidélek 20 mm, délka tulejky 61 mm, 
průměr tulejky 6 mm, tab. 5: 5
6. u levého lemuru: fragment silně zrezivělé železné šipky 
se zpětnými křidélky s dlouhou konickou tulejkou, která 
má poškozené ústí, délka fragmentu 76 mm, délka tulejky 
61 mm, vnitřní průměr tulejky 8 mm, tab. 5: 6
7. u levého lemuru: fragment železné šipky, z níž se zacho-
vala pouze dlouhá konická tulejka poškozeným ústím, dél-
ka tulejky 53 mm, vnitřní průměr 7 mm, tab. 5: 7
8. u levého lemuru: fragment konické tulejky železné šipky, 
tulejka s kruhovým ústím, na povrchu zachovány zbytky 
tkaniny, délka torza 42 mm, vnitřní průměr 8 mm, tab. 5: 8
9. u levého lemuru: fragment železné šipky s poškozenými 
zpětnými křidélky a s odlomenou tulejkou, délka fragmen-
tu 48 mm, maximální šířka 15 mm, tab. 5: 9
10. u  levého lemuru: zkorodovaná šipka s listem rombic-
kého tvaru, z řapu obdélníkovitého průřezu vybíhá z větší 
části ulomený násadní trn neurčitého průřezu, na koro-
dované povrchu zůstaly zachovány zbytky tkaniny, délka 
65 mm, šířka listu 22 mm, délka listu 37 mm, tab. 5: 10
11. u levého lemuru: železná šipka s asymetrickým trojú-
helníkovitým listem a značně zkorodovaným násadním tr-
nem, na němž se uchovaly zbytky tkaniny, délka 49 mm, 
maximální šířka listu 18 mm, délka trnu 17 mm, tab. 5: 11
12. u  levého lemuru: zkorodovaná šipka s listem rombic-
kého tvaru, z řapu obdélníkovitého průřezu vybíhá z větší 
části ulomený násadní trn neurčitého průřezu, délka frag-
mentu 45 mm tab. 5: 12.
13. u levého lemuru: atypický zlomek železa, železná tyčin-
ka obdélníkovitého průřezu (6 × 4 mm) zahnutá do půlob-
louku, tab. 5: 13
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14. u levého lemuru: atypický zlomek železa, plech o roz-
měrech 50 × 15 mm, 3 mm silný, tab. 5: 14.

Hrob 27 (tab. 6)
Př. číslo 10/62
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 110 cm, š. 60 cm, hl. 35 cm, hl. od povrchu 
110 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou pootoče-
nou doleva, s rukama a nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 28 (tab. 6)
Př. číslo 11/62
Hrobová jáma: nepravidelná, dno: nesledováno
Rozměry: d. 260 cm, š. 130 cm, hl. 60 cm, hl. od povrchu 
130 cm
Orientace: Z – V
Kostra dospělého muže (maturus) ležela na zádech s leb-
kou pootočenou doleva, s rukama a nohama nataženýma, 
délka kostry 162 cm.
Nálezy:
1. u  pravé dlaně: železný nůž s lehce klenutým hřbetem, 
rovným u hrotu poškozeným ostřím a s oboustranně sko-
seným násadním trnem, jehož konec je ulomen, na koro-
dovaném povrchu se uchovaly stopy dřevěné střenky, délka 
116 mm, šířka čepele 15 mm tab. 6: 1.

Hrob 29 (tab. 7)
Př. číslo 12/62
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 231 cm, š. 105 cm, hl. 75 cm, hl. od povrchu 
136 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělé ženy (adultus) ležela na zádech s lebkou po-
otočenou doleva, s rukama a nohama nataženýma.
Nálezy:
1. na hrudníku: mírně poškozený olivovitý korálek ze svět-
le zeleného skla, délka 21 mm, průměr 10 mm tab. 7: 1.

Hrob 30 (tab. 7)
Př. číslo 14/62
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 106 cm, š. 52 cm, hl. 32 cm, hl. od povrchu 
100 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra se nezachovala.
Bez nálezů.

Hrob 31 (tab. 7)
Př. číslo 1/66
Celý hrob zničen těžbou písku
Nálezy:
1.vejčitá hrncovitá nádoba, zaoblený okraj, nízké prohnuté 
hrdlo, vývalkovitě odsazené podhrdlí, výzdoba: úzká, měl-
ce rytá šroubovice, výška 146 mm, průměr ústí 114 mm, 
výduti 144, dna 78 mm tab. 7: 2

Hrob 32 (tab. 7)
Př. číslo 2/66

Hrob zničen těžbou písku, zachráněna jen nádoba
Nálezy:
1. Fragment hrncovité nádoby, chybí okraj i hrdlo, výzdo-
ba: pásy šikmých vpichů, ploché vývalky na podhrdlí, výš-
ka 97 mm, průměr výduti 105, dna 72 mm, tab. 7: 3.

Hrob 33 (tab. 8)
Př. číslo 3/66
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: vanovité
V horní části hrob porušen těžbou písku. V SV polovině 
jámy byl velký opukový kámen.
Rozměry: d. 76 cm, š. 48 cm, hl. 18 cm, hl. od povrchu 80 cm
Orientace: SZ – JV
Z kostry dítěte (infans) se zachoval jen zbytek dlouhé kosti.
Bez nálezů.

Hrob 34 (tab. 8)
Př. číslo 4/66
Hrobová jáma: nezjistitelného tvaru, silně poškozena těž-
bou písku, dno: ploché
Hloubka: 60 cm
Orientace SZS – JVJ
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech s le-
vou rukou na hrudi, pravou nataženou a levou nohou pa-
trně nataženou.
Bez nálezů.

Hrob 35 (tab. 8)
Př. číslo 5/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá
Silně poškozen těžbou, zachovala se pouze spodní část jižní 
poloviny
Hloubka: 22 cm
Orientace: S – J
Z kostry dospělého jedince se zachovaly jen natažené dolní 
končetiny.
Bez nálezů.

Hrob 36 (tab. 8)
Př. číslo 6/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché, východní stěna 
schodovitě upravena
Rozměry: d. 126 cm, š. 82 cm, hl. 64 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte byla téměř beze zbytku strávena.
Nálezy:
1. za nohama: nesouměrná hrncovitá nádoba, výzdoba na 
podhrdlí a  horní části výduti: velmi mělce nepravidelně 
rytá šroubovice. Na plochém dně je excentricky umístěný 
otisk osy kruhu a kruhu samotného v podobě pásu široké-
ho cca 1 cm kolem okraje dna, výška 118 mm, průměr ústí 
124 mm, výduti 127, dna 84 mm tab. 8: 1.

Hrob 37 (tab. 8)
Př. číslo 7/66
Hrobová jáma byla v SZ a JV části porušen těžbou písku, 
dno: ploché.
V zásypu jámy byly u JV stěny dva opukové kameny.
Rozměry: š. 62 cm, hl. 38 cm
Orientace: SZ – JV
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Kostra dospělého muže (maturus) ležela na zádech s leb-
kou pootočenou doprava s rukama i nohama nataženýma.
Bez nálezů.
 
Hrob 38 (tab. 9)
Př. číslo 8/66
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 142 cm, š. 88 cm, hl. 44 cm
Orientace ZSZ – VJV
Kostra dítěte byla téměř beze zbytku strávena.
Nálezy:
1. pravděpodobně za nohama: železný hřebík s oválnou 
hlavicí a zahnutým hrotem, dřík obdélníkovitého průřezu 
(5 × 3 mm) se zbytky dřeva tab. 9: 1.

Hrob 39 (tab. 9)
Př. číslo 9/66, porušoval hrob 40
Větší část hrobové jámy zničena těžbou písku.
Orientace: JZ – SV
Dřevěné obložení podél SZ stěny
Kostra se nedochovala.
Nálezy:
1. hrncovitá nádoba s mírně kalichovitě rozevřeným vzhůru 
vytaženým zaobleným okrajem, výzdoba na podhrdlí a na 
výduti úzkou výrazně rytou šroubovicí, výška 154 mm; prů-
měr ústí 107 mm, výduti 135 mm, dna 71 mm, tab. 9: 2

Hrob 40 (tab. 9)
Př. číslo 10/66, porušen hrobem 39, poškozen těžbou písku 
zachována jen malá SV část
Orientace: JZ – SV
Z  kostry dospělého jedince se zachovala jen pravá tibie 
a část pravého lemuru.
Bez nálezů.

Hrob 41 (tab. 9)
Př. číslo 11/66, poškozen těžbou, zachována jen malá JV 
část
Orientace: SZ – JV
Z  kostry se zachovala jen malá část dlouhé kosti (dolní 
končetiny).
Bez nálezů.

Hrob 42 (tab. 9)
Př. číslo 12/66
Poškozen těžbou, zachována jen malá SZ část dna 
Orientace: SZS – JVJ
Z téměř zničené kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen 
fragmenty lebky na týlu
Bez nálezů

Hrob 43 (tab. 9)
Př. číslo 13/66
Hrobová jáma: oválná, dno: vanovité
Rozměry: d. 226 cm, š. 143 cm, hl. 87 cm
Orientace: Z – V
Téměř strávená kostra dospělého jedince ležela na zádech 
s rukama i nohama nataženýma.
Nálezy:
1.v místě pánve: železný nůž s téměř rovným hřbetem, rov-
ným ostřím a oboustranně skoseným násadním trnem, na 

čepeli stopy dřeva, délka 69 mm, šířka čepele 11 mm, síla 
hřbetu 3,5 mm, tab. 9: 3

Hrob 44 (tab. 10)
Př. číslo 14a/66, porušoval hrob 45
Hrobová jáma: nepravidelná, dno: ploché
V SZ části byl hrob porušen těžbou písku
Rozměry: š. 112 cm, hl. 50 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech s leb-
kou pootočenou doprava s rukama i nohama nataženýma.
Nálezy:
1. vlevo od pánve: dva zlomky železného nože s téměř rovným 
hřbetem, mírně obloukovitým ostřím a oboustranně skose-
ným násadním trnem se zachovanými zbytky dřeva, délka 
149 mm, šířka čepele 15 mm, síla hřbetu 4 mm, tab. 10: 1.

Hrob 45 (tab. 10)
Př. číslo 14b/66, porušen hrobem 44
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: š. 48 cm, hl. 37 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra se nedochovala.
Bez nálezů.

Hrob 46 (tab. 11)
Př. číslo 15/66
Hrob byl z větší části zničen těžbou písku.
Hloubka: 58 cm
Orientace: Z – V
Kostra se nedochovala.
Nálezy:
1. přibližně 30 cm od východního okraje hrobu, patrně za 
nohama: nezdobená hrncovitá nádoba s vyhnutým kuželo-
vitě místy válcovitě seříznutým okrajem, na dně plastická 
značka ve tvaru maltézského kříže, tab. 11: 1.

Hrob 47 (tab. 11)
Př. číslo 16/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: d. 100 cm, š. 57 cm, hl. 20 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra malého dítěte byla beze zbytku strávena.
Nálezy:
1. v polovině hrobu 7 cm SV od osy hrobu: železná rolnička 
kulovitého tvaru o průměru 24 mm se závěsným ouškem, 
na korodovaném povrchu patrné otisky tkaniny, tab. 11: 4
2. v rohu hrobu: hrncovitá nádoba s kuželovitě místy válco-
vitě seříznutým okrajem, výška 110 mm, průměr ústí 130, 
výduti 138 mm, dna 68 mm, tab. 11: 5.

Hrob 48 (tab. 11)
Př. číslo 17/66
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché, horní 
část jihozápadní stěny hrobu se sesula do pískovny
Rozměry: d. 157 cm, š. 80 cm, hl. 50 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé (maturus II) ženy (?) byla položena na zá-
dech s  lebkou na týlu, s  pravou rukou pod mandibulou, 
s  levou nataženou a  nohama mírně pokrčenýma k  pravé 
straně.
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Nálezy:
1. pod lebkou na pravé straně: jednoduchá oválná záušni-
ce, stočená z několika bronzových drátů, průměr 7x12 mm, 
průměr drátu 1,5 mm, tab. 11: 3
2. pod lebkou na levé straně: deformovaná stříbrná náuš-
nice s jednostranným hrozníčkem a  esovitým ukončení 
dolního oblouku, průměr 7 × 13 mm, průměr drátu 1 mm, 
délka hrozníčku 8 mm tab. 11: 2.

Hrob 49 (tab. 12)
Př. číslo 18/66, hrob porušen objektem 1/66, zachován pou-
ze jihovýchodní část
Rozměry: š. 62 cm, hl. 40 cm
Orientace: JVJ – SZS
Z kostry dítěte (infans II) se zachovala jen část lebky.
Bez nálezů.

Hrob 50 (tab. 12)
Př. číslo 19/66 Porušoval hrob 52, zahlouben do jeho výpl-
ně a hrob 51
Orientace: SZ – JV
Z kostry dítěte (infans II) se zachovala jen část lebky.
Bez nálezů.

Hrob 51 (tab. 12)
Př. číslo 20/66 Porušen hrobem 50
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 157 cm, š. min 67 cm, hl. 41 cm
Orientace: SZ – JV
Z kostry dítěte (infans II) se zachovala jen část lebky a zbyt-
ky femurů.
Bez nálezů.

Hrob 52 (tab. 12)
Př. číslo 21/66, porušen hrobem 50
Hrobová jáma: nepravidelná oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 199 cm, š. min 110 cm, hl. 41.cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého jedince (senilis) ležela na zádech s  leb-
kou pootočenou doprava s rukama i nohama mírně pokr-
čenýma k pravé straně.
Nálezy:
1. za nohama: soudkovitá nádoba s vyhnutým válcovitě se-
říznutým okrajem, velmi nízkým prohnutým hrdlem, plo-
chou výdutí v horní třetině výšky a mírně dovnitř klenutým 
dnem, na podhrdlí zdobená dvěma vlnicemi a pod nimi ne-
pravidelná jednoduchá rytá šroubovice, výška 118 mm, prů-
měr ústí 123 mm, výduti 122 mm a dna 80 mm, (tab. 12: 1)
2. udice z železného tordovaného drátu s horním koncem 
svinutým v očko a ulomeným háčkem, délka 54 mm, prů-
měr drátu 4 mm, (tab. 12: 2).

Hrob 53 (tab. 12)
Př. číslo 22/66, poškozen těžbou písku, zachována jen JZ 
část
Hrobová jáma: oválná
Rozměry: š. min 95 cm, hl. 32 cm
Orientace: SZ – JV
Kosterní pozůstatky nebyly zjištěny.
Bez nálezů.

Hrob 54 (tab. 13)
Př. číslo 23/66, v horní části porušen objektem 4/66
Hrobová jáma: nepravidelná oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 285 cm, š. 126 cm, hl. 74 cm
Orientace: SZ – JV
Stopy dřevěného obložení podél delších stran hrobu
Kostra dospělého muže (maturus I) ležela na zádech s ru-
kama i nohama nataženýma.
Nálezy:
1. mezi dolními končetinami: dvousečný meč typu Y, na če-
peli zbytky dřevěné pochvy, celková délka 897 mm, délka 
jílce 132 mm, hlavice: šířka 75 mm, výška 32 mm; čepel: šíř-
ka 50 mm, délka 765 mm (tab. 13: 1). Metalografickým prů-
zkumem bylo zjištěno na čepeli damaskování tab. 13: 1a.
2. za nohama: dřevěné vědérko ve tvaru komolého kužele 
s průměrem ústí 110 mm, zachovány zbytky obloukovité 
rukojeti kruhového průřezu o průměru 4 mm (tab. 13: 4), 
2. závěsná kování ve tvaru převráceného T (tab. 13: 2), jed-
no se zachovaným závěsným kroužkem (tab. 13: 3), šířka 
železné obruče 5 mm (tab. 13: 5)
3. mezi chodidly: dva zlomky jedné (?) železné kruhovité 
přezky zdobené 2–3. zářezy, průměr cca 28 mm (tab. 14: 1)
4. mezi chodidly: zlomek železné průvlečky s oválným štít-
kem, rozměry štítku 23 × 17 mm, tab. 14: 2
5. mezi chodidly: atypický zlomek železa obdélníkovitého 
tvaru o rozměrech 16 × 22 × 5 mm, tab. 14: 4
6. mezi chodidly: atypický zlomek železa obdélníkovitého 
tvaru o rozměrech 18 × 15 × 4 mm, tab. 14: 5
7. mezi chodidly: dva zlomky silně korodované zlomky 
přezky o rozměrech ? × 23 mm, tab. 14: 6
8. v místě levého chodidla: silně korodovaná poněkud de-
formovaná železná ostruha s dlouhým patrně čtyřbokým 
bodcem, obdélníkovité ploténky ve tvaru stylizované lilie 
se třemi příčně orientovanými nýty, celková délka 153 mm, 
délka bodce 40 mm, rozpětí ramen 69 mm, tab. 14: 7
9. v místě pravého chodidla: železná ostruha s dlouhým pa-
trně čtyřbokým bodcem a mírně se rozevírajícími se rame-
ny trojbokého průřezu, ukončený obdélníkovými záchyt-
nými ploténkami se čtyřmi nýty v  rozích, celková délka 
152 mm, délka bodce 45 mm, rozpětí ramen 80 mm, tab. 
14: 7
10. vlevo od pánve: silně korodovaný ve čtyřech zlomcích 
zachovaný železný nůž s rovným hřbetem u hrotu oblou-
kovitě zahnutým ostřím a oboustranně skoseným násad-
ním trnem, celková délka 158 mm, šířka čepele 17 mm, tab. 
14: 3. Metalografickým průzkumem bylo zjištěno vlnkovitě 
přivařené ostří, tab. 14: 3a.

Hrob 55 (tab. 15)
Př. číslo 24/66, porušen objektem 2/66, zachovala se jen SZ 
polovina
Hrobová jáma: patrně obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: š. min 70 cm, hl. 50 cm
Orientace: SZ – JV
Z kostry dítěte (infans) se zachovaly jen části lebky.
Bez nálezů.

Hrob 56 (tab. 15)
Př. číslo 25/66, v S části porušen objektem 3/66
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. min 220 cm, š. 90 cm, hl. 47 cm
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Orientace: SZ – JV
V J rohu stopy dřevěného obložení
Z kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen části lebky.
Bez nálezů.

Hrob 57 (tab. 15)
Př. číslo 26/66
Hrobová jáma: oválný nepravidelný, dno: ploché
Rozměry: d. 162 cm, š. 89 cm, hl. 95 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého jedince (maturus II) ležela v v JV dvou 
třetinách jámy na břiše se zkříženými holeněmi, nohy se 
opíraly o JV stěnu hrobu.
Bez nálezů.

Hrob 58 (tab. 16)
Př. číslo 27/66
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá
Rozměry: d. 235 cm, š. 132 cm, hl. 80 cm
Orientace: Z – V
Stopy dřevěné konstrukce za hlavou a za nohama
Kostra dospělého muže (senilis) ležela na zádech s lebkou 
na pravém spánku, s rukama i nohama nataženýma.
Nálezy:
1. vpravo od bederních obratlů: čtyři železné zlomky patr-
ně ze železné přezky z nichž dva jsou široké 8 mm tvoří část 
plochého oválného rámečku, tab. 16: 1.
2. vlevo od pánve: dva zlomky železného nože s rovným 
hřbetem, mírně obloukovitým ostřím a oboustranně sko-
seným násadním trnem, tab. 16: 2
3. vpravo od bederních obratlů: dva silně korodované aty-
pické zlomky železného plechu, na jednom z nich jsou vý-
razné otisky tkaniny, rozměry 23 × 22 mm a 24 × 24 mm, 
tab. 16: 3

Hrob 59 (tab. 15)
Př. číslo: 28/56, porušen objektem 3/66, JZ část zničena těž-
bou písku
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Hloubka 33 cm
Orientace: SV – JZ
Kostra dospělého (maturus II) muže ležela na levém boku 
s lebkou na levém rameni a oběma rukama i nohama po-
krčenýma.
Bez nálezů.

Hrob 60 (tab. 16)
Př. číslo 29/66, JV polovina narušena recentním zásahem
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 79 cm, š. 55 cm, hl. 65 cm
Orientace: SZ – JV
Částečně zachovaná kostra malého dítěte (infans II) ležela 
na zádech s lebkou na týlu.
Bez nálezů.

Hrob 61 (tab. 16)
Př. číslo 30/66
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 134 cm, š. 80 cm, hl. 52 cm
Orientace: SZ – JV
Stopy dřevěného obložení za hlavou a za nohama

Z kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen části lebky.
Bez nálezů.

Hrob 62 (tab. 17)
Př. číslo 31/ 66, značně porušen těžbou písku
Hloubka: 20 cm
Orientace: SV – JZ
Částečně zachovaná kostra dítěte (infans II) ležela na pra-
vém boku s lebkou na týlu s nohama pokrčenýma.
Bez nálezů.

Hrob 63 (tab. 17)
Př. číslo 32/66
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 132 cm, š. 65 cm, hl. 19 cm
Orientace: SZ – JV
Stopy dřevěného obložení podél JZ stěny hrobu
Kostra se nezachovala.
Bez nálezů.

Hrob 64 (tab. 17)
Př. číslo 33/66, v horní části porušen v celém rozsahu a ob-
jektem 7/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. min 180 cm, š. 76 cm, hl. 60 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého jedince (maturus) ležela na zádech s leb-
kou na týlu, s rukama mírně pokrčenýma a uloženýma na 
horní části femurů, nohama nataženýma. Pravá tibie byla 
dislokována pravděpodobně při hloubení objektu 7/66.
Nálezy:
1. v místech pasu na pravé straně: tři zlomky železné přez-
ky bez trnu se čtvercovým rámečkem zhotoveným z ploché 
železné tyčinky obdélníkovitého průřezu (5 × 2 mm), šířka 
23 mm, tab. 17: 1
2. vlevo od bederních obratlů: železný nůž s rovným, u hro-
tu mírně skoseným hřbetem, rovným u hrotu obloukovi-
tým ostřím a oboustranně skoseným násadním trnem, dél-
ka 100 mm, šířka čepele 76 mm, hřbetu 3,5 mm, tab. 17: 2
3. mezi nožem a  levým loktem: poškozená železná ocíl-
ka (jedno rameno chybí) s trojúhelníkovitými rameny na 
konci stočenými v očko, délka 66 mm, výška 35 mm, tab. 
17: 3. 
4. mezi nožem a levým loktem: silně korodovaná železná 
šipka s plochým trojúhelníkovitým listem se zpětnými kři-
délky a  tulejkou, jedno křidélko ulomeno, délka 67  mm, 
délka tulejky 30  mm, průměr tulejky 11  mm, šířka listu 
28 mm, tab. 17: 5
5. mezi nožem a levým loktem: fragment železných nůžek, 
zachována malá část krčku z tyčinky obdélníkovitého prů-
řezu a z něho vybíhající malý úsek péra, na vnější straně 
na silně korodovaném povrchu tenký bronzový plíšek, dél-
ka fragmentu 69 mm, šířka krčku 9 mm, max. šířka péra 
16 mm, tab. 17: 4.
6. mezi nožem a levým loktem: 14 drobných atypických že-
lezných zlomků.

Hrob 65 (tab. 17)
Př. číslo 34/66, porušen v horní části na V a SZ straně ob-
jektem 7/66
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché
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Rozměry: d. min 102 cm, š. 68 cm, hl. 40 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Z kostry dítěte se zachovaly jen zbytky lebky.
Bez nálezů.

Hrob 66 (tab. 17)
Př. číslo 35/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. min 151 cm, š. 90 cm, hl. 55 cm
Orientace: SZS – JVJ
Z kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen zbytky lebky po-
ložené na týlu.
Bez nálezů.

Hrob 67 (tab. 18)
Př. číslo 36/66, horní část stěny v JV úseku byla porušena 
recentním zásahem
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. min. 242 cm, š. 100 cm, hl. 65 cm
Orientace: JVJ –SZS
Kostra dospělé ženy (maturus) ležela na levém boku s leb-
kou na pravém spánku s pravou rukou ohnutou přes sebe, 
levou skrčenou a nohama mírně pokrčenýma k levé stra-
ně.
Bez nálezů.

Hrob 68 (tab. 18)
Př. číslo 37/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. min. 179 cm, š. 65 cm, hl. 40 cm
Orientace: Z – V
Kostra dospělého muže (maturus) ležela na zádech s leb-
kou na týlu, pravou rukou nataženou, levou mírně pokr-
čenou, uloženou na horní části levého femuru a nohama 
nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 69 (tab. 18)
Př. číslo 38/66, SV část splývala s výplní hrobu 70
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. min. 157 cm, š. 86 cm, hl. 64 cm
Orientace: SZ – JV
Souvislé dřevěné obložení téměř obdélníkovitého tvaru
Z kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen zbytky lebky po-
otočené mírně doprava a pravý humerus.
Nálezy: 
1. v místě levého lemuru: železný nůž zachovaný ve dvou 
zlomcích s rovný hřbetem i ostřím a oboustranně skose-
ným násadním trnem s ulomeným koncem, délka 120 mm, 
šířka čepele 14 mm, tab. 18: 1
2. v  jižní rohu hrobu, patrně za nohama: oválné dřevěné 
vědérko o  průměru 135 × 95  mm a  výšce 90  mm (měře-
no in situ), dochovány zbytky závěsného kování ve tvaru 
obráceného T (tab. 18:  2) a  rukojeti, zlomky úzkých ob-
ručí, 7 zlomků pásu železného plechu (šířka 34–35  mm) 
na 5 zlomcích zachované malé kroužky z železného drátu 
o vnějším průměru 10 mm upevněné k vědézku závlačka-
mi, 9 zlomků pásu železného plechu (šířka 17 mm) s vodo-
rovně vně vytaženým horním okrajem a výraznými zbytky 
dřeva na vnější straně. Podle nálezu in situ vnější plášť byl 
vědérka stažen dvěma širokými plechovými pásy, z nichž 

horní byl upevněn k dýhám pomocí závlaček, které součas-
ně upevňovaly i závěsné železné kroužky a spodní hřebíky. 
Mezeru mezi nimi vyplňovaly dvě úzké obroučky a  třetí 
obroučka stahovala dýhy u  obvodu dna vědérka.Vnitřní 
okraj byl lemován širším plechovým pásem, jehož horní 
okraj byl vodorovně vně vytažen. Způsob upevnění závěs-
ného kování k vědérku nebylo možno zjistit.

Hrob 70 (tab. 19)
Př. číslo 39/66, záadní okraj hrobu splýval s výplní hrobu 
69
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá, dno se mírně 
zdvihalo k jihovýchodu
Rozměry: d. min 171 cm, š. 95 cm, hl. 47 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Na dně jámy se v JV části hrobu objevila černá světlým pís-
kem mramorovaná hlína s rozdrobenými uhlíky s výrazně 
zřetelnými obrysy. Vrstva začínala u kolen o nichž se rozši-
řovala až k bočním stěnám hrobové jámy Pozůstatky dře-
věné desky (?).
Téměř strávená kostra nedospělého jedince (infans II– III) 
ležela na zádech, pravděpodobně s  nohama nataženýma 
(zachovaly se pouze femury).
Nálezy:
1. v jižním rohu jámy, patrně u pravé nohy: oválné vědér-
ko vysoké 60  mm, průměr 170 × 120  mm (měřeno in si-
tu). Zachovalo se jen 20 menších zlomků železných obručí 
půlkruhového průřezu šířka 6 mm (tab. 19: 2–3), 6 zlom-
ků obloukovité rukojeti pravděpodobně obdélníkovitého 
průřezu, na jednom zlomku se zachoval otisk tkaniny (tab. 
19: 1). Konec rukojeti byl zahnutý a stočený v očko. Podoba 
závěsného kování se nezachovala.

Hrob 71 (tab. 19)
Př. číslo 40/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. min 111 cm, š. 59 cm, hl. 28 cm
Orientace: Z – V
V západní polovině jámy byla souvislá vrstvička zuhelna-
tělého dřeva 2–3 cm silná, takřka obdélníkovitého tvaru 
o rozměrech 36 × 40 cm. Malý zbytek zuhelnatělého dřeva 
byl zjištěn také na východní stěně hrobu 16 cm nade dnem 
jámy.
Kostry dítěte se zachovala jen sklovina z několika zubů.
Nálezy:
1. v JV rohu hrobu, patrně za nohama: láhev s kuželovitě se-
říznutým okrajem s nižším vývalkovitě členěným hrdlem, 
s baňatým stlačeným tělem se zaoblenou výdutí. Výzdobu 
tvoří na pleci a na výduti pět pásů hřebenových vpichů, je-
jichž spodní okraj je lemován nepravidelnou jednoduchou 
obvodovou rýhou, výška 150 mm, průměr ústí 64 mm, vý-
duti 135 mm, dna 91 mm, tab. 19: 4.
2. severně od předchozího nálezu: hrncovitá nádoba s ro-
zevřeným kuželovitě seříznutým okrajem, nižším prohnu-
tým hrdlem, odsazeným od podhrdlí členěného dvěma 
žlábky a vývalkem. Výzdobu tvoří na pleci a na výduti dva 
pásy hřebenových vpichů a nepravidelná trojnásobná vlni-
ce. V horní části byla nádoba obtočena a na vnitřní straně 
výduti jsou výrazné vertikální rýhy, výška 121 mm, průměr 
ústí 113 mm, výduti 127 mm, dna 75 mm, tab. 19: 5.
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Hrob 72 (tab. 20)
Př. číslo 41/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 184 cm, š. 103 cm, hl. 82 cm
Orientace: SZ – JV
Z kostry patrně nedospělého jedince se zachovala část leb-
ky položené na týle a sklovina ze dvou zubů.
Nálezy:
1. v blízkosti zachovaných zubů: bronzová esovité záušni-
ce, průměr 15,5 mm, průměr drátu 0,8 mm, šířka kličky 
1,2 mm, tab. 20: 2
2. v blízkosti zachovaných zubů: bronzová esovité záušnice, 
průměr 14 mm, průměr drátu 0,7 mm, šířka kličky 1,2 mm, 
tab. 20: 3
3. patrně u pravého chodidla: mísovitá nádoba s rozevře-
ným kuželovitě seříznutým okrajem.Výzdobu tvoří na 
podhrdlí a  výduti tři pásy šikmých hřebenových vpichů. 
Ploché, dno se dvěma vystupujícími soustřednými kruhy, 
výška 113 mm, průměr ústí 145 mm, výduti 149 mm, dna 
86 mm, tab. 20: 4
4. bezprostředně u nalezených záušnic: malý kousek dřeva.

Hrob 73 (tab. 20)
Př. číslo 42/66, porušuje hrob 74
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Orientace: SZ – JV
Z kostry dítěte (infans II) se zachovala část lebky, položené 
na týle.
Nálezy:
1. v JV části hrobu, patrně za nohama: hrncovitá nádoba 
s rozevřený trychtýřovitě seříznutým okrajem, s vývalky 
na podhrdlí, zdobený na podhrdlí a na výduti dvěma pásy 
hřebenových vpichů a trojnásobnou nepravidelnou vlnicí, 
výška 111 mm, průměr ústí 123 mm, výduti 128 mm, dna 
77 mm, tab. 20: 1.

Hrob 74 (tab. 21)
Př. číslo 43/66, porušen hrobem 73
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: piškoto-
vitého tvaru
Rozměry: d. 236 cm, š. 139 cm, hl. 77 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech s leb-
kou mírně pootočenou doprava, s rukama i nohama nata-
ženýma.
Nálezy:
1. podél levého boku: silně korodovaný železný nůž s téměř 
rovným hřbetem, nepravidelně zvlněným ostřím a obou-
stranně skoseným násadním trnem, na zlomcích trnu do-
chované zbytky dřevěné rukojeti, délka 114 mm, šířka če-
pele 14 mm, tab. 21: 1.

Hrob 75 (tab. 21)
Př. číslo 44/66, horní část téměř v celém rozsahu porušena 
objektem 11/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. min. 148 cm, š. 62 cm, hl. 67 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého jedince (maturus) ležela na břiše s  leb-
kou mírně nakloněnou k pravému rameni, s pravou rukou 
v klíně, s levou podél těla ohnutou v lokti tak, že loket trčel 

na rovinou kostry. Pravá noha byla natažená a levá mírně 
pokrčená k levé straně.
Bez nálezů.

Hrob 76 (tab. 22)
Př. číslo 45/66, SV okraj porušen objektem 11/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché, 
klesající k SZ
Rozměry: d. 188 cm, š. 90 cm, hl. 38 cm
Orientace: JVJ – SZS
Kostra dospělého muže (juvenis – adultus) ležela na břiše 
s lebkou na pravém spánku s pravou rukou pokrčenou pod 
lebku tak, že kosti vlastní ruky ležely poblíž levého ramene 
s levým humerem podél těla. Pravá noha byla skrčena do 
pravého úhlu k  levé straně a  ležela pod nataženou levou 
nohou. Chodidlo levé nohy se opíralo o zešikmenou spod-
ní část SZ stěny hrobu.
Nálezy:
1. u pravého lemuru: železná silně korodovaná přezka s rá-
mečkem obdélníkovitého tvaru se zaoblenými rohy (40x 
28 mm) a 32mm dlouhým mírně poškozeným tyčinkovi-
tým jazýčkem, tab. 22: 1.

Hrob 77 (tab. 22)
Př. číslo 46/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: vanovité
Rozměry: d. 242 cm, š. 117 cm, hl. 85 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého jedince (maturus I) ležela na zádech 
s  lebkou pootočenou doprava, s pravou rukou podél těla 
s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. u  levého chodidla: hrncovitá nádoba s rozevřeným vo-
dorovným trychtýřovitě seříznutým a zaobleným okrajem, 
výzdoba: pás hřebenových vpichů na podhrdlí a hustě rytá 
šroubovice, horní část nádoby obtočena, výška 129 mm, prů-
měr ústí 124 mm, výduti 135 mm, dna 67 mm, tab. 22: 2.
2. za nohama: v ose hrobu 5 bronzových hřebíků se zbytky 
dřeva. Hlavičky hřebíků byly půlkulaté a pod 3 se zacho-
valy zbytky bronzového plechu, délka 9–11 mm, průměr 
hlavičky 3 mm, tab. 22: 3.

Hrob 78, 79, 80 (tab. 23)
Př. číslo 47, 48, 49/66, porušuje hrob 81, SZ okraj splývá 
s výplní objektu 11/66
Hrobová jáma: oválná, dno: vanovité
Rozměry: d. 365 cm, š. 240 cm, hl. 13 cm
Orientace: JZ – SV
Ve výplni hrobové jámy, 20–37 cm nade dnem, spočívaly 
vedle sebe shodně orientované kostry dvou jedinců (hrob 
78, 79). Kostra třetího jedince (hrob 80) přes oba předcho-
zí. V původním uložení byly jen dolní končetiny a  lebka 
hrobu 78, horní končetiny byly dislokovány.
Hrob 78: dospělý (adultus), pohlaví neučeno, lebka na pra-
vém spánku, nohy natažené
Hrob 79: dospělý (adultus), pohlaví neučeno, pravá ruka 
natažená, nohy natažené
Hrob 80: dospělý (maturus II), muž, pravděpodobně na 
pravém boku s nohama nataženýma
Bez nálezů.
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Hrob 81 (tab. 24)
Př. číslo 50/66, porušen hrobem 78, 79, 80 a v JV části ob-
jektem 11/66
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 132 cm, š. 61 cm, hl. 10 cm
Orientace: SV – JZ 
Kostra nedospělého jedince (juvenis) ležela patrně na pra-
vém boku s mírně skrčenýma nohama s chodidly přelože-
nými přes sebe Bérce ležely ve výplni hrobu s chodidly ve 
výšce 36 cm nade dnem.
Bez nálezů.

Hrob 82 (tab. 24)
Př. číslo 51/66, horní část V rohu porušena objektem 9/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 142 cm, š. 76 cm, hl. 65 cm
Orientace: SZ – JV
Z kostry dítěte (infans II) se zachovaly zbytky lebky polo-
žené na týlu a sklovina z několika zubů.
Nálezy:
1.v místech pravého boku: železný nůž zachovaný ve dvou 
zlomcích s mírně obloukovitým hřbetem, rovným ostřím 
a  oboustranně skoseným násadním trnem s  ulomeným 
koncem, délka 70 mm, šířka čepele 10 mm, tab. 24: 1
2. v JV části hrobu, patrně za nohama: láhev s vyhnutým 
zaobleným okrajem a nízkým konicky prohnutým hrdlem, 
výzdoba: hustá mělce rytá šroubovice, na dně po obvodu 
okraje mírně vystouplý prstenec široký 4–5  mm, výška 
144 mm, průměr ústí 60 mm, výduti 137 mm, dna 76 mm, 
tab. 24: 2

Hrob 83 (tab. 24)
Př. číslo 52/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 100 cm, š. 60 cm, hl. 20 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kosterní pozůstatky nebyly zjištěny.
Bez nálezů.

Hrob 84 (tab. 25)
Př. číslo 53/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 205 cm, š. 110 cm, hl. 61 cm
Orientace: SZ – JV
Špatně zachovaná kostra nedospělého jedince (infans III) 
ležela s lebkou na týlu s pravým humerem podél těla a s no-
hama nataženýma.
Nálezy: 
1. podél levého lemuru: silně korodovaný nůž s rovným 
hřbetem a  obloukovitým ostřím a  oboustranně skose-
ným násadním trnem, zachovaný ve dvou zlomcích, délka 
86 mm, šířka čepele 11 mm, tab. 25: 1.

Hrob 85 (tab. 25)
Př. číslo 54/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 221 cm, š. 73 cm, hl. 42 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech s leb-
kou na levém spánku, nakloněnou doleva, s rukama podél 
těla a s nohama nataženýma.

Bez nálezů.

Hrob 86 (tab. 25)
Př. číslo 55/66, horní část porušil objekt 2/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché 
Rozměry: d. 190 cm, š. 64 cm, hl. 11 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého jedince (maturus II), patrně ženy, ležela 
na zádech s lebkou na pravém spánku, pravá ruka byla pod 
mandibulou, levá v horní části pravé poloviny hrudníku, 
pravá noha byla natažená a levá byla přeložena přes pravou 
tak, že bérce ležely souběžně vedle sebe.
Nálezy:
1. v místě krku: kruhová nášivka z bronzového plechu se 
středovým důlkem Na spodní straně se zachycovačem 
a poškozenou jehlou, průměr 13 mm, tab. 25: 2
2. v místě krku: silně korodovaná část kaptorgy z velmi ten-
kého bronzového plechu, rozměry 29 × 16, mm tab. 25: 3
3. vpravo od hlavy: esovitá záušnice z  bronzového drátu, 
průměr 15,8, průměr drátu 1,2 mm, šířka kličky, 3 mm tab. 
25: 4
4. vlevo od hlavy: esovitá záušnice z bronzového drátu, prů-
měr 13,4 mm, průměr drátu 1,2 mm, šířka kličky 3,6 mm, 
tab. 25: 5
5. vpravo od hlavy: jednoduchá záušnice z bronzového drá-
tu půlkruhového průřezu s tupě ukončenými konci, prů-
měr 13 mm, průměr drátu 2 mm, tab. 25: 6
6. vlevo od hlavy: jednoduchá záušnice z bronzového drátu 
s konci přeloženými přes sebe, průměr 15,3 mm, průměr 
drátu 1,7 mm, tab. 25: 7
7. vlevo od hlavy: jednoduchá záušnice z bronzového drátu 
s konci přeloženými přes sebe, průměr 19,8 mm, průměr 
drátu 1 mm, tab. 25: 8
8. v místě krku: dva silně korodované terčíky z blíže neur-
čeného kovu (patrně olovo nebo cín) s miskovitě se zveda-
jícími okraji, přibližný průměr 13 mm, tab. 25: 9–10
9. po obou stranách lebky byly zbytky organické hmoty, pa-
trně kůže.

Hrob 87 (tab. 26)
Př. číslo 56/66 
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 230 cm, š. 81 cm, hl. 55 cm
Orientace: ZSZ – VJV
V jihovýchodní části hrobu u stěny hrobové jámy byl zby-
tek zuhelnatělého dřeva o rozměrech 63 × 10 cm.
Kostra dospělého jedince ležela na zádech s  lebkou poo-
točenou doprava, s  rukama podél těla a  nohama nataže-
nýma.
Nálezy:
1. – 2. Po obou stranách lebky: dvě párové stříbrné esovité 
záušnice, průměr 17,5 × 13 mm, průměr drátu 3 a 2 mm, 
šířka esovité kličky 4 mm, tab. 26: 1–2
3. v jižním rohu jámy těsně u stěny hrobu: částečně stráve-
né zlomky zvířecí lebky
4. v zásypu hrobu: okrajový zlomek hradištní nádoby s vy-
hnutým trychtýřovitě seříznutým a zaobleným okrajem
5. v zásypu hrobu: atypický zlomek stěny hradištní nádoby.

Hrob 88 (tab. 26)
Př. číslo 57/66, porušen objektem 11/66
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Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Hloubka: 13 cm
Orientace: JZJ – SVS
Téměř strávená kostra nedospělého jedince (juvenis) ležela 
s lebkou na levém spánku a s nohama pokrčenýma k pravé 
straně.
Bez nálezů.

Hrob 89 (tab. 26)
Př. číslo 58/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: piškoto-
vitého
Rozměry: d. 115 cm, š. 57 cm, hl. 30 cm
Orientace: SZ – JV
Téměř strávená kostra dítěte (infans II) ležela s lebkou poo-
točenou k pravé straně a s levou nohou patrně nataženou.
Nálezy:
1. přibližně v ose hrobu, 13 cm od JV stěny, patrně za no-
hama: mísovitá nádoba s rozevřeným válcovitě seříznutým 
a zaobleným okrajem, výzdoba: na výduti poněkud nepra-
videlná, úzká a mělce rytá šroubovice, na vnitřní straně vý-
duti jsou patrné vertikální rýhy a ústí nádoby bylo obtá-
čeno, výška 81 mm, průměr ústí 141 mm, výduti 139 mm, 
dna 91 mm, tab. 26: 3.

Hrob 90 (tab. 27)
Př. číslo 59/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 105 cm, š. 69 cm, hl. 25 cm
Orientace: SZ – JV
Téměř strávená kostra dítěte (infans II) ležela s lebkou na 
týlu a s levým humerem podél těla 
Nálezy:
1. V místě krku byl náhrdelník sestavený z: 
10 jednoduchých segmentovaných skleněných korálků 
(4 modré, 1 žlutý a 5 z průhledného skla se stříbřitým po-
vrchem), průměr 5–6 mm, tab. 27: 3
4 segmentované dvoudílné skleněné korálky (2. mod-
ré, 1.  žlutý a  1.  čiré sklo se stříbřitým povrchem), délka 
9–12 mm, průměr 5,5–6,6 mm, tab. 27: 3
1 Jantarový korálek lichoběžníkovitého tvaru, rozměry 
10 × 12 × 6 mm, tab. 27: 1
jeden jantarový korálek nepravidelného tvaru, rozměry 
10 × 12 × 3–6 mm, tab. 27: 2
1 Soudkovitý sekaný a podélně žebrovaný korálek z prů-
hledného skla se stříbřitým povrchem, délka 8 mm, průměr 
6,6 mm, dnes ztracený.

Hrob 91, 92 (tab. 27)
Př. číslo 60/66, 61/66
Do jedné hrobové jámy byly uloženy pohřby dvou jedinců: 
hrob 91 a 92
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 185 cm, š. 80 cm, hl. 83 cm
Orientace: SZS – JVJ
Hrob 91: Kostra nedospělého jedince (juvenis – adultus) 
spočívala na kostře hrobu 92. Ležela na levém boku, s leb-
kou na levém spánku, pravou rukou v pase a se zkříženýma 
mírně pokrčenýma nohama.
Hrob 92: Kostra nedospělého jedince (infans III) byla pře-
kryta kostrou hrobu 91. Ležela s lebkou na pravém spánku, 

na zádech, s pravou rukou mírně pokrčenou v lokti podél 
těla, levým humerem podél těla a  pravou nohou nataže-
nou.
Bez nálezů.

Hrob 93 (tab. 27)
Př. číslo 62/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 104 cm, š. 68 cm, hl. 49 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra, patrně dítěte, byla beze zbytku strávena.
Nálezy:
1. ve vzdálenosti 25 cm od jihovýchodní stěny hrobové já-
my: zlomek železného nože, délka 56 mm, šířka 8 mm, tab. 
27: 4.

Hrob 94 (tab. 28)
Př. číslo 63/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché, 
piškotovitého tvaru
Rozměry: d. 222 cm, š. 107 cm, hl. 72 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé ženy (adultus II) ležela na zádech, s lebkou 
na týlu, s rukama podél těla a nohama nataženýma, délka 
kostry 148 cm.
Nálezy:
1.–2. po obou stranách lebky: dvě párové bronzové esovité 
záušnice; Průměr 18 × 12 mm, průměr drátu 0,7 mm, max. 
šířka esovité kličky 1,5 mm, tab. 28: 1–2
3. mezi chodidly: vejčitá nádoba s vyhnutý kuželovitě se-
říznutým zaobleným okrajem, výzdoba: na podhrdlí pás 
jednoduchých, hluboce tlačených vpichů, výška 135 mm, 
průměr ústí 125 mm, výduti 137, dna 75 mm, tab. 28: 3.

Hrob 95 (tab. 28)
Př. číslo 64/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 192 cm, š. 68cm, hl. 51 cm
Orientace: SZ – JV
V hloubce 7 cm nade dnem byly stopy dřevěného obložení 
kolem celého těla.
Kostra nedospělého jedince (infans III) byla téměř stráve-
na, ležela s  lebkou na levém spánku s nohama natažený-
ma.
Nálezy:
1. vlevo od levého chodidla uvnitř dřevěného obložení: 
hrncovitá nádoba s vyhnutým kuželovitě seříznutým okra-
jem, výzdoba: úzká ostře rytá šroubovice, horní část nádo-
by obtáčena, na vnitřní straně výduti jsou výrazné vertikál-
ní rýhy, výška 115 mm, průměr ústí 112 mm, výduti 135, 
dna 83 mm, tab. 28: 4.
 
Hrob 96 (tab. 29)
Př. číslo 65/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 265 cm, š. 120 cm, hl. 10 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (adultus II) ležela na zádech, s leb-
kou na týlu, pravou rukou podél těla a s nohama nataže-
nýma.
Nálezy:
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1. vlevo od bederních obratlů: dva kousky železité hmoty 
s  otiskem dřeva, patrně fragment čepele železného nože, 
délka 30 mm, šířka 11 mm.

Hrob 97 (tab. 29)
Př. číslo 66/66, porušen objektem 7/66, zachována jen se-
verní část hrobové jámy.Výplň splývala s  hroby 100–103 
a objektem 7/66.
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. nezjištěna, š. 95 cm, hl. 59 cm
Orientace: SZS – JVJ
Kostra nedospělého jedince (infans III) ležela na zádech 
s lebkou na týlu, s rukama podél těla a nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 98 (tab. 29)
Př. číslo 67/66, porušuje hrob 100, byl porušen objektem 
10/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 166 cm, š. 70 cm, hl. 99 cm
Orientace: JZ – SV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na břiše s leb-
kou obrácenou obličejem k Z rohu jámy, pravou rukou skr-
čenou v bok, levou podél těla, s nohama v kolenou ohnutý-
ma a opřenýma o SV stěnu hrobu, délka kostry přesahovala 
délku jámy.
Bez nálezů.

Hrob 99 (tab. 29)
Př. číslo 68/66, částečně porušen hrobem 98
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Rozměry: min. š. 68 cm, hl. 71 cm, hl. od povrchu 106 cm
Orientace: JZJ – SVS
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela ve skrčené po-
loze, patrně na zádech, s lebkou na pravém spánku s noha-
ma skrčenýma k pravé straně.
Bez nálezů.

Hrob 100 (tab. 30)
Př. číslo 69/66, částečně porušen objektem 7/66
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché 
Rozměry: d. min. 154 cm, š. min. 78 cm, hl. 94 cm
Orientace: JZ – SV
Kostra dospělého jedince (adultus) ležela na zádech, s leb-
kou pootočenou k levému rameni a levým spánkem se opí-
rající o spodní část stěny hrobu, s rukama v loktech mírně 
pokrčenýma a uloženýma podél těla a s nohama skrčený-
ma k levé straně.
Bez nálezů.

Hrob 101 (tab. 30)
Př. číslo 70/66, částečně porušen objektem 7/66
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 220 cm, hl. 61.cm
Orientace: ZJZ – VSV
Z kostry dospělého muže (maturus II – adultus) zůstaly 
v anatomické poloze jen levá noha s kyčelní kostí a meta-
tarsus pravé nohy a pravá ruka, lebka spočívala v místech 
pravé kyčelní kosti, ruka byla v  lokti ohnuta do pravého 
úhlu.
Bez nálezů.

Hrob 102 (tab. 30)
Př. číslo 71/66, částečně překryt a porušen objektem 7/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. nezjištěna, š. 53 cm, hl. 10 cm
Orientace: ZJZ – VSV
Kostra dospělého jedince (adultus I) ležela na pravém boku 
s lebkou na pravém spánku, s levou rukou nataženou podél 
těla a pravou mírně pokrčenou před sebe a s levým femu-
rem nataženým.
Bez nálezů.

Hrob 103 (tab. 30)
Př. číslo 72/66, porušen objektem 7/66
Hrobová jáma: obdélníkovitá
Rozměry: d. nezjištěna, š. 72 cm, hl. 57 cm
Orientace: JZJ – SVS
Z kostry dítěte (infans I) se dochovaly jen fragmenty leb-
ky.
Bez nálezů.

Hrob 104 (tab. 31)
Př. číslo 73/66
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Rozměry: d. nezjištěna, š. 57 cm, hl. 38 cm, hl. od povrchu 
160 cm
Orientace: SZ – JV
V hloubce 10–17 cm od ústí hrobové jámy byly ve výplni 
velké i menší opukové kameny vytvářející místy i ve dvou 
vrstvách nad sebou souvislou řadu od ve směru SZ – JV.
Kosterní pozůstatky nebyly nalezeny.
Bez nálezů.

Hrob 105 (tab. 31)
Př. číslo 1/67
Hrob byl zničen kompletně těžbou písku před zahájením 
výzkumu na jaře 1967.
Nálezy:
1. mísovitá nádoba s  rozevřeným válcovitě seříznutým 
okrajem, výzdoba: na pleci tři velmi ploché vývalky, z nichž 
spodní dva jsou zdobeny pásem šikmých hustě tlačených 
hřebenových vpichů, horní část nádoby obtáčena, výška 
103 mm, průměr ústí 143 mm, výduti 138, dna 80 mm, tab. 
31: 2.

Hrob 106 (tab. 31)
Př. číslo 2/67
Hrob byl zničen kompletně těžbou písku před zahájením 
výzkumu na jaře 1967.
Nálezy:
1. mírně poškozená soudkovitá nádoba s vyhnutým kuže-
lovitě seříznutým okrajem, výzdoba: na pleci mělce rytá, 
nevýrazná obvodová rýha, pod ní dva pásy šikmých nevý-
razných mělce tlačených hřebenových vpichů, horní část 
nádoby byla obtáčena, výška 94 mm, průměr ústí 92 mm, 
výduti 109, dna 67 × 70 mm, tab. 31: 1.

Hrob 107 (tab. 31)
Př. číslo 3/67, na JZ straně v celé délce narušena těžbou písku
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 256 cm, š. 90 cm, hl. 80 cm
Orientace: SZ – JV
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Dřevěné obložení patrně po celém obvodu hrobové jámy.
Kostra dospělé ženy (adultus II) ležela na zádech s lebkou 
pootočenou doprava, s rukama podél těla a s nohama na-
taženýma.
Nálezy:
1. u  pravého chodidla: hrncovitá nádoba s  chybějícím 
okrajem i  hrdlem, výzdoba: na pleci nepravidelná,hustá 
a ostře rytá šroubovice, na dně je po obvodu okraje mírně 
vystouplý prstenec široký 4–8 mm, výška 98 mm, průměr 
výduti 125 mm, dna 63 mm, tab. 31: 5
2. u  pravého chodidla: železný nůž s mírně poškozeným 
rovným hřbetem a ke hrotu skoseným, s rovným ke hrotu 
ubíhajícím ostřím a oboustranně odsazeným násadním tr-
nem, délka 125 mm, šířka čepele 17 mm, tab. 31: 3
3. pod lebkou za levým uchem: bronzová esovitá záušnice, 
průměr 13,8 × 12,2 mm, průměr drátu 1 mm, šířka kličky 
1,7 mm, tab. 31: 4.

Hrob 108 (tab. 32)
Př. číslo 4/67
Horní část hrobu zničena buldozerem, hrob byl zahlouben 
jen do podorničí.
Hrobová jáma: tvar nezjistitelný
Šířka: 65 cm.
Orientace: SZS – JVJ
Kostra dospělého muže (maturus) ležela na zádech s leb-
kou na týle, s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. mezi kotníky: 6 zlomků železného nože s rovným hřbe-
tem a obloukovitým ostřím a oboustranně skoseným ná-
sadním trnem, délka 97  mm, šířka čepele 15  mm, šířka 
hřbetu 3,8 mm (měřeno in situ), tab. 32: 1.

Hrob 109 (tab. 32)
Př. číslo 5/67
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 206 cm, š. 80 cm, hl. 86 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé žena (adultus II) ležela na zádech s lebkou 
na levém spánku, s  humery podél těla (paže byly patrně 
mírně pokrčené v loktech) a s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 110 (tab. 32)
Př. číslo 6/67, SZ polovina hrobu byla zničena těžbou pís-
ku
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. nezjištěna, š. 65 cm, hl. 70 cm
Orientace: SZ – JV
Z  kostry dospělého jedince se zachovaly pouze natažené 
nohy.
Bez nálezů.

Hrob 111 (tab. 32)
Př. číslo 7/67, SZ polovina hrobu byla zničena těžbou písku
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. nezjištěna, š. 112 cm, hl. 75 cm
Orientace: SZ – JV
Z  kostry dospělého jedince se zachovaly pouze natažené 
nohy.
Bez nálezů.

Hrob 112 (tab. 33)
Př. číslo 8/67, SV polovina byla v horní části porušena ob-
jektem 2/67
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché 
Rozměry: d. 181 cm, š. 86 cm, hl. 80 cm
Orientace: JZ – SV
Kostra dospělého jedince (adultus) ležela na pravém boku 
s lebkou na pravém spánku, s rukama v lokti ohnutýma do 
ostrého úhlu a s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 113 (tab. 33)
Př. číslo 9/67
Hrobová jáma (?): oválná nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 110 cm, š. 76 cm, hl. 50 cm
Orientace: SZS – JVJ
Kosterní pozůstatky nebyly nalezeny.
Bez nálezů.

Hrob 114 (tab. 33)
Př. číslo 10/67, JZ část byla porušena těžbou písku
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 250 cm, š. 100 cm, hl. 71 cm
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení po obvodu do výšky 20 cm
Kostra dospělého jedince ležela na zádech s  levou rukou 
podél těla a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. u  pravé dlaně: železný nůž s rovným hřbetem, poško-
zeným ostřím a oboustranně skoseným násadním trnem, 
délka 100 mm, šířka čepele 11 mm, tab. 33: 1
2. v zásypu: atypický zlomek hradištní keramiky vyrobený 
z písčitého hrubě ostřeného materiálu s bohatou příměsí 
slídy.

Hrob 115 (tab. 33)
Př. číslo 11/67, JZ okraj byl porušen objektem 4/67
Hrobová jáma: oválná, krátké oválné dno
Rozměry: d. 202 cm, š. 90 cm, hl. 68 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé ženy (adultus) ležela na zádech s lebkou na 
pravém spánku, s rukama podél těla a s nohama pokrčený-
ma k levé straně.
Nálezy:
1. v zásypu: zlomek podhrdlí nádoby zdobený šesti mělce 
rytými horizontálními rýhami, písčitý hrubě ostřený mate-
riál se slabší příměsí slídy
2. v  zásypu: atypický zlomek nádoby z písčitého hrubě 
ostřeného materiálu se silnou příměsí slídy.

Hrob 116 (tab. 34)
Př. číslo 12/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 94 cm, š. 60 cm, hl. 9 cm
Orientace: SZ – JV
Z téměř strávené kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen 
zbytky lebky položené na týlu.
Bez nálezů.

Hrob 117 (tab. 34)
Př. číslo 13/67
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Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 115 cm, š. 61 cm, hl. 31 cm
Orientace: SZ – JV
Z téměř strávené kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen 
zbytky lebky položené na týlu a pravého humeru polože-
ného podél těla.
Nálezy:
1. v pokračování pravé ruky: železný nůž s rovným hřbe-
tem, mírně obloukovitým ostřím a oboustranně skoseným 
násadním trnem, délka 93 mm, šířka čepele 11 mm, tab. 
34: 10
2. za levým uchem: bronzová esovitá záušnice, průměr 
12 × 11 mm, průměr drátu 0,8 mm, šířka kličky 1,2 mm, tab. 
34: 7
3. za levým uchem: bronzová esovitá záušnice, průměr 
13,9 × 12,6 mm, průměr drátu 0,8 mm, šířka kličky 1,3 mm, 
tab. 34: 8
4. za pravým uchem: bronzová esovitá záušnice, průměr 
13,6 × 7,2 mm, průměr drátu 0,7 mm, šířka kličky 1,5 mm, 
tab. 34: 9.

Hrob 118 (tab. 34)
Př. číslo 14/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, do dna hrobu byly podél 
kratších stran byly vyhloubeny 10 cm hluboké příčné žláb-
ky, z nichž jeden probíhal přímo pod lebkou, dno ploché
Rozměry: d. 120 cm, š. 69 cm, hl. 17 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou pootoče-
nou doleva a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. pod lebkou za levým uchem: bronzová esovitá záušnice, 
průměr 15,4 × 13,8 mm, průměr drátu 1,6 mm, šířka kličky 
3,6 mm, tab. 34: 1
2. pod lebkou za levým uchem: bronzová esovitá záušni-
ce, průměr 15 × 12,8 mm, průměr drátu 2 mm, šířka kličky 
4,5 mm, tab. 34: 2
3. na krku pod mandibulou: náhrdelník složený z 45 amorf-
ních silně korodovaných zlomků skleněných korálků (u 
méně poškozených převládal kuželovité tvary) ze zeleného 
skla, délka 6–9 mm, max průměr 2–4, mm tab. 34: 6; janta-
rová facetovaná perla kulovitého tvaru, průměr 11,2 mm, 
výška 7,2 mm, tab. 34: 5
4. bronzová esovitá záušnice (nalezena při čištění lebky v la-
boratoři) průměr 16,8 × 14,2 mm, průměr drátu 2,2 mm, 
šířka kličky 4,3 mm tab. 34: 3
5. bronzová esovitá záušnice (nalezena při čištění lebky 
v laboratoři), průměr 16 × 12,4 mm, průměr drátu 2,2 mm, 
šířka kličky 4,4 mm, tab. 34: 4.

Hrob 119 (tab. 35)
Př. číslo 15/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 143 cm, š. 59 cm, hl. 15 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou na levém 
spánku, s  rukama podél těla, s  pravou nohou nataženou 
a s levou pokrčenou k levé straně.
Bez nálezů.

Hrob 120 (tab. 35)
Př. číslo 16/67
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: malé ploché
Rozměry: d. 170 cm, š. 75 cm, hl. 80 cm
Orientace: JZ – SV
Kostra dospělého jedince ležela v SV dvou třetinách hro-
bové jámy na břiše s  lebkou na pravém spánku, s pravou 
rukou na pase, s levou na hrudi a s nohama silně skrčený-
ma až na hýždě.
Nálezy:
1. v zásypu: zlomek okraje nádoby, kuželovitě seříznutý, pod 
hrdlem zdobený vodorovnou rýhou, rozměry 35 × 65 mm.
2. v  zásypu: atypický zlomek stěny nádoby, rozměry 
33 × 39 mm
3. v  zásypu: atypický zlomek stěny nádoby, rozměry 
23 × 17 mm
4. v zásypu: světle hnědý až cihlově červený kus propálené 
hlíny, rozměry 38 × 42 × 16 mm
5. v zásypu: zlomek z podhrdlí nádoby zdobený mělce ry-
tou pětinásobnou vlnicí a  pod ní dvě řady hřebenových 
vpichů, rozměry 62 × 42 mm.

Hrob 121 (tab. 35)
Př. číslo 17/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 198 cm, š. 73 cm, hl. 12 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra nedospělého jedince (juvenis) ležela na zádech 
s lebkou pootočenou doprava, s pravou rukou podél těla, 
s levou rukou uloženou na pase a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. za levým uchem: stříbrná esovitá záušnice, průměr 
17 × 13,9 mm, průměr drátu 2,7 mm, šířka kličky 4,1 mm, 
tab. 35: 4
2. pod pravou stranou lebky u  čelistního kloubu: jedno-
duchá záušnice stočená z  bronzového drátu, jehož jeden 
konec je poškozen, průměr 13,4 × 10  mm, průměr drátu 
1,6 mm, tab. 35: 5
3. pod pravou stranou lebky u  čelistního kloubu: malý 
kousek ztrouchnivělého dřeva a drobné zbytky organické 
hmoty, patrně kousek kůže
4. na krku pod mandibulou: drobný válcovitý skleněný ko-
rálek žluté barvy, délka 3 mm, průměr 2,4 mm tab. 35: 6.

Hrob 122 (tab. 35)
Př. číslo 18/17, porušoval hrob 123
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 141 cm, š. 70 cm, hl. 30 cm
Orientace: SZ – JV
Z téměř strávené kostry dítěte (infans II) se zachovalo ně-
kolik zubů a část lebky uložené na týlu.
Nálezy: 
1. na levé straně lebky: bronzová esovitá záušnice, průměr 
16,6 × 16 mm, průměr drátu 2 mm, šířka kličky 3,9 mm, 
tab. 35: 1
2. na levé straně lebky: bronzová esovitá záušnice, průměr 
17,6 × 14,4 mm, průměr drátu 2,3 mm, šířka kličky 4,6 mm, 
tab. 35: 2
3. na krku: 4 jantarové facetované korálky kulovitého tvaru, 
průměr 10–11,6 mm, výška 7–8 mm, tab. 35: 3
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4. na krku: 60 převážně amorfních zlomků silně korodova-
ných skleněných korálků, na lomu zelené barvy.

Hrob 123 (tab. 36)
Př. číslo 19/67, z části překryt a porušen hrobem 122, JZ 
stěna hrobové jámy porušena v  celé délce sesutím stěny 
pískovny
Hrobová jáma: oválná nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 172 cm, š. 66 cm, hl. 66 cm
Orientace: SZS – JVJ
Kostra dospělého jedince ležela na zádech s lebkou patrně 
na týlu, s pravou rukou podél těla, s  levou na pase (loket 
svírá pravý úhel) a s nohama mírně pokrčenýma k pravé 
straně.
Nálezy:
1. za hlavou: mísovitá nádoba s vyhnutým trychtýřovitě se-
říznutým okrajem, výzdoba: těsně pod okrajem řada jed-
noduchých nepravidelných vpichů, horní část nádoby byla 
obtáčena a na vnitřní straně výduti jsou výrazné vertikální 
rýhy, na dně po obvodu okraje mírně vystouplý prstenec 
široký 6–8  mm a  uprostřed otisk osy hrnčířského kruhu 
o průměru 16 mm, výška 74 mm, průměr ústí 125 mm, vý-
duti 120, dna 81mm, tab. 36: 1.

Hrob 124 (tab. 36)
Př. číslo 20/67, JZ část byla zničena těžbou písku
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 95 cm, š. min 60 cm, hl. 22 cm
Orientace: SZ – JV
Kosterní pozůstatky nebyly nalezeny. Podle rozměrů 
a orien tace lze usuzovat na pohřeb velmi malého dítěte.
Bez nálezů.

Hrob 125 (tab. 37)
Př. číslo 21/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Dno jámy bylo u  obou kratších stěn rozšířeno příčným 
směrem podebráním obou bočních stěn až na 107 cm. 
V  místě rozšíření byly zachyceny asi 5 cm široké pruhy 
tmavě šedého písku s ojedinělými uhlíky.
Rozměry: d. 275 cm, š. 85 cm, hl. 82 cm
Orientace: SZ – JV
V  SZ polovině jámy spočívala kostra dospělého muže 
(adultus II). Ležela na dně hrobu zčásti na břiše, zčásti na 
pravém boku s krkem směřujícím k JV. a s dozadu vyklou-
benými, souběžně vedle páteře nataženými dolními konče-
tinami. Oddělená lebka bez mandibuly byla položena mezi 
femury temenem vzhůru a obličejem k JV. Původní anato-
mickou polohu horních končetin není možné jednoznačně 
určit.
Nálezy:
1. v jihovýchodní části hrobu, původně patrně za nohama: 
vědérko tvaru komolého kužele o výšce 95 mm, průměru 
110–150 mm, železná rukojeť je zhotovena z ploché želez-
né tyčinky o průřezu 9,7 × 6,3 mm konci zahnutými a sto-
čenými v očko. Závěsná kování byla ve tvaru „vlaštovčího 
ocasu“(tab. 37: 6) Pod okrajem bylo 5 závěsných kroužků 
o průměru 16–22 mm (tab. 37: 12, 14–17) Vědro bylo sta-
ženo třemi železnými obručemi půlobloukovitého průřezu 
širokými 8–10 mm (tab. 37: 1–5, 7–11, 13)

2. patrně mezi chodily: průvlečka obdélníkovitého tvaru 
22 × 26 mm s železným plíšeken o rozměrech 22 × 23 mm 
připevněným nýtem, tab. 38: 1.
3. patrně mezi chodily: fragment průvlečky pravděpodob-
ně obdélníkovitého tvaru, rozměry 18 × 12 mm, tab. 38: 8
4. patrně mezi chodily: oválná přezka bez trnu, rozměry 
26 × 18 mm, tab. 38: 2
5. patrně mezi chodily: oválná přezka s částečně dochova-
ným trnem Rozměry 31 × 20 mm. tab. 38: 3
6. patrně mezi chodily: ostruha s dlouhým bodcem, ramena 
jsou ukončena čtvercovitými ploténkami, v polovině jsou 
rozdělené žlábkem se třemi nýty, celková délka 184 mm, 
délka bodce 58 mm, průřez bodce 8 × 8 mm, rozpětí ramen 
58 mm, tab. 38: 10
7. patrně mezi chodily: ostruha s dlouhým bodcem s do-
chovanou jednou ploténkou se stopami 4 nýtů, celková 
délka 175 mm, délka bodce 74 mm, rozpětí ramen 78 mm, 
rozměry ploténky 22–26 × 21 mm, tab. 38: 9
8. u pravého bérce: nůž s rovným hřbetem, obloukovitým 
ostřím a oboustranně skoseným násadním trnem s ulome-
ným koncem, délka 90 mm, šířka čepele 10 mm, tab. 38: 5
9. patrně mezi chodily: železné nákončí s nýtem uprostřed, 
rozměry 18 × 19 mm, tab. 38: 4
10. patrně mezi chodily: železné nákončí s  nýtem upro-
střed, rozměry 16 × 15 mm, tab. 38: 7
11. patrně mezi chodily: atypický ohnutý železný plíšek, 
rozměry 18 × 20 mm tab. 38: 6

Hrob 126 (tab. 36)
Př. číslo 22/67, poškozen při skrývce ornice
Hrobová jáma: oválná nepravidelná
Rozměry: d. 193 cm, š. min 80 cm, hl. 63 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (adultus II) ležela na zádech s leb-
kou na pravém spánku, s pravou rukou na pase (loket svírá 
téměř pravý úhel), levou rukou na levém rameni, s pravou 
nohou vertikálně pokrčenou a s levou nataženou.
Nálezy:
1. v zásypu: zlomek okraje nádoby, válcovitě seříznutý, roz-
měry 29 × 52 × 6 mm.

Hrob 127 (tab. 39)
Př. číslo 23/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 220 cm, š. min 80 cm, hl. 80 cm
Orientace: SZ – JV
Podél kratší SZ stěny a částečně podél delších stěn hrobové 
jámy byly do výšky 20 cm nade dnem byly patrné stopy 
dřevěného obložení.
Kostra dospělého jedince (adultus) ležela na zádech s leb-
kou na pravém spánku, pravou rukou položenou na pánvi 
s levou podél těla a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. u pravého lokte: železný hřebík (?) z ploché zahrocené 
tyčinky obdélníkovitého průřezu 7,2 × 3,4 mm a s oválnou 
hlavičkou, délka 53 mm, tab. 39: 1
2. u pravého boku: železný nůž s rovným hřbetem, oblou-
kovitým ostřím a oboustranně skoseným násadním trnem, 
délka 125 mm, šířka čepele 17 mm, tab. 39: 2
3. podél vnitřní straně levého předloktí: železný nůž s rov-
ným hřbetem, obloukovitým ostřím a  oboustranně skose-
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ným násadním trnem, délka 180 mm, šířka čepele 19 mm, 
tab. 39: 3
4. v  zásypu: 7 atypických zlomků ze stěn nádob, z velmi 
hrubě ostřeného materiálu s příměsí velkých zrn slídy.

Hrob 128 (tab. 39)
Př. číslo 24/67, SZ část hrobu splývala s výplní hrobu 129
Hrobová jáma: obdélníkovitá (?), dno: ploché
Rozměry: š. min 55 cm, hl. 37 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Z téměř úplně strávené kostry dítěte (infans II) se zachova-
la jen lebka položená na týlu.
Nálezy:
1. po pravé straně lebky: bronzová pozlacená esovitá záuš-
nice, průměr 11 mm, průměr drátu 1,1 mm, šířka kličky 
1,6 mm, tab. 39: 4
2. po pravé straně lebky: bronzová pozlacená esovitá záuš-
nice, zachovaná ve čtyřech zlomcích, průměr drátu 1,1 mm, 
šířka kličky 1,6 mm, tab. 39: 5
3. pod mandibulou: 15 amorfních skleněných silně zkoro-
dovaných korálků
4. v místě pasu: železný nůž s rovným hřbetem, obloukovi-
tým ostřím a od hřbetu odsazeným násadním trnem, délka 
111 mm, šířka čepele 16 mm, tab. 39: 6
5. v jižním rohu hrobové jámy, patrně za nohama: poško-
zená hrncovitá nádoba s otlučeným okrajem, výzdoba: na 
podhrdlí trojnásobná vlnice a v horní třetině výduti rytá 
šroubovice, výška 128 mm, průměr výduti 152, průměr dna 
90 mm, tab. 39: 7.

Hrob 129 (tab. 40)
Př. číslo 25/67, porušen hrobem 128
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 240 cm, š. min 82 cm, hl. 57 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela s lebkou mírně 
pootočenou doprava, s  rukama podél těla (levé předloktí 
bylo na pravé kyčelní kosti) a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. podél vnitřní strany horní části pravého předloktí: že-
lezná tyčinka obdélníkovitého průřezu (8,6 × 4 mm), délka 
65 mm
2. podél vnitřní strany střední části pravého předloktí: že-
lezný nůž zachovaný v 9 fragmentech, délka 90 mm (měře-
no in situ), šířka čepele 11,4 mm, tab. 40: 1
3. pod dolní polovinou pravého předloktí: 4 zlomky atypic-
kého železného předmětu, plochá železná tyčinka obdélní-
kovitého průřezu 9 × 3 mm, délka 93 mm.

Hrob 130 je totožný s hrobem 99

Hrob 131 (tab. 40)
Př. číslo 27/67
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 249 cm, š. min 96 cm, hl. 90 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Po celém obvodu hrobové jámy byly do výšky 20 cm nade 
dnem patrné stopy dřevěného obložení.
Kostra dospělého jedince ležela s  lebkou mírně pootoče-
nou doleva, s levou rukou mírně pokrčenou, pravou nata-
ženou a nohama nataženýma.

Bez nálezů.

Hrob 132 (tab. 41)
Př. číslo 1/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 302 cm, š. 140 cm, hl. 10 cm (od povrchu 
154 cm)
Orientace: SZ – JV
Po celém obvodu hrobové jámy byly do výšky 12 cm nade 
dnem patrné stopy dřevěného obložení.
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech s leb-
kou na týlu, s rukama podél těla s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. podél levého předloktí: železný nůž s rovným hřbetem, 
obloukovitým ostřím a oboustranně skoseným násadním 
trnem, délka 125 mm, šířka čepele 16 mm, tab. 41: 1
2. u pravého chodidla: dřevěná nádoba nerekonstruovatel-
ného tvaru o průměru 180 mm (měřeno in situ). Z nádoby 
se zachoval úlomek rukojeti (?) a 4. úlomky stěn. Rukojeť (?) 
představoval podlouhlý na jedné straně příčně prožlabený 
a na druhé straně hladký na konci zaoblený kus dřeva zdo-
bený dvěma nad sebou umístěnými bronzovými kováními 
z tenkého bronzového plechu ve tvaru kříže upevněného pě-
ti bronzovými hřebíky (tab. 41: 2) 3. zlomky okraje nádoby 
(tab. 41: 3–5) byly opatřeny kováním z tenkého bronzového 
plechu připevněného bronzovými hřebíky Na lícní straně 
bylo toto kování zdobeno perličkovými pásy. Jeden zlomek 
ze stěny nádoby zdobilo na vnější straně obdélníkovité na 
koncích rozeklané kování z bronzového plechu. Bylo připev-
něno 5 dvojicemi bronzových hřebíků, tab. 41: 6
3. u pravého chodidla: atypický železný tyčinkovitý předmět 
patrně čtyřbokého průřezu 0,7 × 0,7 mm, délka 57 mm
4. v zásypu: 6 atypických zlomků ze stěn různých nádob z 
hrubě ostřeného materiálu s příměsí slídy.

Hrob 133 (tab. 42)
Př. číslo 2/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 256 cm, š. 100 cm, hl. 60 cm, hl. od povrchu 
100 cm
Orientace: Z – V
Kostra dospělé ženy (adultus II) ležela na zádech s lebkou 
pootočenou doprava, s rukama podél těla s nohama nata-
ženýma.
Nálezy:
1. za levým uchem: stříbrná náušnice s  dvoustranným 
hrozníčkem, navlečeným na stříbrném drátku (spodní 
hrozníček chybí) a s granulovanými uzlíčky“ na spodním 
oblouku, průměr 17 mm, délka horního hrozníčku 4 mm, 
tab. 42: 16
2. za levým uchem: stříbrná záušnice s  očkem, průměr 
13,4 × 12 mm, průměr drátu 1,4 mm, šířka kličky 2,4 mm, 
tab. 42: 17
3. za levým uchem: stříbrná esovitá záušnice zachovaná ve 
zlomcích, průměr (rekonstruovaný) 11 × 13  mm, průměr 
drátu 1 mm, šířka kličky 1,6 mm tab. 42: 18
4. za levým uchem: stříbrná esovitá záušnice zachovaná ve 
zlomcích, průměr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm
5. po pravé straně lebky: stříbrná náušnice s  dvoustran-
ným hrozníčkem, navlečeným na stříbrném drátku (spod-
ní hrozníček chybí) a s granulovanými uzlíčky na spodním 
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oblouku, průměr 15 × 17,4 mm, délka horního hrozníčku 
4 mm, tab. 42: 21
6. vedle spodní čelisti: stříbrná záušnice s očkem, průměr 
13,8 × 11,4 mm, průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,5 mm, 
tab. 42: 20
7. vedle spodní čelisti: stříbrná esovitá záušnice s poškoze-
nou esovitou kličkou, průměr 14 × 12 mm, průměr drátu 
1,3 mm, šířka kličky 1,5 mm, tab. 42: 19
8. v místě krku: náhrdelník složený ze 3. dvojitých segmen-
tovaných korálků tmavomodrého skla, délka 10,4  mm, 
průměr 7,6 mm (tab. 42: 1); 2. korálky z průhledného skla 
se stříbřitým povrchem, délka 11,5 a 12,8 mm, průměr 7,4. 
a 6,6 mm (tab. 42: 4–5)
9. v místě krku: 2 jantarové korálky ve tvaru krychle se skose-
nými rohy, rozměry 11,9 × 9,8 × 10 mm, 11,8 × 12 × 8,6 mm, 
tab. 42: 2–3
10. v  místě krku: lité bronzové nákončí obdélníkovitého 
tvaru se třemi. otvory pro nýty, na lícní straně silně pozla-
cené zdobené rostlinnými motivy, rozměry 31 × 25 × 2,4–
4 mm, tab. 42: 14
11. na pravé ruce: bronzový prsten s konci přeložený-
mi přes sebe, obvod obroučky zdobí úzký žlábek, průměr 
19 × 21,3 mm, výška obroučky 3,8 mm, tab. 42: 13
12. u levého chodidla: dřevěné vědérko patrně konického 
tvaru o průměru 12–16 cm a výšce 90 mm, rukojeť byla 
zhotovená ze železné tyčinky o průřezu 6x6 mm, závěs ru-
kojeti ve tvaru vlaštovčího ocasu (tab. 42: 6). Na obručích 
jsou otisky dřeva a tkaniny, šířka 5–6 mm, tab. 42: 7–12
13. u levé dlaně: fragment nože s rovným ostřím i hřbetem 
a oboustranně odsazeným násadním trnem, délka 65 mm, 
šířka čepele 11 mm, tab. 42: 15.

Hrob 134 (tab. 43)
Př. číslo 5/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 118 cm, š. 62 cm, hl. 25 cm, hl. od povrchu 60 
cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte (infans I) ležela s lebkou na týlu a s humery 
podél těla.
Nálezy:
1. za nohama v  ose hrobu: hrncovitá nádoba s  rozevře-
ným okrajem, trychtířovitě seříznutým, shora a vně zaob-
leným okrajem, výzdoba: v  horních dvou třetinách úzká 
rytá šroubovice, na okraji a podhrdlí jsou stopy obtáčení, 
na vnitřní straně výduti jsou patrné vertikální rýhy, po ob-
vodu okraje dna je patrný mírně vystouplý prstenec o šířce 
2–4 mm, výška 121 mm, průměr ústí 106 mm, výduti 124, 
dna 70 mm, tab. 43: 1.

Hrob 135 (tab. 43)
Př. číslo 6/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 215 cm, š. 85 cm, hl. 60 cm, hl od povrchu 96 
cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého jedince (maturus II) ležela na zádech 
s  lebkou mírně pootočenou doprava s rukama podél těla 
a s nohama nataženýma, délka kostry 146 cm.
Nálezy:
1. za nohama: hrncovitá nádoba s rozevřeným trychtýřovitě 

seříznutým okrajem, uvnitř shora a vně po obvodu seříznu-
tí s mírně prožlabeným okrajem, výzdoba: na podhrdlí a na 
výduti úzká ostře rytá šroubovice, na okraji a podhrdlí jsou 
stopy obtáčení, po obvodu okraje dna je patrný mírně vy-
stouplý nepravidelný prstenec o šířce 2–10 mm, tab. 43: 2
2. u levého pasu: železný nůž s mírně obloukovitým ostřím 
i  hřbetem a  s  bouostranně odsazeným násadním trnem, 
délka 94 mm, šířka čepele 11,4 mm, tab. 43: 3.

Hrob 136 (tab. 44)
Př. číslo 7/68 
Hrobová jáma: oválná nepravidelná 
Rozměry: d. 207 cm, š. 90 cm, hl. 50 cm, hl. od povrchu 85 
cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého muže (maturus I) ležela na zádech s leb-
kou mírně pootočenou doprava a částečně se opírající o dol-
ní šikmou část SZ stěny, s pravou rukou podél těla a s levou 
na pase a s nohama nataženýma, délka kostry 155 cm.
Bez nálezů.

Hrob 137 (tab. 44)
Př. číslo 8/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: d. 62 cm, š. 41.cm, hl. 60 cm, hl od povrchu 100 
cm
Orientace: JV – SZ
Kostra dítěte (infans I) ležela na zádech s  lebkou pooto-
čenou doprava, s  levým humerem podél těla a s nohama 
nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 138 (tab. 44)
Př. číslo 9/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 239 cm, š. 107 cm, hl. 80 cm, hl. od povrchu 
130 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Stopy dřeveného obložení byly podél severní stěny hrobo-
vé jámy zachované do výšky 10 cm. Další pozůstatky zuhel-
natělého dřeva byly v místech levé polovina hrudníku.
Kostra dospělého jedince ležela na zádech s rukama podél 
těla s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. vpravo od lebky: stříbrná esovitá záušnice 14 × 15 mm, 
průměr drátu 0,8 mm, šířka kličky 1,4 mm, tab. 44: 1
2. vlevo od lebky: stříbrná esovitá záušnice 17,4 × 12 mm, 
průměr drátu 0,8 mm, šířka kličky 1,5 mm, tab. 44: 2
3. vlevo od lebky: stříbrná esovitá záušnice 15 × 14  mm, 
průměr drátu 0,9 mm, šířka kličky 1,4 mm, tab. 44: 3
4. v místě levé kyčelní kosti: fragment silně korodované-
ho železného nože, délka 54 mm, šířka čepele 12 mm, tab. 
44: 4.
5. u levého chodidla: dřevěné vědérko kruhovitého mírně kó-
nického tvaru, výška 100 mm, průměr ústí 150 mm, průměr 
dna 170 mm (měřeno in situ). Obloukovitá rukojeť byla zho-
tovena z železné tyčinky čtvercovitého průřezu 8 × 8 mm (tab. 
44: 5). Závěsná kování měla tvar vlaštovčího ocasu a k vě-
dérku byla připevněna horní obručí a  železnými hřebíky 
(tab. 44: 6–7). Železné obruče obdélníkovitého i půlkruho-
vitého průřezu byly 8–10 mm široké (tab. 44: 8–11).
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6. v zásypu hrobové jámy: 6 atypických keramických zlom-
ků, 2 zl. raně středověké, 4 zl. pravěké.

Hrob 139 (tab. 45)
Př. číslo 10/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 236 cm, š. 81 cm, hl. 65 cm, hl. od povrchu 135 
cm
Orientace: VSV – ZSZ
Kostra dospělé ženy (adultus II) ležela na levém boku s leb-
kou na levém spánku, s pravou rukou nataženou podél těla, 
levou položenou pod obličejem, s pravou nohou mírně po-
krčenou a s levou silně skrčenou až k hýždím, délka kostry 
153 cm.
Nálezy:
1. za levým uchem: bronzová náušnice se spirálovitým zá-
věskem, rozměry oblouku 11,9 × 6 mm, délka závěsku 10,5, 
průměr závěsku 3,2–3,5 mm, tab. 45: 1.

Hrob 140 (tab. 45)
Př. číslo 11/68, střední část byla porušena objektem 12/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 230 cm, š. 160 cm, hl. 84 cm (od povrchu 
125 cm)
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé ženy (maturus) ležela na zádech s  lebkou 
na pravém spánku s rukama podél těla a pravděpodobně 
s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. za levým uchem: bronzová záušnice zachovaná ve dvou 
zlomcích, ukončeny očkem, průměr 11,3 × 8 mm, průměr 
drátu 0,9 mm, šířka očka 1,3 mm, tab. 45: 6
2. za levým uchem: bronzová esovitá záušnice, průměr 
5 × 9,4 mm, průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,2 mm, tab. 
45: 5.
3. na pánvi: mezi kyčelními kostmi: železný nůž s odsazeným 
rovným skoseným hřbetem a od hřbetu odsazeným násad-
ním trnem, délka 56 mm, šířka čepele 12,4 mm, tab. 45: 7.

Hrob 141 (tab. 45) 
Př. číslo 13/68
Hrobová jáma: tvar nezjistitelný
Hloubka 5 cm, od povrchu 70 cm
Orientace: VSV – ZSZ
Kolem celé kostry a pod ní byly stopy dřevěného obložení.
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech, s lebkou na týlu, 
pravou (?) rukou na pase a pravým femurem nataženým.
Nálezy:
1. v  místě krku: olivovitý korálek z  modrozeleného skla, 
délka 18,4 mm, průměr 7 mm, tab. 45: 2
2. v  místě krku: olivovitý korálek z  modrozeleného skla, 
rozlomený a na lomu obroušený, délka 14,3 mm, průměr 
10 mm, tab. 45: 3
3. v  místě krku: olivovitý korálek z  modrozeleného skla, 
rozlomený a na lomu obroušený, délka 14,4 mm, průměr 
10 mm, tab. 45: 4
4. v místě krku: 3 atypické zlomky skleněného korálku tma-
vohědé barvy.

Hrob 142 (tab. 45)
Př. číslo 14/68

Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 133 cm, š. 60 cm, hl. 54 cm, hl. od povrchu 114 
cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte ležela na zádech s lebkou pravděpodobně po-
otočenou doprava, s pravým humerem podél těla, s pravou 
nohou v koleně pokrčenou k pravé straně a levou nataže-
nou. Původní uložení lebky a část hrudníku bylo narušeno 
zvířecími norami.
Bez nálezů.

Hrob 143 (tab. 46)
Př. číslo 15/68
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 190 cm, š. 74 cm, hl. 20 cm, hl. od povrchu 90 cm
Orientace: VSV – ZSZ
Kostra dospělé ženy (adultus I) ležela na zádech s lebkou 
na týlu, rukama podél těla a nohama nataženýma.
Nálezy:
1. v zásypu: 2 atypické zlomky hradištní keramiky a 1 aty-
pický zlomek ze stěny pravěké nádoby.

Hrob 144 (tab. 46)
Př. číslo 1/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 130 cm, š. 54 cm, hl. 61 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou na týlu 
a s nohama mírně pokrčenýma k pravé straně.
Nálezy:
1. ve spodině lebeční: olivovitý korálek z  millefiorového 
modrobílého skla s kovovým jádrem tvořeného bronzovou 
trubičkou, délka 21,7 mm, průměr 9 × 9,4 mm, tab. 46: 5.
2. ve spodině lebeční: čtyři jednoduché segmentované skle-
něné korálky, tři korálky mají světle fialovou barvu, jeden 
je z čirého skla a má zlatě žlutý povlak Délka 5–6,8 mm; 
průměr 6–6,2 mm, tab. 46: 1–4.

Hrob 145 (tab. 46)
Př. číslo 2/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché za lebkou roz-
šířené
Rozměry: d. 165 cm, š. 69 cm, hl. 45 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Zbytky dřeva byly nalezeny v místech levého boku a pravé 
polovině pasu, pocházejí pravděpodobně z prkna, jímž byla 
kostra překryta.
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou na týlu 
a s nohama nataženýma.
Nálezy: 
1. podél pravého boku: tři zlomky železného nože, celková 
délka 80 mm, šířka čepele 12 mm, tab. 46: 6
2. u  kotníku levé nohy: zbytky organické hmoty (kůže?), 
rozměry 13 × 13 mm
3. v zásypu: atypický zlomek stěny hradištní (?) nádoby.

Hrob 146 (tab. 46)
Př. číslo 3/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 95 cm, š. 53 cm, hl. 23 cm, hl. od povrchu 
103 cm
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Orientace: ZJZ – VSV
Kostra dítěte (infans I) ležela na zádech s  lebkou na týlu, 
s pravým humerem podél těla a s nohama mírně pokrče-
nýma k pravé straně.
Bez nálezů.

Hrob 147 (tab. 47)
Př. číslo 4/69
Hrobová jáma: oválná, dno: vanovité
Rozměry: d. 110 cm, š. 49 cm, hl. 12 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Z kostry dítěte (infans II) se zachovaly jen zlomky lebky 
položené na týlu.
Bez nálezů.

Hrob 148 (tab. 47)
Př. číslo 5/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 154 cm, š. 85 cm, hl. 13 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Přibližne v místě pravého lokte byly patrné zbytky dřevě-
ného obložení.
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou na týlu 
a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. v horní části hrudníku vlevo od páteře: dva párové bron-
zové pozlacené gombíky, výzdoba: geometrický vtlačovaný 
vzor, husté svislé žebrování obvodového pláště, na spodní 
a  horní části gombíkujsou tři soustředné kružnice, pro-
střední z nich je z filigránového drátku Plochu vymezenou 
kružnicemi zdobí na spodní části gombíku rytý křížek. 
Průměr 23,4 mm, průměr ouška 7,6 mm, tab. 47: 2. –3. Oba 
gombíky jsou, dnes ztracené.
2. za pravým chodidlem: miniaturní lahvovitá nádobka se 
svislým zaobleným otlučeným okrajem, vyšším komínovi-
tým hrdlem plynule přecházející v baňaté, poněkud stlače-
né tělo, výzdoba: na pleci řada svislých vpichů velmi říd-
ce a velmi mělce tlačených osmizubým hřebenem, výška: 
74 mm, průměr ústí 33 mm, hrdla 37 mm, výduti 72 mm, 
dna 54 mm, tab. 47: 1.

Hrob 149 (tab. 47)
Př. číslo 6/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 217 cm, š. 75 cm, hl. 53 cm
Orientace: SZ – JV
Stopy dřevěného obložení se zachovaly nad levou paží 
a nad horní částí pravého lemuru.
Kostra dospělé ženy (adultus I) ležela na zádech, s lebkou 
na levém spánku, s rukama podél těla a s nohama nataže-
nýma, délka kostry 150 cm.
Bez nálezů.

Hrob 150 (tab. 48)
Př. číslo 7/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché 
svažující se k východu
Rozměry: d. 117 cm, š. 49 cm, hl. 14 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Z kostry dítěte (infans II) se dochovaly zlomky lebky polo-
žené patrně na levém spánku.

Nálezy: 
1. u lebky: černý skleněný kulatý korálek, zdobený dvěma 
navzájem se křížícími zaoblenými bělavými klikatkami, vy-
mezujícími na plášti korálku tři oválná až kosočtverečná 
pole jejichž střed tvoří plastická kapka z černého skla le-
movaná přerušovaným černým pruhem, průměr 12 mm, 
otvor 3,6 a 4,9 mm, tab. 48: 1, dnes ztracený
2. u lebky: podélná polovina skleněného korálku z modré-
ho skla (tab. 48: 2) s kovovým jádrem tvořeným bronzovou 
trubičkou (tab. 48: 3), délka 12,2 mm, průměr 7,8 mm, dnes 
ztracený.
3. u  lebky: jednoduchý segmentovaný korálek z  průsvit-
ného skla nafialovělé barvy, délka 4,3 mm, průměr 5 mm, 
dnes ztracený.
4. pravděpodobně za nohama: hrncovitá nádoba s rozevře-
ným zaobleným okrajem, výzdoba: na výduti pás 8 vodo-
rovných rýh, výška 98 mm, průměr ústí 114 mm, výduti 
122 mm, dna 67 × 72 mm, tab. 48: 4.

Hrob 151 (tab. 48)
Př. číslo 8/69, částečně porušuje hrob 152
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: vanovité
Rozměry: d. 162 cm, š. 90 cm, hl. 58 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte (infans II) ležela s lebkou na týlu a levou no-
hou nataženou.
Nálezy:
1. podél levého boku: fragment silně korodovaného nože, 
který se při vyzvednutí rozpadl.

Hrob 152 (tab. 48)
Př. číslo 8/69, SV část je porušena hrobem 151
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: vanovité
Rozměry: d. 277 cm, š. 137 cm, hl. 10 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech, s leb-
kou na levém spánku, s rukama v klíně a s nohama nataže-
nýma.
Nálezy:
1. v zásypu: atypický zlomek stěny pravěké (?) nádoby, roz-
měry: 45 × 22 × 8 mm.

Hrob 153 (tab. 49)
Př. číslo 10/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 248 cm, š. 106 cm, hl. 67 cm
Orientace: SZ – JV
Pozůstatky dřevěného obložení se zachovaly po celém ob-
vodu hrobové jámy a pod kostrou.
Kostra dospělého jedince (adultus) ležela na zádech, s leb-
kou na týlu, s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. po obou stranách lebky: dvě párové silně poškozené stří-
brné náušnice se sedmi košíčky, z nichž 5 je navlečeno na  
spodní oblouk náušnice a  dva jsou přichyceny ke spodní 
a horní části prostředního košíčku, s nímž vytvářejí obou-
stranný košíčkovitý hrozníček. Košíčky jsou zhotoveny 
z jemného filigránového stříbrného drátku, který je svinutý 
do smyčkového ornamentu, jež tvoří prolamovaný povrch 
pláště košíčku. Kompletní oblouk náušnice se nezacho-
val. Maximální šířka oblouku náušnice byla 20  mm, prů-
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měr drátku oblouku 1,4 mm; průměr košíčku 6,8 mm tab. 
49: 1–2.
2. na vnitřní straně levého lemuru: silně korodovaný na 
11 zlomků rozpadlý nůž s oboustranně odsazeným násad-
ním trnem, délka 120 mm (měřeno in situ).

Hrob 154 (tab. 49)
Př. číslo 11/69, SZ část splývala s výplní hrobu12 (únětická 
kultura) 
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: š. 85 cm, hl. 86 cm
Orientace: SZ – JV
Stopy dřevěného obložení se zachovaly pod kostrou, podél 
levé nohy a pod levým bokem.
Kostra dospělé ženy (adultus I) ležela na zádech s lebkou 
na levém spánku, s rukama podél těla a s nohama nataže-
nýma.
Nálezy:
1. v  zásypu: zlomek podhrdlí hradištní lahvovité nádoby 
s vývalkem na hrdle a zbytkem mělce ryté jednoduché vl-
nice, rozměry 55 × 65 × 6 mm
2. v zásypu: 2 atypické zlomky ze stěn různých pravěkých 
nádob, rozměry: 24 × 22 × 7, 35 × 35 × 7 mm
3. v zásypu: atypický zlomek výduti hradištní nádoby, roz-
měry 40 × 52 × 7 mm.

Hrob 155 (tab. 49)
Př. číslo 14/69
Hrobová jáma: oválný uprostřed zúžená, dno: oválné upro-
střed zúžené
Rozměry: d. 237 cm, š. 74–92 cm, hl. 36 cm, hl. od povrchu 
61 cm
Orientace: SZ – JV
Dno hrobu bylo vyloženo dřevěnou deskou.
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech, leb-
ka byla na temeni obličejem vzhůru, ruce podél těla a nohy 
natažené, dislokace lebky a krčních obratlů byla způsobena 
patrně zvířaty při hloubení nor.
Bez nálezů.

Hrob 156 (tab. 50)
Př. číslo 15/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: d. 288 cm, š. 88 cm, hl. 68 cm, hl. od povrchu 
101 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé žečny (maturus II) ležela na zádech, s leb-
kou původně pravděpodobně na týlu (?), s rukama podél 
těla a s nohama skrčenýma k  levé straně, dislokace lebky 
a byla způsobena patrně zvířaty při hloubení nor.
Bez nálezů.

Hrob 157 (tab. 51)
Př. číslo 16/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: d. 123 cm, š. 55 cm, hl. 28 cm, hl. od povrchu 
55 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte (infans II) ležela v natažené poloze s lebkou 
na týlu, s pravým humerem podél těla a s nohama nataže-
nýma.

Nálezy: 
1. vlevo od hlavy: tenký prohnutý, na obou stranách koro-
dovaný stříbrný plíšek amorfního tvaru, rozměry 7 × 8 mm, 
tab. 51: 1.

Hrob 158 (tab. 50)
Př. číslo 17/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: d. 220 cm, š. 85 cm, hl. 38 cm, hl. od povrchu 
71 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech, s leb-
kou pootočenou k levému rameni, s rukama podél těla (levá 
byla částečně pod kyčelní kostí) a s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 159 (tab. 50)
Př. číslo 18/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá až lichoběžníkovitá, dno: 
ploché
Rozměry: d. 157 cm, š. 62–82 cm, hl. 22 cm, hl. od povrchu 
52 cm)
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech, s lebkou pooto-
čenou k pravému rameni, s levou rukou podél těla a s no-
hama nataženýma.
Nálezy:
1. vpravo od pravého chodidla: hrncovitá nádoba zdobená 
hustou mělce rytou šroubovicí od poloviny hrdla po výduť, 
uprostřed dna mělký důlek o průměru 15 mm, průměr ústí 
131 mm, výduti 129 mm, dna 83 mm, tab. 50: 1.

Hrob 160 (tab. 51)
Př. číslo 19/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 127 cm, š. 67 cm, hl. 53 cm, hl. od povrchu 
83 cm
Orientace: SZ – JV
Téměř strávená kostra dítěte (infans II) ležela s  nohama 
pokrčenýma k levé straně.
Bez nálezů.

Hrob 161 (tab. 51)
Př. číslo 20/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 245 cm, š. 120 cm, hl. 65 cm, hl. od povrchu 
95 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (senilis) ležela na zádech s lebkou 
na pravém spánku, s pravou rukou podél těla a  levou na 
pase a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. podél levého boku: železný nůž s obloukovitým ostřím 
a částečně odlomeným násadním trnem, jehož konec chy-
bí, délka 114 mm, šířka čepele 17 mm, tab. 5: 1.

Hrob 162 (tab. 51)
Př. číslo 21/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: vanovité
Rozměry: d. 100 cm, š. 50 cm, hl. 35 cm, hl. od povrchu 65 cm
Orientace: SZ – JV
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Kostra dítěte (infans I – II) ležela na zádech, s  lebkou na 
týlu, s pravou rukou v klíně, s levou rukou podél těla a s no-
hama mírně pokrčenýma k levé straně.
Bez nálezů.

Hrob 163 (tab. 52)
Př. číslo 22/69
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 185 cm, š. 65 cm, hl. 65 cm (od povrchu 95 cm)
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte (infans II) ležela s lebkou na týlu a s nohama 
nataženýma
Nálezy:
1. po levé straně lebky: bronzová esovitá záušnice, průměr 
18 × 15 mm, průměr drátu 1,8 mm, šířka kličky 5 mm, tab. 
52: 4
2. za pravým uchem: bronzová esovitá záušnice, průměr 
18 × 15,7 mm, průměr drátu 2 mm, šířka kličky 5,8 mm, 
tab. 52: 5
3. za pravým uchem: bronzová esovitá záušnice, průměr 
18 × 14,7 mm, průměr drátu 2,1 mm, šířka kličky 6,2 mm, 
tab. 52: 8
4. vpravo od čelistního kloubu: Bronzová esovitá záušnice, 
průměr 15 × 13,8 mm, průměr drátu 1,2 mm, šířka kličky 
2,4 mm, tab. 52: 6
5. vpravo od čelistního kloubu: bronzová esovitá záušnice, 
průměr 15 × 13,8 mm, průměr drátu 1,2 mm, šířka kličky 
2,4 mm, tab. 52: 6
6. na krku bezprostředně pod bradou: terčovitá spona 
z bílého kovu. Plochou lícní stranu zdobí vypouklý terčík 
z téhož kovu, lemovaný přitaveným tordovaným drátkem 
a po obvodu perličkový pás. Na reverzní straně se zacho-
val zachycovač a záchytka vynutí jehly, maximální průměr 
34 mm, průměr terčíku 22 mm, tab. 52: 9
7. vlevo od lebky: fragment železného nože, délka 46,7 mm, 
šířka čepele 13 mm, tab. 52: 1
8. pod lebkou: bronzová esovitá záušnice, průměr 
17,5 × 14,1 mm, průměr drátu 2 mm, šířka kličky 5,8 mm, 
tab. 52: 3
9. pod lebkou: stříbrná esovitá záušnice, průměr 
13,8 × 8,6 mm, průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,7 mm, 
tab. 52: 7
10. pod mandibulou: 4. kuželovité korálky z nazelenalé-
ho skla, délka 5–6,7 mm, maximální průměr 3–4 mm, tab. 
52: 10.

Hrob 164 (tab. 52)
Př. číslo 1/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 207 cm, š. 64 cm, hl. 40 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (adultus II) ležela na zádech s leb-
kou pootočenou doprava, s rukama složenýma v klíně a s 
nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 165 (tab. 52)
Př. číslo 2/71, většína hrobu zničena těžbou písku, neporu-
šená SZ část
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Orientace: SZ – JV

Z kostry dítěte (infans II) se dochovala pouze část lebky.
Bez nálezů.

Hrob 166 (tab. 53)
Př. číslo 3/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 276 cm, š. 99 cm, hl. 27 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (adultus II) ležela na zádech, s leb-
kou na týlu, s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 167 (tab. 53)
Př. číslo 4/71
Hrobová jáma: obdélníkovité, dno: ploché
Rozměry: d. 262 cm, š. 84 cm, hl. 30 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého muže (adultus II) ležela na zádech, s leb-
kou na levém spánku, s rukama podél těla a s nohama na-
taženýma.
Bez nálezů.

Hrob 168 (tab. 54)
Př. číslo 5/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 224 cm, š. 75 cm, hl. 32 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech, 
s lebkou na pravém spánku, s rukama podél těla a s noha-
ma nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 169 (tab. 53)
Př. číslo 6/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 123 cm, š. 67 cm, hl. 45 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Z kostry dítěte (infans II) se zachovala pouze část lebky.
Bez nálezů.

Hrob 170 (tab. 54)
Př. číslo 7/71
Hrobová jáma: tvar nezjistitelný
Hloubka 30 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech, s lebkou pootoče-
nou doleva, s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 171 (tab. 54)
Př. číslo 8/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 119 cm, š. 56 cm, hl. 30 cm
Orientace: Z – V
Kostra dítěte (infans II) leželo s trupem míně natočeným 
doprava  lebkou na pravém spánku, s  rukama podél těla 
a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. vlevo od hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 
11,5 mm, průměr drátu 2 mm, šířka kličky 4 mm, tab. 54: 1
2. vpravo od hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 
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11mm, průměr drátu 1,7 mm, šířka kličky 3 mm, tab. 54: 2
3. v místě krku: osm válcovitých korálků ze silně korodova-
ného skla, průměr 4–5 mm, délka 7–9 mm, pět nepravidel-
ných kulovitých korálků o průměru 6–8 mm, tab. 54: 3–15.

Hrob 172 (tab. 54)
Př. číslo 9/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 243 cm, š. 98 cm, hl. 70 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (maturus II) ležela na zádech, 
s lebkou na levém spánku, s rukama podél těla a s nohama 
nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 173 (tab. 54)
Př. číslo 10/71
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 211 cm, š. 63 cm, hl. 40 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého muže (maturus) ležela na zádech, s leb-
kou na pravém spánku, s  rukama podél těla a  s  nohama 
nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 174 (tab. 55)
Př. číslo 1/61, částečně zasahoval do výplně hrobu 175
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Hloubka 20 cm, hl. od povrchu 60 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech a s nohama nata-
ženýma. Zásyp obsahoval hrudní kost dospělého jedince.
Bez nálezů.

Hrob 175 (tab. 55)
Př. číslo 2/61, porušen hrobem 174
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Hloubka 33 cm, hl. od povrchu 73 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech, s pravou rukou 
pél těla, lebku a hrudník porušila zvířecí nora.
Bez nálezů.

Hrob 176 (tab. 55)
Př. číslo 3/61, SZ i  JZ část hrobu byla mimo zkoumanou 
plochu 
Hrobová jáma: tvar nezjistitelný
Hloubka 36 cm, hl. od povrchu 76 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (?) (adultus II) ležele na zádech, 
s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 177 (tab. 55)
Př. číslo 4/61, jižní polovina hrobu byla mimo zkoumanou 
plochu 
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Hloubka 30 cm, hl. od povrchu 70 cm
Orientace: SZS – JVJ
Kostra dítěte (infans I) ležela s lebkou na týlu.
Bez nálezů.

Hrob 178 (tab. 55)
Př. číslo 5/61
Hrobová jáma: oválná, dno: ploché
Rozměry: d. 217 cm, š. 120 cm, hl. 67 cm, hl. od povrchu 
127 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělého muže (senilis) ležela s  lebkou na týlu, 
s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. mezi krčními obratly: korálek z průhledného skla, podél-
ně rýhovaný, průměr 6 mm, dnes ztracený, tab. 55: 1
2. u pravého předloktí: nůž s rovným hřbetem, poškoze-
ným ostřím, oboustranně zkoseným násadním trnem, dél-
ka 93 mm, šířka čepele 14 mm, dnes ztracený.
3. u levého chodidla: hrncovitá nádoba s vyhnutým a za-
obleným a téměř neznatelně prožlabeným okrajem, výzdo-
ba: na výduti rytá šroubovice, nade dnem tři šikmé zářezy 
vzniklé při používání nádoby, výška 132 mm, průměr ústí 
153 mm, výduti 163 mm, dna 80 mm, tab. 55: 3.

Hrob 179 (tab. 56)
Př. číslo 1/2003
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 224 cm, š. 128 cm, hl. 10 cm
Orientace: Z – V
Kostra byla uložena v dřevěné komoře, v  rozích hrobové 
jámy jsou patrně pozůstatkem sloupové konstrukce.
Kostra dospělé ženy (?) (maturus I –II) ležela s lebkou na 
týlu, s rukama podél těla a s nohama nataženýma.
Nálezy:
1. u levé paže: železný nůž s odlomeným oboustranně od-
sazeným násadním trnem, rovným hřbetem a obloukovi-
tým ostřím, délka 78 mm, šířka čepele 11 mm, tab. 56: 1.

Hrob 180 (tab. 56)
Př. číslo 38/2003, porušoval objekt 35/03
Hrobová jáma: obdélníkovitá nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 186 cm, š. 64 cm, hl. 51 cm, hl. od povrchu 102 
cm
Orientace: SV – JZ
Přibližně v polovině jámy byly zbytky lebky patrně dospě-
lého jedince.
Bez nálezů.

Hrob 181 (tab. 57)
Př. číslo 16/2003, střední část hrobu částečně porušena vý-
kopem pro kanalizaci
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché
Rozměry: d. 220 cm, š. 72 cm, hl. 57 cm, hl. od povrchu 
110 cm
Orientace: SZS – JVJ
Kostra dospělého jedince (maturus II– senilis) ležela na 
zádech, s lebkou skloněnou k levému rameni, levou rukou 
v klíně a nataženýma nohama.
Nálezy:
1. vlevo od lebky: bronzová esovitá záušnice, průměr 
12 mm, průměr drátu 2 mm, šířka kličky 6 mm, tab. 57: 1
2. u  levého lemuru: železný nůž s  obloukovitým ostřím 
a hřbetem, délka 64 mm, šířka čepele 7 mm, tab. 57: 3.
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Hrob 182 (tab. 57)
Př. číslo 41/2003, SV část hrobové jámy byla výkopem pro 
kanalizaci
Hrobová jáma: tvar nezjištěn
Hloubka od povrchu: 104 cm
Orientace: JZ – SV
U dna jámy se zachovaly stopy podélného dřevěného ob-
ložení a pod chodidly bylo příčně dřevěné prkno široké 10 
cm.
Kostra dospělého jedince (maturus) ležela s  nohama na-
taženýma.
Nálezy:
1. za nohama: hrncovitá nádoba s trychtýřovitě oříznutým 
okrajem, výzdoba: na podhrdlí pásem hřebenových vpi-
chů, výška 114 mm, průměr ústí 102 mm, výduti 116 mm, 
dna 64 mm tab. 57: 2
2. za pravým chodidlem: zlomky minimálně dvou želez-
ných průvleček zhotovených z  tyčinek obdélníkovitého 
průřezu 4 × 1,5 mm, rekonstruované rozměry jedné z nich: 
19 × 4 mm tab. 57: 4, 7, 9, 10
3. za pravým chodidlem: atypický železný předmět, tyčinka 
o průměru 2,3 mm a délce 21 mm, tab. 57: 8
4. za pravým chodidlem: úlomek dřeva o  rozměrech 
14 × 4,5 × 4 mm, se dvěma bronzovými hřebíky, délka bron-
zových hřebíků 3 mm, tab. 57: 6
5. za pravým chodidlem: bronzový plíšek o  rozměrech 
4,8 × 4 mm s bronzovým hřebíkem uprostřed, délka hřebí-
ku 3 mm, 57: 5.

Hrob 183 (tab. 58)
Př. číslo 48/2003, JV část hrobové jámy byla v celé porušena 
výkopem pro kanalizaci
Hrobová jáma: obdélníkovitá
Rozměry: d. 206 cm, š. min. 58 cm, hl. od povrchu 110 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra dospělého jedince (maturus II – senilis) ležela na 
zádech, s lebkou na levém spánku, levou rukou v klíně a le-
vou nohou nataženou.
Bez nálezů.

Hrob 184 (tab. 58)
Př. číslo 50/2003, střední část hrobu porušena výkopem 
pro kanalizační přípojku
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché, mírně se svažu-
jící od SZ k JV
Rozměry: d. 257 cm, š. 85 cm, hl. 92 cm, od povrchu 
122 cm
Orientace: SZ – JV
V JZ části hrobové jámy se nade dnem objevily stopy dře-
věné konstrukce. Dřevěnými deskami byl vyložen obvod 
hrobu a jeho dno.
Kosterní pozůstatky byly beze zbytku rozloženy.
Nálezy:
1. železný dvousečný meč, délka 875  mm, délka čepele 
750 mm, délka záštity 138 mm, délka jílce 90 mm, přibližně 
půlkruhová hlavice byla 64 mm dlouhá a 24 mm vysoká. 
Na horní polovině čepele jsou dochovány zbytky dřevěné 
pochvy, dolní část čepele byla poškozena bagrem, je proto 
mírně zahnutá a korodovaná část včetně zbytků pochvy je 
odstraněna až na kovové jádro. Stopy dřeva jsou též patrné 
na jílci, v jeho dolní části jsou patrné stopy tkaniny, kterou 

byl jílec pravděpodobně omotán celý. Metalografický prů-
zkum prokázal, že meč byl zkonstruován z minimálně tří 
podélně svařených ocelových prutů, na které byla dodateč-
ně přivařena ostří z nauhličené oceli (Hošek – Mařík 2004), 
tab. 59: 2.
2. v JV rohu hrobové jámy (tab. 58:D): hrncovitá keramická 
nádoba s kuželovitě seříznutým okrajem, zdobená v horní 
polovině rytou šroubovicí. Vnější část nádoby nese stopy 
obtáčení, zevnitř jsou až k  okraji patrné vertikální rýhy, 
okraj je obtáčen z obou stran, výška 173 mm, průměr ústí 
148 mm, průměr dna 94 mm, tab. 59: 1
3. Shluk železných předmětů (tab. 58: A): fragment železné 
ostruhy, celková délka 106 mm, délka bodce 43 mm, do-
chováno pouze jedno rameno trojúhelníkovitého průřezu, 
bodec ostruhy má kruhový průřez, tab. 58: 2
4. shluk železných předmětů (tab. 58: A): fragment železné 
ostruhy, celková délka 68 mm, délka bodce 50 mm, docho-
ván se pouze bodec ostruhy a malá silně korodovaná část 
ramena se stopami tkaniny, spojení oblouku a bodce je pře-
kryto slitinou mědi s pozlaceným povrchem, tab. 58: 1
5. shluk železných předmětů (tab. 58: B): zlomek obruče vě-
dérka o rozměrech 7 × 34 × 2 mm, tab. 59: 6
6. shluk železných předmětů (tab. 58: B): část železné ataše 
vědérka, pravděpodobně původně lichoběžníkovitého tva-
ru o rozměrech 94 × 33 × 2 mm, tab. 58: 4
7. shluk železných předmětů (tab. 58: B): část ramena želez-
né ostruhy trojúhelníkovitého průřezu s ploténkou čtver-
cového tvaru opatřenou 4 nýty v rozích, délka 44 mm, roz-
měry ploténky 18 × 18 mm, tab. 59: 4
8. shluk železných předmětů (tab. 58: B): část oblouku že-
lezné ostruhy trojúhelníkovitého průřezu, délka 62  mm, 
tab. 58: 5
9. shluk železných předmětů (tab. 58: B): atypický zlomek 
železa o rozměrech 36 × 18 × 4 mm, uprostřed řada 3 želez-
ných nýtů, pravděpodobně dlomená ploténka ostruhy, tab. 
59: 13
10. shluk železných předmětů (tab. 58: B): část obdélníko-
vité přezky o  rozměrech 22 × min 20 × 2  mm, délka trnu 
20 mm, tab. 59: 3
11. shluk železných předmětů (tab. 58: B): železné nákončí, 
půlkruhovitě ukončené o  rozměrech 36 × 14 × 2 mm, tab. 
58: 3
12. shluk železných předmětů (tab. 58: B): fragment železné 
šipky s  tulejkou s křidélky se zpětnými háčky, hrot šipky 
a jeden ze zpětných háčků ulomen, průměr tulejky 8 mm, 
tab. 58: 6
13. shluk železných předmětů (tab. 58: B): atypická železná 
tyčinka v dolní části čtvercového 4 mm a v horní kruhovi-
tého průřezu 5mm, délka 56 mm, tab. 59: 8
14. shluk železných předmětů (tab. 58: B): odlomená plo-
ténka ostruhy čtvercového tvaru opatřená 4. nýty v rozích, 
rozměry 16 × 16 × 4 mm, tab. 59: 9
15. shluk železných předmětů (tab. 58: B): odlomená plo-
ténka ostruhy čtvercového tvaru opatřená 4. nýty v rozích, 
rozměry 16 × 16 × 4 mm, tab. 59: 10
16. shluk železných předmětů (tab. 58: B): pravděpodobně 
odlomená ploténka ostruhy čtvercového tvaru se 4 otvory 
pro nýty v rozích, rozměry 14 × 14 × 2 mm, tab. 59: 11
17. shluk železných předmětů (tab. 58: B): atypický čtver-
covitý zlomek železa o  rozměrech 15 × 15 × 2  mm, tab. 
59: 12
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18. shluk železných předmětů (tab. 58: B): atypická želez-
ná tyčinka čtvercovitého průřezu ve středu 6  mm, délka 
63 mm, tab. 59: 5
19. shluk železných předmětů (tab. 58: B): část ramena že-
lezné ostruhy trojúhelníkovitého průřezu, délka 92  mm, 
tab. 59: 7
20. atypický zlomek zvířecí kosti, tab. 58: C.

Hrob 185 (tab. 60)
Př. číslo 1/2004, horní část hrobu zničena při stavbě silnice 
Libice – Kanín
Hrobová jáma: nepravidelná, dno: ploché
Rozměry: d. 221 cm, š. 54–102 cm, hl. 10 cm
Orientace: SZ – JV
Na dně hrobové jámy byly nalezeny pozůstatky tří jedinců.
1. Kostra dospělé ženy (maturus) ležela na zádech, s lebkou 
pootočenou doleva, rukama podél těla a  nohama patrně 
nataženýma, holení a  lýtkové kosti byly odstraněny prav-
děpodobně při pohřbu jedince č 2. a nebyly nelezeny ani 
v druhotné poloze.
2. Kostra nedospělého jedince (juvenis) ležela v JV polovi-
ně hrobové jámy na levém boku s lebkou na levém spánku, 
ruce byly silně pokrčeny tak, že dlaně byly před obličejem. 
Nohy byly silně pokrčené.
3. Drobné zlomky lebky dítěte (infans I) ležely mezi pra-
vým bokem jedince 1. a stěnou hrobové jámy.
Nálezy:
1. pod mandibulou dospělé ženy: oválný korálek vyrobený 
z černého skla zdobený nepravidelnou vlnovkou ohraniče-
nou dvěma liniemi z bílého skla, průměr 22 × 18 mm, délka 
13 mm, tab. 60: 1.
2. u  pravého spánku dospělé ženy: jednoduchý bronzo-
vý kroužek, průměr 10,3 mm, průměr drátu 1,2 mm, tab. 
60: 3
3. u  levého spánku dospělé ženy: Jednoduchý bronzový 
kroužek s jedním zploštělým koncem, průměr 9 mm, prů-
měr drátu 1,2 mm, tab. 60: 4.
4. podél pravé paže dospělé ženy: fragment železného nože 
s ulomeným hrotem a oboustranně odsazeným násadním 
trnem, délka 114 mm šířka čepele 4 mm, tab. 60: 5
5. u  levého spánku nedospělého jedince: bronzová esovi-
tá záušnice, průměr 16,3 mm, průměr drátu 2,5 mm, šířka 
kličky 6 mm, tab. 60: 2.

Hrob 186 (tab. 60)
Př. číslo 2/2004, horní část hrobu byla zničena při stavbě 
silnice, SV okraj hrobové jámy byl narušen příkopem sil-
nice
Hrobová jáma: oválný nepravidelný, dno: ploché JV část 
hrobu byla rozšířena
Rozměry: d. 215 cm, š. min 72 cm, hl. 15 cm
Orientace: SZ – JV
Kostra dospělé (adultus II – maturus II) ženy (?) ležela na 
zádech, s rukama podél těla a nohama nataženýma.
Nálezy:
1. u pravého chodidla: železná obruč o průměru 29 cm z 
dřevěného vědérka.

Hrob 187 (tab. 61)
Př. číslo 3/2004
Hrobová jáma: obdélníkovitá, dno: ploché

Rozměry: d. 235 cm, š. 85 cm, hl. 29 cm
Orientace: SZ – JV
Hrobová jáma byla na dně i po stranách vyložena masivní-
mi bloky červeného pískovce, které tvořily poměrně úzkou 
komoru, délka 235 cm, šířka 35–50 cm. Kratší strany hro-
bové jámy byly obložené opukovými kameny.
Kosterní pozůstatky se nedochovaly.
Bez nálezů.

Hrob 188
Př. číslo 1/1903
Orientace: ZSZ – VJV
Bez nálezů.

Hrob 189
Př. číslo 2/1903
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. za nohama: mísovitá nádoba zdobená na maximální vý-
duti dvojicí vodorovných rýh, výška 79 mm, průměr ústí 
146 mm, výduti 132 mm, dna 83 mm, Inv. číslo P 8638, Po-
labské muzeum v Poděbradech tab. 62: 1.
2. za hlavou: lahev zdobená v horní části výduti rytou šrou-
bovicí, výška 99 mm, průměr ústí 53 mm, výduti 90 mm, 
dna 53 mm, Inv. číslo P 8639, Polabské muzeum v Podě-
bradech, tab. 62: 2
3. stříbrná hrozníčkovitá náušnice, dnes ztracená.

Hrob 190
Př. číslo 3/1903
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. za hlavou: hrncovitá nádoba, výzdoba: na podhrdlí dva 
pásy hřebenových vpichů a pod nimi jednoduchá vlnice, 
výška 113 mm, průměr ústí 104 mm, výduti 117 mm, dna 
63 mm, Inv. číslo P 86928, Polabské muzeum v Poděbra-
dech, tab. 62: 3.

Hrob 191
Př. číslo 4/1903
Orientace: ZSZ – VJV
V hrobě byli pohřbeni dva jedinci, dospělá žena a dítě
Nálezy:
1. stříbrná náušnice, dnes ztracená
2. bronzový prsten, dnes ztracený 
3. bronzové spinadlo, dnes ztracené.

Hrob 192
Př. číslo : 5/1903, uváděn společně s hrobem 193 jako hrob 
matky s dítětem (Turek 1946, 57)
Orientace: SZ –JV 
Dospělá žena
Nálezy:
1. soudkovitá nádoba, výzdoba: v  horní části široká ry-
tá šroubovice (Turek 1946, obr 7: 4), výška 122 mm, dnes 
ztracená, tab. 62: 4
2. Skleněné zlacené perly, dnes ztracené.

Hrob 193
Př. číslo 6/1903. uváděn společně s hrobem 193 jako hrob 
matky s dítětem (Turek 1946, 58)
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Orientace: ZSZ – VJV
Nálezy:
1. u  hlavy dítěte: jedna bronzová pozlacená, pět bronzo-
vých esovitých záušnic navlečených na koženém pásku 
Průměr záušnic 12–16 mm (Turek 1946, 58, obr 8: 3), Inv. 
číslo 54 785, Národní Muzeum, dnes ztracené, tab. 62: 5.

Hrob 194
Př. číslo 7/1903
Orientace: SZ – JV
Bez nálezů.

Hrob 195
Př. číslo 8/ 1903
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. hrncovitá nádoba, výzdoba: v horní polovině nepravidel-
ná rytá šroubovice, na dně plastická značka ve tvaru šes-
ticípé hvězdy, výška 104 mm, průměr ústí 94 mm, výduti 
114 mm, dna 69 mm, Inv. číslo P 865, Polabské muzeum 
v Poděbradech, tab. 62: 6

Hrob 196
Př. číslo 9/1903.
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. u nohou po pravé straně: láhev, výzdoba: tři pásy hřebe-
nových vpichů, výška 191 mm, průměr ústí 57 mm, výduti 
140 mm, dna 87 mm, Inv. číslo P 8701, Polabské muzeum 
v Poděbradech, tab. 63: 1.
2. prsten, dnes ztracený.

Hrob 197
Př. číslo 10/1903
Orientace: SZ – JV
Hloubka od povrchu 130 cm
Kostra dospělého jedince byla uložena v rakvi (Turek 1946, 
58)
Nálezy:
1. za nohama: soudkovitá nádoba, výzdoba: na podhrdlí 
pás hřebenových vpichů a na horních dvou třetinách vý-
duti rytá šroubovice, výška 123 mm, průměr ústí 99 mm, 
výduti 116 mm, dna 69 mm, Inv. číslo P 8685, Polabské mu-
zeum v Poděbradech, tab. 63: 2
2. po pravé straně: železný nůž, dnes ztracený.

Hrob 198
Př. číslo 11/1903
Nálezy:
1. hrncovitá nádoba, výzdoba: v horní části výduti nepravi-
delná jednoduchá vlnice, na dně plastická značka ve tvaru 
šesticípé hvězdy, výška 93 mm, průměr ústí 110 mm, výduti 
108 mm, dna 65 mm, Inv. číslo P 8636, Polabské muzeum 
v Poděbradech tab. 63: 3.

Hrob 199
Př. číslo 12/1903
Nálezy:
1. hrncovitá nádoba, výzdoba: na podhrdlí pás nepravi-
delných hřebenových vpichů, výška 96  mm, průměr ústí 

113 mm, výduti 114 mm, dna 92 mm, Inv. číslo P 8523, Po-
labské muzeum v Poděbradech, tab. 63: 4

Hrob 200
Př. číslo 14/1903
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. za nohama: soudkovitá nádoba, výzdoba: na podhrd-
lí dva pásy hřebenových vpichů a  pod nimi mnohoná-
sobná vlnice, výška 129 mm, průměr ústí 103 mm, výduti 
124 mm, dna 66 mm, Inv. číslo P 8643, Polabské muzeum 
v Poděbradech, tab. 63: 5.

Hrob 201
Př. číslo 16/1903 
Nálezy:
1. keramická nádoba, dnes ztracená.

Hrob 202
Číslo nebylo přiděleno žádnému hrobu.

Hrob 203
Př. číslo 1/1911
Nálezy:
1. keramická nádoba, dnes ztracená.

Hrob 204
Př. číslo 2/1911
Nálezy:
1. hrncovitá nádoba, výzdoba: na podhrdlí vodorovná rýha 
s pásem značně šikmo kladených hřebenových vpichů, pod 
ním trojnásobná vlnice a na maximální výduti čtyřnásobný 
pás vodorovných rýh, výška 133 mm, průměr ústí 106 mm, 
výduti 118 mm, dna 83 mm, Inv. číslo P 8524, Polabské mu-
zeum v Poděbradech, tab. 64: 1.

Hrob 205
Př. číslo 3/1911
Celý hrob byl v průběhu blíže neurčených zemních prací 
zničen (Turek 1946, 59).

Hrob 206
Př. číslo 4/1911
Orientace: V – Z
Nálezy:
1. u levé nohy: vědro o průměru 30 cm se dvěma obruče-
mi a držadlem na závěsu lichoběžníkovitého tvaru, nahoře 
mírně protažené a zaoblené (Turek 1946, 59, obr 8: 4–5), 
dnes ztracené.
2. na krku: dva olivovité korálky ze zeleného skla, blíže neu-
čený počet zaoblených jantarových perel na bronzovém drá-
tě (Turek 1946, 60), dnes ztracené.

Hrob 207
Př. číslo 5/1911
Hrob byl vykopán za nepřítomnosti J Hellicha a nálezy by-
ly později předány do muzea v Poděbradech.
Nálezy:
1. hrncovitá nádoba, výzdoba: v horní části výduti nepravi-
delná mnohonásobná vlnice a na maximální výduti pás vo-
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dorovných rýh, na dně plastická značka ve tvaru obrácené 
sedmičky v kruhu (Turek 1946, 60, obr. 8–9), dnes ztracená.
2. bronzový pozlacený soudkovitý korálek, při obou koncích 
zaoblený, rozměry 22 × 15 m (Turek 1946, 60), dnes ztracený.

Hrob 208
Př. číslo 1/1924
Nález osamocené nádoby pocházející pravděpodobně 
z výbavy hrobu 
Nálezy:
1. štíhlá láhev, výzdoba: tři vývalky na podhrdlí zdobené 
pásem hřebenových vpichů, pod nimi mezi dvěma pásy 
hřebenových vpichů vstřícně postavené obloučky tvoře-
né také hřebenovými vpichy, výška 217 mm, průměr ústí 
72 mm, výduti 141 mm, dna 88 mm, Inv. číslo P 8703, Po-
labské muzeum v Poděbradech, tab. 64: 2.

Hrob 209
Př. číslo 1/61
Prozkoumán mohla být jen zaoblená JV část, většina hrobu 
byla zničena těžbou písku.
Dno: vanovité
Hloubka: 35 cm
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. patrně za nohama: hrncovitá nádoba, na dně v blízkos-
ti středu je plastický výčnělek, výzdoba: na podhrdlí drob-
né kroužky ve čtyřech vodorovných řadách a na výduti ve 
svislých pásech, výška 97 mm, průměr ústí 100 mm, výduti 
59 mm, dna 62 mm, tab. 65: 1.
2. uvnitř předchozí nádoby: miniaturní masivní soudko-
vitá nádoba se svislým zaobleným okrajem, velmi nízkým 
prohnutým hrdlem plynule přecházející v kuželovité plece, 
výzdoba nad výdutí pás hlubokých hřebenových vpichů, 
rozměry neuvedeny, nádoba dnes ztracená, tab. 65: 2.

Hrob 210
Př. číslo 2/61 prozkoumán mohla být jen Z část, většina 
hrobu zničena těžbou písku
Dno: vanovité 
Rozměry: š. 68 cm, hloubka 25 cm 
Orientace: ZJZ – VSV
Z kostry se zachovaly jen zlomky lebky a několik zubů, leb-
ka ležela na týle.
Nálezy:
1. po pravé straně lebky: vědérko měřeno in situ průměr 
9  cm (ústí) a  17 cm (dno), výška 6 cm, z kovových čás-
tí dochované fragmenty, držadlo knoflíkovitě ukončené 
(tab. 65: 3), ze závěsného kování dochován amorfní kou-
sek železného plechu, závěsný kroužek o průměru 16 mm 
přichycen patrně závlačkou k lichoběžníkovitému plechu 
(18 × 28 mm) s dochovanými zbytky dřeva na obou stra-
nách (tab. 65: 4), obruče 5–7 mm široké, často se stopami 
dřeva.
2. patrně podél levého boku: fragment čepele dlouhého že-
lezného nože s rovným hřbetem i ostřím, délka 156 mm, 
šířka čepele 12 mm, síla hřbetu 4 mm, dnes ztracený
3. patrně v  místě hrudníku: amorfní zlomky železného 
předmětu, při vyzvedávání se rozpadly.

Hrob 211
Př. číslo 3/61, prozkoumán mohla být jen JV část, většina 
hrobu zničena těžbou písku
Dno: ploché
Hloubka: 80 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Kostra byla zničena.
Nálezy:
1. patrně za nohama: vědérko, dochovány zbytky rukojeti, 
kování a obručí, rukojeť zhotovena z obdélníkovité tyčinky 
o  průřezu 6 × 4  mm, závěsné kování ve tvaru protáhlého 
trojúhelníku s vrcholem stočeným v očko (maximální šířka 
25 mm, max, výška cca 65 mm), šířka obručí byla 5–8 mm, 
tab. 65: 5.

Hrob 212
Př. číslo 1/66, hrobová jáma téměř úplně zničena těžbou, 
dochován jen zaoblený JV závěr
Dno: ploché
Hloubka: 85 cm
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. patrně za nohama: vědérko, deformovaná rukojeť nezře-
telného průřezu, tvar závěsného kování nezjištěn
2. patrně za nohama: silně korodovaný fragment železné 
ostruhy, dochováno silně poškozené rameno a kořen bod-
ce nezřetelného průřezu, tvar záchytné ploténky nezjištěn, 
celková délka 132 mm, délka ramen 115 mm, dochované 
maximální rozměry ploténky 22 × 19 mm, tab. 65: 7.
3. patrně za nohama: silně korodovaný fragment železné 
ostruhy s delším bodcem kruhovitého průřezu, na jeho po-
vrchu byly u  kořene patrné zbytky plátování bronzovým 
plíškem, ramena nezřetelného průřezu přibližně v polovi-
ně ulomená, celková délka 97 mm, délka bodce 41 mm, do-
chované rozpětí ramen 67 mm, tab. 65: 6

Hrob 213
Př. číslo 1/69, hrobová jáma byla téměř úplně zničena těž-
bou písku, zachována jen JZ a SZ část
Hloubka: 76 cm
Orientace: SZ – JV
Nálezy:
1. patrně za hlavou: hrncovitá nádoba s šikmo vytaženým 
válcovitě seříznutým okrajem s náznakem mírného prožla-
bení, dno mírně vklenuté dovnitř, výdoba: čtyři hřebeno-
vé vlnice a pás vodorovných hřebenových rýh pod výdutí, 
na dně plastická značka obdélníkovitého tvaru rozdělená 
dvěma příčkami na tři pole, výška 153  mm, průměr ústí 
120 mm, dna 80 mm, tab. 65: 8
Poznámka: NZ čj 2128/69, J. Justová

7.2. U cukrovaru (obr. 16)

Lokalita představující východní okraj celé aglomerace 
se nachází na pravém břehu Cidliny na mírně skláně-
jícím se svahu směrem k řece ve vzdálenosti 700 m 
od předhradí.Výzkum pohřebiště v poloze U cukrova-
ru proběhl pod vedním Jana Hellicha (1892) ve dvou 
etapách a byl již od počátku jako jediný v celé libické 
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aglomeraci prováděn jako systematický. V první fá-
zi na podzim roku 1891 bylo prozkoumáno 12 hro-
bů a na jaře 1892 dalších 70. Celkem 82 hrobů před-
stavuje v  libické aglomeraci jediné, pravděpodobně 
zcela prozkoumané pohřebiště. Výzkumy v sondách 
104 a 124, které bezprostředně sousedily s Hellichem 
zkoumanou plochy, byly negativní. 

7.2.1. Popisy hrobů

Hrob 1
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 2
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 3
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení, délka 200 cm, dřevo z jehličnatého stromu
Kostra ženy uložená na zádech, s  lebkou na týlu, délka 
kostry 164 cm.
Nálezy:
1. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice: průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 54 221, Národ-
ní Muzeum, tab. 73: 1
2. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice, s částečně odlomenou 
esovitou kličkou, průměr 11 mm, průměr drátu 0,9 mm, 
inv. č. 54 220, Národní Muzeum, tab. 73: 2
3. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice, průměr 9 mm, průměr 
drátu 1,1 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 54 219, Národní 
Muzeum, tab. 73: 3
4. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice, průměr 10 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 3, 5 mm, inv. č. 54 218, Ná-
rodní Muzeum, tab. 73: 4
5. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice s částečně odlomenou 
esovitou kličkou, průměr 11 mm, průměr drátu 1 mm, inv. 
č. 54 225, Národní Muzeum, tab. 73: 5
6. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice: průměr 10,5 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 1, 5 mm, inv. č. 54 224, Národ-
ní Muzeum, tab. 73: 6
7. u hlavy: esovitá stříbrná záušnice: průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1,2 mm, šířka kličky 1, 5 mm, inv. č. 54 223, Ná-
rodní Muzeum, tab. 73: 7 
8 . u hlavy: esovitá stříbrná záušnice, průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1,3 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 54 222, Ná-
rodní Muzeum, tab. 73: 8
9. u  hlavy: jednoduchý bronzový kroužek s  konci přelo-
ženými přes sebe, průměr 9  mm, průměr drátu 1,5  mm, 
Inv. č. 54 227, Národní Muzeum, tab. 73: 9
10. u hlavy: jednoduchý kroužek s konci přeloženými přes 
sebe, průměr 11,5 mm, průměr drátu 1,5 mm, inv. č. 54 229, 
Národní Muzeum, tab. 73: 10
11. na krku: víceřadý náhrdelník ze drobných skleněných 
korálků, ze silně korodovaného skla zelené a modré bar-
vy; perle hlinitá byla žlutou lomenou vložkou vykládaná na 
způsob perel, dnes ztracená (Hellich 1892)
12. na krku: dva jantarové fazetované dvoukónické korálky, 
dnes ztracené

13. patrně v zásypu: zlomky keramiky, dnes ztracené.

Hrob 4
Orientace: Z – V
Kostra dítěte ležela na zádech.
Bez nálezů.

Hrob 5
Orientace: Z – V
Kostra dospělého jedince ležela na zádech.
Bez nálezů.

Hrob 6
Orientace: Z – V
Kostra dítěte.
Bez nálezů.

Hrob 7
Orientace: Z – V
Kostra dospělého jedince ležela na zádech.
Bez nálezů.

Hrob 8
Orientace: Z – V
Kostra dospělého jedince ležela na zádech, s nohama pokr-
čenýma k jižní straně, pravá ruka ležela podél těla, levá byla 
přehnuta přes prsa.
Bez nálezů.

Hrob 9
Orientace: S – J
Kostra dospělého muže ležela na zádech.
Bez nálezů.

Hrob 10
Orientace: S – J
Kostra dítěte ležela na zádech.
Bez nálezů.

Hrob 11
Orientace: Z – V
Kostra dospělého jedince ležela na zádech, délka kostry 
163 cm.
Bez nálezů.

Hrob 12
Orientace: Z – V
Kostra dítěte ležela na zádech, délka kostry 65 cm.
Bez nálezů.

Hrob 13
Orientace: Z – V
Kostra ležela na zádech s nohama nataženýma.
Bez nálezů.

Hrob 14
Orientace: Z – V
Kostra ležela na zádech.
Bez nálezů.
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Hrob 15, 16
Dvojhrob nebo superpozice dvou hrobů: menší kostra le-
žela částečně na spodní větší (Hellich 1892). Nejasná je pří-
slušnost výbavy k jednotlivým pohřbům.
Nálezy:
1. u paty levé nohy: soudkovitá nádoba, výzdoba: na podhr-
dlí několikanásobná vlnice, v horní části výduti rytá šrou-
bovice, výška 118 mm, průměr ústí 134 mm, inv. č. 54 229, 
Národní Muzeum, tab. 73: 11, dnes ztracená 
2. na pánvi: fragment železného nože s odlomeným řapem 
i hrotem, délka 91 mm, šířka čepele 20 mm, inv. č. 54 230, 
Národní Muzeum, tab. 73: 12
3. u hlavy: 2 dvě bronzové záušnice, dnes ztracené.

Hrob 17
Orientace: Z – V
Kostra dítěte ležela na zádech
Bez nálezů

Hrob 18
Orientace: Z – V
Kostra dítěte ležela na zádech
Bez nálezů 

Hrob 19
Orientace: Z – V
Kostra ležela na zádech.
Kamenné obložení hlavy, tři kameny kolmo a jeden polo-
žen napříč
Nálezy:
1. u  levé nohy: hrncovitá nádoba, výzdoba: nepravidelná 
rytá šroubovice, na dolní části nádoby byly dva hluboké 
zářezy vzniklé po výpalu, v době používání nádoby, výška 
127 mm, průměr ústí 124 mm, výduti 123 mm, dna 69 mm, 
tab. 73: 13.

Hrob 20
Orientace: S – J
Kostra ležela na levém boku.
Bez nálezů.

Hrob 21
Orientace: ZJZ – VSV
Kostra dítěte (12 let) ležela na zádech.
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:
1. u hlavy: dvě záušnice, dnes ztracené
2. v klíně: láhev, výzdoba: v horní polovině jednouchá rýha, 
pod ní dva pásy hřebenových vpichů a  několikanásobná 
vlnice, na dolní části nádoby hluboký zářez vzniklý po vý-
palu v době používání nádoby, výška 128 mm, průměr ústí 
46 mm, výduti 100 mm, dna 51 mm, inv. č. 54 252, Národní 
Muzeum, tab. 73: 14.

Hrob 22
Orientace: Z – V
Kostra dospělé ženy ležela na zádech.
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:

1. u hlavy: bronzová záušnice s očkem, průměr 12,3 mm, 
průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,2 mm, inv. č. 54 235, Ná-
rodní Muzeum, tab. 74: 3
2. u  hlavy: bronzová záušnice s  očkem, průměr 13  mm, 
průměr drátu 1,1 mm, šířka kličky 1,4 mm, inv. č. 54 236, 
Národní Muzeum, tab. 74: 4
3. na krku: dva jednoduché korálky z modrého skla, prů-
měr 3 a 6 mm, výška obou 2,5 mm, inv. č. 54 237, Národní 
Muzeum, tab. 74: 2–3
4. na krku: tři segmentované korálky, dva jednoduché 
(délka 5 a  4,5  mm), tab. 74:  4, 8; jeden dvoudílný: délka 
16,5 mm, průměr 5–6 mm, z mléčně zabarveného skla, inv. 
č. 54 237, Národní Muzeum, tab. 74: 6
5. na krku: tři segmentované korálky, 1  jednoduchý (dél-
ka 5 mm), tab. 74: 5; 2. dvoudílné (délka 10 mm), průměr 
5–6 mm, z tmavomodrého skla, inv. č. 54 237, Národní Mu-
zeum, tab. 74: 7, 9
6. u boku (strana není určena): nůž s odlomeným násad-
ním trnem rovným hřbetem a obloukovitým ostřím, délka 
95 mm, šířka čepele 11 mm, šířka hřbetu 2 mm, inv. č. 54 
238, Národní Muzeum, tab. 74: 1
7. mísovitá nádoba na blíže neurčeném místě uložená 
dnem vzhůru, výzdoba: na podhrdlí jednoduchá vlnice, 
v horních dvou třetinách pravidelná široká rytá šroubovi-
ce, výška 100 mm, průměr ústí 164 mm, výduti 154 mm, 
dna 73 mm, inv. č. 54 233, Národní Muzeum, tab. 71: 13
8. na prstě (ruka není určena): bronzový prsten ve tvaru 
podélně prožlabené obroučky, jejíž konce se dotýkají, prů-
měr 22 mm, šířka obroučky 2 mm, inv. č. 54 234, Národní 
Muzeum, tab. 71: 12.

Hrob 23, 24
Příslušnost výbavy k je, dnotlivým pohřbům je nejasná.
Orientace: Z – V
Nálezy:
1. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 15 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 277a, Národní 
Muzeum, tab. 74: 14
2. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 16 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 3,5 mm, inv. č. 54 277b, Ná-
rodní Muzeum, tab. 74: 15
3. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 16 mm, prů-
měr drátu 3 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 278, Národní 
Muzeum, tab. 74: 17
4. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 13 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 3 mm, inv. č. 54 279, Národní 
Muzeum, tab. 74: 18
5. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 16 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 3,5 mm, inv. č. 54 280, Národ-
ní Muzeum, tab. 74: 16.

Hrob 25
Orientace: Z – V
Kostra ležela na zádech
Bez nálezů.

Hrob 26
Orientace: SZS – JVJ
Kostra dospělého jedince ležela na zádech
Bez nálezů.
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Hrob 27
Orientace: S – J
Kostra dítěte (12) let
Kamenné obložení
Bez nálezů.

Hrob 28
Orientace: Z – V
Kostra ležela na zádech.
Nálezy:
1. u hlavy: poškozená bronzová esovitá záušnice, průměr 
11 mm, průměr drátu 1,1 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 
54 281, Národní Muzeum, tab. 74: 19
2. u  hlavy: fragment bronzové esovité záušnice, průměr 
10 mm, průměr drátu 1,3 mm, inv. č. 54 282, Národní Mu-
zeum, tab. 74: 20.

Hrob 29
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 30
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 31
Orientace: J – S
Kostra ležela ve skrčené poloze na pravém boku.
Bez nálezů.

Hrob 32
Orientace: J – S
Kostra ležela ve skrčené poloze na pravém boku.
Bez nálezů.

Hrob 33
Orientace: J – S
Kostra ležela ve skrčené poloze na pravém boku.
Bez nálezů.

Hrob 34
Orientace: J – S
Kostra ležela ve skrčené poloze na pravém boku.
Bez nálezů.

Hrob 35
Orientace: J – S
Kostra ležela ve skrčené poloze na pravém boku, ruce byly 
přeloženy přes hrudník.
Bez nálezů.

Hrob 36
Orientace: S – J
Kostra dospělého člověka ležela na zádech.
Kamenné obložení
Bez nálezů.

Hrob 37
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 38
Orientace: Z – V
Kostra dítěte
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:
1. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10,5 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 3,5 mm, inv. č. 54 240, Ná-
rodní Muzeum, tab. 74: 21
2. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 3 mm, inv. č. 54 239, Národ-
ní Muzeum, tab. 74: 22
3. na krku: dvojitý segmentovaný korálek ze žlutobílého 
skla, délka 7 mm, průměr 4 mm, inv. č. 54 241, Národní 
Muzeum, tab. 74: 23.

Hrob 39
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 40
Orientace: Z – V
Kamenné obložení
Bez nálezů

Hrob 41
Orientace: V – Z
Kostra ležela ve skrčené poloze.
Pod lidskou kostrou byla kostra koně položená na hřbetu 
s nohama skrčenýma a prohnutým krkem.
Bez nálezů.

Hrob 42
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 43
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 44
Orientace: Z – V
Bez nálezů

Hrob 45
Orientace: SZS – JVJ
Kostra dospělého muže
Bez nálezů.

Hrob 46
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 47
Orientace: Z – V
Nálezy:
1. u  hlavy: bronzová záušnice s očkem, průměr 12  mm, 
průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 54 244, 
Národní Muzeum, tab. 75: 2
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2. u  hlavy: bronzová záušnice s očkem, průměr 12  mm, 
průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 54 245, 
Národní Muzeum, tab. 75: 2
3. u levé strany při žebrách: fragment železného nože s od-
lomeným hrotem i násadním trnem, délka 75 mm, šířka 
čepele 12 mm, inv. č. 54 243, Národní Muzeum, tab. 75: 1
4. na krku: pět segmentovaných korálků z tmavomodrého 
skla, jeden jednodílný (délka 4,5 mm), 3 dvoudílné (délka 
9,5; 10; 10 mm), 1.trojdílný (délka 9 mm), průměr všech 
5 mm, inv. č. 54 242, Národní Muzeum, tab. 75: 7, 12–14 
5. na krku: dva segmentované korálky ze žlutobílého skla: 
1 jednodílný (délka 5 mm), jeden dvoudílný (délka 8 mm), 
průměr obou 5 mm, inv. č. 54 242, Národní Muzeum, tab. 
75: 8–9
6. na krku: dva jantarové korálky: jeden válcovitý (délka 
9,5 mm, průměr 5 mm), jeden fazetovaný korálek (průměr 
11,5, délka 7 mm), inv. č. 54 242, Národní Muzeum, tab. 
75: 5–6
7 na krku: kulovitý korálek z hnědého kamene (průměr 
9 mm), inv. č. 54 242, Národní Muzeum, tab. 75: 4.

Hrob 48
Orientace: Z – V
Kamenné obložení
Bez nálezů

Hrob 49
Orientace: Z – V
Nálezy:
1. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 14,3  mm, 
průměr drátu 2,5 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 247, 
Národní Muzeum, tab. 75: 15
2. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 15,3  mm, 
průměr drátu 3 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 246, Ná-
rodní Muzeum, tab. 75: 16
3. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 4 mm, inv. č. 54 248, Národ-
ní Muzeum, tab. 75: 17
4. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 14 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 3,5 mm, inv. č. 54 249, Ná-
rodní Muzeum, tab. 75: 18.

Hrob 50
Orientace: ZSZ – VJV
Nálezy:
1. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 254, Národní 
Muzeum, tab. 75: 19
2. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 253, Národní 
Muzeum, tab. 75: 20
3. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 252, Národní 
Muzeum, tab. 75: 21
4. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 11 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 251, Národní 
Muzeum, tab. 75: 22
5. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10 mm, prů-
měr drátu 1,7 mm, šířka kličky 3 mm, inv. č. 54 250, Národ-
ní Muzeum, tab. 75: 23

6. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 9 mm, průměr 
drátu 1 mm, šířka kličky 1,8 mm, inv. č. 54 255, Národní 
Muzeum, tab. 75: 24
7. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10,5 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 259, Národní 
Muzeum tab. 75: 25
8. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 11mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 258, Národní 
Muzeum tab. 75: 26
9. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10 mm, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 257, Národní 
Muzeum tab. 75: 27
10. u hlavy: stříbrná esovitá záušnice, průměr 10,5 m, prů-
měr drátu 1 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 256, Národní 
Muzeum, tab. 75: 28
11. na krku: náhrdelník ze skleněných korálků a dvou ko-
vových, inv. č. 54 260, Národní Muzeum, dva válcovité 
korálky z tmavomodrého silně korodovaného skla délka 
12 a 9 mm, průměr obou 5 mm, tab. 75: 29, 30; jeden tma-
vomodrý válcovitý korálek, délka 6,5 mm, průměr 9 mm, 
tab. 75: 31; dva korálky tmavomodré trojdílné segmento-
vané korálky délka mm průměr 8 mm, tab. 75: 33, 34; je-
den dvoudílný délka 11 mm, průměr 8 mm tab. 75: 32, dva 
korálky z  blíže neurčeného kovu (v popisech J. Hellicha 
(1892) uváděn cín) se čtyřni podélnými vysokými plastic-
kými žebry, hrany žeber byly zdobeny jemnými vroubky, 
délka 18 mm, průměr 12 mm, tab. 75: 35, druhý korálek se 
rozpadl při vyzvednutí; osm jantarových fazetovaných ko-
rálků průměr 9–11 mm, délka 6–8 mm, tab. 76: 1–8.

Hrob 51
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
V hrobě byly uloženy kostry dvou jedinců. Kostra dospělé-
ho člověka ležela na zádech a v místě pánve dětská kostra 
se skrčenýma nohama.
Nálezy:
1. u  hlavy dospělého jedince: bronzová esovitá záušnice, 
průměr 15 mm, průměr drátu 3 mm, šířka kličky 6 mm, 
inv. č. 54 262, Národní Muzeum, tab. 76: 9
2. u  hlavy dospělého jedince: bronzová esovitá záušnice, 
průměr 15 mm, průměr drátu 2,4 mm, šířka kličky 6,5 mm, 
inv. č. 54 261, Národní Muzeum, tab. 76: 10
3. u  hlavy dospělého jedince: bronzová esovitá záušnice, 
průměr 15 mm, průměr drátu 3 mm, šířka kličky 6 mm, 
inv. č. 54 263, Národní Muzeum, tab. 76: 11
4. u pravé klíční kosti dospělého jedince: černý hlinitý korál 
napolo rozpadlý, patrně přeslen (Hellich 1892, tab. 50: 16), 
dnes ztracený.

Hrob 52
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 53
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.
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Hrob 54
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 55
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 56
Orientace: SZ – JV
Bez nálezů.

Hrob 57
Orientace: JZ – SV
Bez nálezů.

Hrob 58
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 59
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 60
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 61
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Délka kostry 188 cm
Bez nálezů.

Hrob 62
Orientace: Z – V 
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 63
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Bez nálezů.

Hrob 64
Orientace: Z – V
Dřevěné obložení (rakev?)
Kostra byla položena na zádech s rukama podél těla a no-
hama nataženýma, lebka byla pootočena doleva
Nálezy:
1. u levé nohy: dřevěné konické vědérko se dvěma obruče-
mi, závěs držadla ve tvaru vlaštovčího ocasu, dnes ztracené, 
průměr (pravděpodobně horní 130 mm, Hellich 1892, tab. 
50: 10), inv. č. 54 265, Národní Muzeum, tab. 76: 13.

Hrob 65
Orientace: Z – V 
Dřevěné obložení / rakev 
 Bez nálezů. 

Hrob 66
Orientace: Z – V 
Dřevěné obložení / rakev 
 Bez nálezů. 

Hrob 67
Orientace: Z – V
Kostra byla položena na zádech, s  nohama poněkud výše 
skrčenýma (Hellich 1892).
Nálezy: 
1. u hlavy: bronzové esovité náušnice, průměr 15 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 4 mm, inv. č. 54267, Národní 
muzeum, tab. 76: 12..

Hrob 68
Orientace: ZJZ – VSV
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:
1. u nohou: hrncovitá nádoba zdobená pravděpodobně ry-
tou šroubovicí, dnes ztracená (Hellich 1892, tab. 50: 14)

Hrob 69
Orientace: Z – V
Nálezy:
1. u pravého lokte: železný nůž, dnes ztracený.

Hrob 70
Orientace: Z – V 
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:
1. u  hlavy: stříbrná pozlacená esovitá záušnice, průměr 
13 mm, průměr drátu 1 mm, šířka kličky 1,5 mm, inv. č. 54 
284, Národní Muzeum, tab. 76: 14
2. na pánvi: železný nůž, dnes ztracený.

Hrob 71
Orientace: ZSZ – VJV
Nálezy:
1. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 13 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 273, Národ-
ní Muzeum, tab. 76: 15
2. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 2 mm, šířka kličky 3 mm, inv. č. 54 272, Ná-
rodní Muzeum, tab. 76: 18
3. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 13 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 2,5 mm, inv. č. 54 270, Národ-
ní Muzeum, tab. 76: 19
4. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12 mm, prů-
měr drátu 1,5 mm, šířka kličky 3 mm, inv. č. 54 274, Národ-
ní Muzeum, tab. 76: 20
5. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 1,5 mm, šířka kličky 2 mm, inv. č. 54 271, 
Národní Muzeum, tab. 76: 21
6. na krku: dva náhrdelníky, podle popisu J Hellicha (1892, 
698) byly sestaveny z nalezených korálků náhodně a neod-
povídají nálezové situaci:
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1. Náhrdelník: Inv. č. 54266, Národní Muzeum: čtyři čtyř-
dílné segmentované korálky z  čirého skla, délka 13,2–
10,4  mm, průměr 6,4–4,6  mm, tab. 77:  2, 4, 8, 24; dva 
trojdílné segmentované korálky z  čirého skla, délka 10,4 
a 10 mm, průměr 3,6 a 4,6 mm, tab. 77: 1, 12; tři dvoudíl-
né segmentované korálky z čirého skla, délka 6,5–10,4 mm, 
průměr 4,7–5,5 mm, tab. 77: 3, 20–21; jeden čtyřdílný korá-
lek ze žlutého skla, délka 20,6 mm, průměr 6 mm, tab. 77: 6; 
dva dvoudílné korálky ze žlutého skla, délka 10,5; 11,6 mm, 
průměr 6,2 mm a 5,9 mm, tab. 77: 15, 22; tři jednodílné 
ze žlutého skla, délka 4,7–5,8 mm; průměr 6,4–5,3, tab. 
77: 16, 17, 23; 2. trojdílné korálky z modrého skla, délka 11, 
10,6 mm, průměr 7 a 6,7 mm, tab. 77: 5, 11; dva dvoudílné 
korálky z modrého skla, délka 10,6 a 11,2 mm; průměr 6,5 
a 6,7; tab. 77: 7, 9; 4 jednodílné korálky z modrého skla, 
délka 3,5–5,3 mm, průměr 5–6 mm, tab. 77: 13, 14, 18, 19; 
mušle kauri, délka 11,2 mm; šířka 7,9 mm, tab. 77: 10.
2. Náhrdelník: Inv. č. 54 267, Národní Muzeum, čtyři fa-
cetované jantarové korálky, délka 8,2–5,8  mm, průměr 
12–13 mm, tab. 77: 42, 45, 47, 49; jeden jantatový korálek 
ve tvaru kvádru se skosenými rohy, 8,3 × 8,2 × 5,8 mm, tab. 
77: 39; dvojkónický podélně žebrovaný korálek z blíže ne-
učeného kovu (olovo?), délka 10 mm, průměr 7,7 mm, tab. 
77: 43; 21.silně korodovaných kulovitých skleněných korál-
ků o průměru 7,7–4,3 mm, tab. 77: 25–29, 31, 32, 34, 35, 36, 
40, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 59, 61; 11 silně korodovaných 
melounovitých skleněných korálků o  průměru 6–7  mm 
tab. 77: 30, 33, 35, 38, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
3. na krku: část prolamovaného korálku z blíže neučené-
ho kovu (olovo?), zdobený granulací, délka 12 mm, šířka 
7 mm, inv. č. 54 268, Národní Muzeum, tab. 76: 16
3. na krku: dva zlomky závěsku (pravděpodobně lunicového 
tvaru) z blíže neučeného kovu (olovo?), výzdoba: vystoup-
lý vroubený okraj, uprostřed půlkulovitá vypnulina, druhý 
zlomek zdoben polokruhovými vypnulinami, Inv. č. 54 269, 
Národní Muzeum, tab. 76: 17.

Hrob 72
Orientace: SZ – JV
Kostra skrčená
Hrob obložen po stranách i shora kameny.
Bez nálezů. 

Hrob 73
Orientace: ZJZ – VSV
Bez nálezů.

Hrob 74
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 75
Orientace: ZJZ – VSV
Bez nálezů.

Hrob 76
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 77
Orientace: ZJZ – VSV

Bez nálezů.

Hrob 78
Orientace: Z – V
Kostra dítěte byla uložena ve vydlabaném kmenu.
Nálezy: 
1. u levé ruky: železný nůž s kostěnou střenkou zdobenou 
rytou výzdobou připevněná třemi nýty, délka 169 mm, šíř-
ka čepele 18, inv. č. 54 275, Národní Muzeum, tab. 78: 1.

Hrob 79
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 80
Orientace: Z –.V
Bez nálezů.

Hrob 81
Hrob byl porušen hrobkováním řepy, dochovaná je jen jed-
na noha.
Orientace: S – J
Bez nálezů.

Hrob 82
Porušený hrobkováním řepy, dochovaná byly jen nohy do 
úrovně kolen.
Pohřeb spočíval na částečně dochované kostře koně.
Orientace: S – J
Bez nálezů.

7.3. U nádraží (obr. 17)

Libické železniční nádraží se nachází přibližně 130–
160 m východně za okrajem opevněného předhra-
dí, od nějž je dělí výrazná terénní deprese, vytvoře-
ná vedlejším ramenem Cidliny. Podle zprávy J. Hel-
licha proťala stavba severozápadní dráhy v roce 1870 
v pros toru dnešního nádraží přirozenou vyvýšeninu, 
jejíž zbytek byl zcela aplanován při rozšíření stavby 
v roce 1896. Rozsáhlé terénní úpravy, které se stavbou 
souvisely zásadním způsobem pozměnily původní re-
liéf. Záchranná činnost J. Hellicha se soustředila pře-
devším na řadové kostrové pohřebiště a  na výrazné 
sídlištní objekty. Z rozsahu zemních prací (cca 6000 
m2) a poznámek J. Hellicha (1897) je zřejmé, že blí-
že neurčitelná část sídlištních objektů a snad i hrobů 
stavbě podlehla.

Hlavní část pohřebiště představuje skupina 50 hro-
bů uspořádaných dopěti řad. Mimo ni bylo nalezeno 
několik dalších izolovaných pohřbů, konkrétně hrob 
51 (jihovýchodně od hlavní skupiny) a 52–54 (na se-
verním okraji zkoumané plochy). Další pokračování 
pohřebiště známe jen z náhodných nálezů hrobů, v je-
jichž výbavě se objevily vedle keramických nádob také 
dvě ostruhy a hrot kopí (Turek 1946, Valla 1913). 
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7.3.1. Popisy hrobů

Hrob 1
Orientace: SZ – JV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 2
Orientace: SZ – JV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 3
Orientace: SZ – JV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 4
Orientace: SZ – JV
Nedospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 5
Orientace: SZ – JV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 6
Orientace: SZ – JV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 7
Orientace: SZ – JV
Dítě
Bez nálezů.

Hrob 8
Orientace: SZ – JV
Dítě
Bez nálezů.

Hrob 9
Orientace: SZ – JV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 10
Orientace: SZ – JV
Dospělý, žena
Nálezy: 
1. stříbrná esovitá záušnice, průměr 14 mm, průměr drátu 
2,5 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 196, Národní Mu-
zeum, tab. 79: 1
2. stříbrná esovitá záušnice, průměr 15,5 mm, průměr drá-
tu 2,5 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 197, Národní Mu-
zeum, tab. 79: 2.

Hrob 11
Orientace: SZ – JV
Dospělý, žena

Nálezy:
1. u hlavy: bronzová esovitá záušnice s odlomenou kličkou, 
průměr 11 mm, průměr drátu 1,8 mm, inv. č. 54 203, Ná-
rodní Muzeum, tab. 79: 3
2. u hlavy: bronzová esovitá záušnice s odlomenou kličkou, 
průměr 12 mm, průměr drátu 1,8 mm, inv. č. 54 204, Ná-
rodní Muzeum, tab. 79: 4
3. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 2 mm, šířka kličky 5,5 mm, inv. č. 54 202, 
Národní Muzeum, tab. 79: 5
4. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12 mm, prů-
měr drátu 2 mm, šířka kličky 4,5 mm, inv. č. 54 201, Národ-
ní Muzeum, tab. 79: 7
5. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 2,3 mm, šířka kličky 3,5 mm, inv. č. 54 198, 
Národní Muzeum, tab. 79: 8
6. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 2,3 mm, šířka kličky 3,5 mm, inv. č. 54 199, 
Národní Muzeum, tab. 79: 9
7. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 2 mm, šířka kličky 5 mm, inv. č. 54 200, Ná-
rodní Muzeum, tab. 79: 10
8. na krku: náhrdelník z  drobných skleněných korálků, 
dnes ztracený.

Hrob 12
Orientace: SZ – JV
Dospělý, žena
Bez nálezů.

Hrob 13
Orientace: SZ – JV
Dítě
Bez nálezů.

Hrob 14
Orientace: SZ – JV
Dřevěné obložení ( rakev?), délka 175 cm, šířka 28–30 cm
Bez nálezů.

Hrob 15
Orientace: SZ – JV
Dřevěné obložení ( rakev?), délka 187 cm, šířka 27–30 cm
Bez nálezů.

Hrob 16
Orientace: SZ – JV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 17
Orientace: SZ – JV
Nedospělý, žena
Nálezy:
1. u hlavy: bronzová esovitá záušnice, ztracená.
2. na krku: dva bronzové jemné korálky (Hellich 1897, 680) 
Rozpadly se při vyzvedávání.
3. na prsteníku pravé ruky: bronzový prsten s konci přelo-
ženými přes sebe, průměr 16 mm, inv. č. 54 206, Národní 
Muzeum, tab. 79: 6.
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Hrob 18
Orientace: SZ – JV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 19
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 20
Částečně porušen
Orientace: ZSZ – VJV
Bez nálezů.

Hrob 21
Částečně porušen
Orientace: ZSZ – VJV
Bez nálezů.

Hrob 22
Orientace: ZSZ – VJV
Dítě
Dřevěné obložení (rakev?), obloženo drobnými kameny 
Bez nálezů.

Hrob 23
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, muž, délka kostry 180 cm
Bez nálezů.

Hrob 24
Orientace: ZSZ – VJV
Délka kostry 159 cm
Bez nálezů.

Hrob 25
Orientace: ZSZ – VJV
Délka kostry 140 cm 
Bez nálezů.

Hrob 26
Orientace: ZSZ – VJV
Dítě
Bez nálezů.

Hrob 27
Orientace: ZSZ – VJV
Dítě
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:
1. na krku: náhrdelník z 24 jantarových korálků, 23 fazeto-
vaných (tab. 80: 3, 5–27), 1 válcovitý, inv. č. 54 207, Národní 
Muzeum, tab. 80: 4
2. na krku: náhrdelník ze skleněných a kamenných korál-
ků, inv. č. 54 208, Národní Muzeum. Skleněné a kamenné 
korálky byly střídavě navlékány s bronzovými, které se ne-
dochovaly. čtyři válcovité korálky z tmavočerveného skla, 
průměr 4–5 mm, délka 4–7 mm, tab. 79: 12, 13, 21, 22; jeden 
čtyřnásobný segmentovaný korálek ze žlutého skla, délka 
17 mm, průměr 6,5 mm, tab. 79: 23; 1 korálek ve tvaru kvá-

dru z šedobílého kamene, délka 9,5 mm, průřez 10 × 9 mm, 
tab. 79: 17; jeden válcovitý korálek ze silně korodovaného 
skla se stříbřitým povrchem, délka 13 mm, průměr 6,5 mm, 
tab. 79: 16; korálek ve tvaru kvádru z tmavomodrého skla, 
délka 9 mm, průřez 7 × 8 mm, tab. 79: 15; jeden soudkovitý 
korálek ze zeleného kamene, délka 7 mm, průměr 10 mm, 
tab. 79:  18; jeden válcovitý korálek ze světlešedého skla 
s bílými, šedobíle lemovanými očky, délka 12 mm, průměr 
9 mm tab. 79: 19; jeden soudkovitý korálek ze žlutobílého 
skla, délka 3,5 mm, průměr 6,6 mm, tab. 79: 20.

Hrob 28
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 29
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 30
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 31
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 32
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Dřevěné obložení (rakev?), v místě hlavy byla kamenná des-
ka s usekanými hořejšími rohy o rozměrech 40 × 24 × 5 cm.
Bez nálezů.

Hrob 33
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 34
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 35
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 36
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 37
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
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Bez nálezů.

Hrob 38
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 39
Orientace: SZ – JV
Dítě
Bez nálezů´.

Hrob 40
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 41
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 42
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, žena
Nálezy:
1. u  hlavy: bronzová esovitá záušnice, průměr 12,5  mm, 
průměr drátu 1,5 mm, šířka kličky 4 mm, inv. č. 54 209, 
Národní Muzeum, tab. 79: 11.

Hrob 43
Orientace: ZSZ – VJV
Dítě, věk 6 let
Bez nálezů.

Hrob 44
Orientace: ZSZ – VJV
Dítě, věk do 1 roku
Bez nálezů.

Hrob 45
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý
Bez nálezů.

Hrob 46
Orientace: ZSZ – VJV
Bez nálezů.

Hrob 47
Orientace: ZSZ – VJV
Bez nálezů.

Hrob 48
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, muž
Bez nálezů.

Hrob 49
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý

Bez nálezů.

Hrob 50
Orientace: ZSZ – VJV
Dospělý, žena
Nálezy:
1. u hlavy: bronzová záušnice, průměr 16,5 mm, průměr 
drátu 3,5 mm, inv. č. 54 210, Národní Muzeum, tab. 79: 24
2. u hlavy: bronzová záušnice, průměr 12,5 mm, průměr 
drátu 1,5 mm, šířka kličky 4 mm, inv. č. 54 211, Národní 
Muzeum, tab. 79: 25.

Hrob 51
Hloubka 155 cm
Orientace: ZSZ – VJV
Dřevěné obložení (rakev?)
Dospělý, žena
Nálezy:
1. na krku: dvoudílný korálek z tmavomodrého skla, délka 
28 cm, průměr 9 mm, inv. č. 54 217, Národní Muzeum, tab. 
80: 1
2. na krku: dvoudílný korálek z čirého skla, délka 23 cm, 
průměr 10 mm, inv. č. 54 217, Národní Muzeum, tab. 80: 2.

Hrob 52
Orientace: SZ – JV
Dřevěné obložení (rakev?)
Nálezy:
1. u nohou: hrncovitá nádoba, výzdoba: na podhrdlí pás 
jednoduchých vrypů, pod ním rytá šroubovice, výška 
118 mm, průměr ústí 100 mm, výduti 98, dna 75 mm, inv. č. 
54 212, Národní Muzeum, tab. 79: 26.

Hrob 53
Hloubka 155 cm
Orientace: SV – JZ
Celý hrob byl obložen opukovými kameny, kamenné oblo-
žení hrobu tvořilo schránku, vnitřní rozměry: 175 × 40 cm 
u hlavy a 35 cm u nohou. Kameny byly 50 cm dlouhé 25–30 
cm široké a 5 cm silné.
Nálezy:
1. u  levé dlaně: devět stříbrných denárů Boleslava II, do-
chovány pouze čtyři, inv. č. 54 213–216, Národní Muzeum, 
tab. 80: 27.
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Obr. 28 Kanín II, sondy z let 1961–1970. 
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7.4. Na růžku (sonda H 2, obr. 29)

Pohřebiště v poloze Na růžku je situováno 260 m za 
severním okrajem předhradí, na křižovatce cest spo-
jujících Libici s Poděbrady a Odřepsy. Kostrové hro-
by byly objeveny při stavebních úpravách v roce 1913. 
Archeologický výzkum, který zde provedl J. Hellich60 
měl typický charakter záchranné akce. V  průběhu 
dvou dnů (13. 6. a 29. 10. 1913) zde bylo nalezeno cel-
kem 12 kostrových hrobů. Pravděpodobně se jednalo 
pouze o  malou skupinu, neboť při dalších záchran-
ných archeologických výzkumech(sondy 118, 265/13 
a 304) se další kostrové hroby neobjevily.

7.4.1. Popisy hrobů

Hrob 1
Částečně poškozený. 
Hloubka 50 cm. 
Orientace: S – J.
Z kostry se zachovaly jen dolní končetiny, obě byly pokr-
čené.
Bez nálezů.

Hrob 2
Hloubka od povrchu 86 cm
Orientace: Z – V
Nálezy:
1. na pánvi: železný nůž, dnes ztracený.

Hrob 3
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

60 Terénní dokumentace výzkumu je uložena v  archivu 
Polabského muzea v Poděbradech pod signaturou H 13830.

Hrob 4
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 5
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 6
Orientace: Z – V
Bez nálezů.
Hrob 7
Hloubka od povrchu 85 cm
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

Hrob 8
Orientace: Z – V
Dítě
Bez nálezů.

Hrob 9
Porušen hrobem 10
Hloubka od povrchu 120 cm
Orientace: S – J.
Bez nálezů.

Hrob 10
Zahlouben do výplně hrobu 9, výkopem byly sledovány 
pouze dolní končetiny.
Hloubka 80 cm
Orientace: Z – V
Bez nálezů

Hrob 11
Lebka byla poškozena hrobem 12.

Obr. 29 Libice nad Cidlinou – pohřebiště Na růžku. Z pozůstalosti J. Hellicha, archiv Polabského muzea v Poděbradech, sign: 13 830.
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Rozměry: d. 150 cm, hl od povrchu 60 cm
Orientace: Z – V
Nálezy:
1. za nohama: hrncovitá nádoba zdobená na podhrdlí pá-
sem hřebenových vpichů, vodorovnou rýhou, vícenásob-
nou vlnicí a pásem hřebenových vpichů (Turek 1946, 48, 
obr. 4: 2). Dnes ztracená.

Hrob 12
Orientace: Z – V
Kamenné obložení za hlavou a za nohama
Dítě
Bez nálezů

7. 5. Katolický a evangelický hřbitov (obr. 12, sonda 
H 12)

Pohřebiště v místech dnešního katolického a evange-
lického hřbitova patří k těm nejméně poznaným. Na-
chází se přibližně 400 až 500 severně od okraje před-
hradí. První nálezy raně středověkých hrobů v  této 
poloze zmiňuje J. Hellich (1913, 506) v souvislosti se 
stavbou silnice, která prochází mezi oběma zmíněný-
mi hřbitovy. Ve výbavě těchto hrobů byly keramické 
nádoby, kování dřevěných vědérek a esovité záušnice. 
Další hrob byl objeven roku 1893 v blíže nelokalizo-
vatelném hliníku vedle evangelického hřbitova (Hellich 
1913, 506). V jeho výbavě byla keramická nádoba zdo-
bená na podhrdlí pásem hřebenových vpichů a něko-
likanásobnou vlnicí (Turek 1946, obr. 6:  8). Dalším 
nálezem je fragment železného dvousečného meče, 
který byl nalezen roku 1918 na katolickém hřbitově 
při hloubení hrobu (Turek 1946, obr: 7: 5). V součas-
nosti je meč ztracen. 

Vzhledem k minimu informací umožňující přes-
nější lokalizaci, je vymezení rozsahu tohoto pohřebiště 
problematické. K dispozici máme pouze další tři son-
dy (38, 312 a 46), v nichž byly nalezeny kostrové po-
hřby nebo jejich část (viz kapitola 6.1.1.). Do raného 
středověku přitom lze spolehlivě datovat pouze hrob 
v sondě 312, v němž pohřební výbavu tvořila keramic-
ká nádoba. Rozsah pohřebiště tak lze, alespoň rámcově 
vymezit na základě sond s negativním zjištěním, které 
obklopují dnešní katolický hřbitov. Z tohoto hlediska 
je možné považovat nálezy v sondách 38, 42 a 312 za 
body vyznačující maximální rozsah pohřebiště.

7.6. Katolická fara (obr. 30)

V centru předhradí se nachází budova katolické fary, 
původně kostel Panny Marie. Ačkoli je kostel s tímto 
patrociniem spolehlivě doložen až ve 14. století,61 set-

61 Registru papežský desátků je na Libici uváděn dřevěný 
kostel zasvěcený Panně Marii (Tomek 1873). 

káváme se ve starší literatuře s názorem, že na tomto 
místě stála sakrální stavba, v níž došlo k zázračnému 
uzdravení sv. Vojtěcha (Turek – Hásková – Justová 
1981, 44). Budova katolické fary a  přilehlá zahrada 
se nacházejí na mírné vyvýšenině převyšující okolní 
terén přibližně o dva metry. Tento 50 m dlouhý a 25 
m široký útvar vznikl pravděpodobně antropogenní 
činností. Areál fary je obehnán kamennou zdí, která 
byla původně zdí hřbitovní a je zobrazena i na na ry-
tině z 30. let 17. století (obr. 31). Přestože bylo v areálu 
fary a její těsné blízkosti realizováno již šest archeolo-
gických výzkumů, lze stanovit na jejich základě roz-
sah pohřebiště pouze orientačně (obr. 32).

7.6.1. Přehled nálezových situací

Sonda H 11
Na možnou existenci raně středověkého pohřebiště popr-
vé upozornil nález kostrového hrobu, v jehož výbavě byly 
jantarové korálky. Na základě dochovaných zpráv, můžeme 
tento hrob lokalizovat severně od fary v současné zástavbě 
(Hellich 1913, 506).

Sonda T 4 (obr. 30)
Západně od katolické fary položil v roce 1952–53 dvě sondy 
R. Turek. Obě byly umístěny na ploše návsi, přičemž menší 
z nich se částečně zařezávala do západní části zmíněné vy-
výšeniny nacházející se již mimo ohradní zeď fary. Z nepříliš 
detailního popisu nálezové situace vyplývá, že v sondách by-
ly zachyceny raně středověké zahloubené objekty a pozůs-
tatky stejně datovaných dřevěných konstrukcí. Tři kostrové 
hroby považuje autor výzkumu za „recentní“.62 Z porovnání 
s ostatními nálezy vyplývá, že je lze považovat spíše za okra-
jovou část raně středověkého pohřebiště, neboť všechny tři 
hroby se nacházejí mimo prostor středověkého hřbitova vy-
mezeného dodnes existující zdí (viz kapitola 5.6.). 

62 Archiv Prehistorického oddělení Národního muzea čj. L 
– 14 – 8. 

Obr. 30 Libice nad Cidlinou – pohřebiště u katolické fary.
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Hrob č. 1 – sonda T4a
Porušuje blíže neurčený raně středověký objekt.
Hrobová jáma: obdélníkovitá
Rozměry: d. 178 cm, š. 66 cm
Orientace Z – V
Kostra ležela na zádech s lebkou na týlu a rukama a noha-
ma nataženýma.

Hrob č. 2 – sonda T4b
Hrobová jáma: nepravidelná oválná. 
Rozměry: d. 197 cm, š. 75 cm
Orientace ZSZ – VJV
Přes loketní klouby bylo položeno po 1 kamenu.
Kostra ležela na zádech s lebkou na týlu a rukama a noha-
ma nataženýma.

Hrob č. 3 – sonda T4b
Hrobová jáma: nepravidelná obdélníkovitá
Rozměry: d. 146 cm, š. 60 cm
Orientace ZSZ – VJV
Za hlavou byl kolmo položený kámen.
Kostra dítěte nebo nedospělého jedince ležela na zádech 
s lebkou na týlu a rukama a nohama nataženýma.
K pohřební výbavě je ještě třeba poznament, že ve výplni jed-
noho z hrobů (příslušnost ke konkrétnímu hrobu je nejasná) 
byl nalezen zlomek skla rubínové barvy beze stop koroze.

Sonda 24 (obr. 30)
Ležela cca 30 m jihovýchodně od budovy katolické fary. 
Sonda zachytila kromě blíže nedatovaného kostrového 
hrobu také dva zahloubené objekty datovaného do středo-

Obr. 31 Libice v druhé polovině 17. století. M. B. Bolelucký: Rosa Boemica sivr Vita sancti Woytiechi agnomine Adalberti Pragensis episcopi 
Vngariae Poloniae Prussiae apostoli, Praha 1668. Autor rytiny: K. Škréta.

Obr. 32 Libice nad Cidlinou – pohřebiště u katolické fary, rekon-
struovaný rozsah pohřebiště.
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hradištního období, pravě-
kou a raně středověkou kul-
turní vrstvu (Justová 1985a).

4. Sonda 29 (obr. 30)
Sonda 29 byla založena při 
jihovýchodní stěně katolic-
ké fary s cílem odkrýt relikty 
kostela P. Marie. Výzkum za-
chytil 1,3 m mocnou vrstvu 
vrcholně středověkých te-
rénních úprav. Tato navážka 
nasedala přímo na jílovité 
podloží. Do této vrstvy byly 
založeny základy pětibokého 
presbytáře kostela (Justová 
1985a).

5. Sonda 265/9 (obr. 30)
Záchranný archeologický vý-
zkum na trase hlavního řadu 
kanalizace proběhl v  roce 
2003. Sonda 57 m dlouhá 
a  jeden metr široká prochá-
zela podél jihozápadní čás-
ti ohradní zdi. V  celé délce 
sondy se objevila homoge-
nizovaná vrstva sypké šedo-
hnědé písčité hlíny s četnými 
zlomky lidských kostí, kterou 
porušovaly mladohradištní 
objekty. 
Další lidské kosti byly získány 
z  výkopů po přípojky domů 
čp. 65 a  66, kde však vzhle-
dem k  nevhodným povětr-
nostním podmínkám a  mi-
nimální šířce výkopu (20–25 
cm) nemohl být proveden 
další archeologický výzkum. 
Sledováním obou přípojek 
bylo možné pouze určit hra-
nici pohřebiště.

Sonda 294 (obr. 30)
Záchranný výzkum byl vy-
volán v roce 2005 hloubením 
kanalizační přípojky pro katolickou faru. Plocha sondy 294 
se částečně překrývala se sondou 29. V jižní části byla pak 
zachycena výrazná homogenizovaná vrstva tmavohnědé 
mírně písčité hlíny, v níž se vyskytovaly zlomky lidských 
kostí, kousky malty a  úlomky cihel. Tato vrstva nasedala 
přímo na geologické podloží tvořené béžovým jílem. Tato 
skutečnost byla ověřena do vzdálenosti 1,2 m od budovy 
fary prohloubením sondy až na úroveň podloží a ve zbýva-
jící části pedologickým vrtákem.
V těsné blízkosti fary byly nalezeny části dvou kostrových 
hrobů. Oba hroby byly orientovány severojižním směrem, 
podél delších stran se dochovaly zbytky dřevěné rakve, pří-
padně obložení. Lebka zasahovala pod základy jižního náro-
ží fary a z postkraniálního skeletu se zachovala páteř, hrud-

ník a obě paže, zbývající část byla zničena mladšími zásahy. 
Z druhého hrobu byla nalezena v původní anatomické polo-
ze jen část pravé nohy.

7.7. Ulice Ke hradišti (obr. 33)

Řadové kostrové pohřebiště bylo objeveno v  letech 
1893 až 1896 na parcelách 4 a 5, kde bylo odkryto cel-
kem 20 hrobů krytých kamennými deskami63 – sonda 
H 13. Nález kostrových hrobů v  tomto případě ne-

63 Hroby byly nalezeny při stavebních úpravách na obou 
zmíněných pozemcích. 

Obr. 33 Libice nad Cidlinou – pohřebiště v ulice Ke hradišti. 
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provázel archeologický výzkum a autoři obou zpráv 
(Píč 1893; Hellich 1897) měli k dispozici pouze zpro-
středkované informace. Ve výbavě hrobů byly esovité 
záušnice a blíže neučené bronzové ozdoby, které jsou 
v současnosti ztracené. Části poškozených kostrových 
hrobů zachytil záchranný výzkum na sousední parce-
le 2 v roce 1979, sonda 17 (Justová 1980).

Další části pohřebiště byly objeveny v roce 2003 
při stavbě kanalizace v sondách 265/1 a 265/264. Son-
da 265/2 zachytila terén poškozený recentními zása-
hy až na úroveň písčitého podloží a  lidské kosti zde 
byly nalezena pouze v sekundární poloze. Části dvou 
kostrových pohřbů pocházejí ze sondy 265/1.

Hrob 1
Číslo objektu: 3a/265. Byl porušen sídlištním objekty 3b, c, 
d/265; tyto objekty neobsahovaly žádný datovací materiál.
Hloubka od povrchu: 69 cm
Orientace: Z – V
Kostra dospělé ženy (adultus II –maturus II) ležela na zá-
dech s lebkou na týlu.
Bez nálezů. 

Hrob 2
Číslo objektu: 6/265. Výkopem byla narušena pouze jeho 
jižní část, větší část hrobu nebyla prozkoumána. Objekt 
5/265 byl bez nálezů.
Rozměry: d. 237 cm, hloubka od povrchu 78 cm
Orientace: Z – V
Bez nálezů.

64 Nálezová zpráva čj. 1577/09 uložené v archivu Archeo-
logického ústavu AV ČR, Praha.

7.8. Evangelická fara (obr. 34)

Nově bylo objeveno pohřebiště při záchranném výzku-
mu v roce 2003 na šíji spojující předhradí a akropoli, 
v  blízkosti dnešní evangelické fary65. Sonda zachytila 
dva částečně porušené kostrové hroby a  sekundárně 
přemístěné části lidských skeletů v  raně novověkých 
až novověkých vrstvách. Ve výplních hrobových jam 
se vedle mladohradištní keramiky vyskytly také kous-
ky malty, které mohou dokládat existenci zděné stavby 
v místě pohřebiště. Na základě sond s negativním zjiš-
těním (sonda 6a, východní část sondy 265/5) a sond, 
kde byly nalezeny lidské kosti již v  druhotné poloze 
(sonda 265/4), můžeme konstatovat, že celkový rozsah 
pohřebiště nepřesahoval plochu 26 × 23 metrů.

Hrob 1
Číslo objektu: 21/265. Hrob byl částečně narušen výkopem 
pro kanalizaci. 
Šířka min. 41 cm, délka 227 cm, hloubka od povrchu 87 cm
Orientace: SZ – JV
Hrobová jáma měla obložení z opukových kamenů. 
Kostra dospělého muže (maturus) ležela na zádech s leb-
kou na týlu, rukama a nohama nataženýma. 
Nálezy:
Ve výplni hrobové jámy 16 zl. mladohradištní keramiky, 8 
zl. zvířecích kostí, drobné kousky malty. 
Hrob 2
Číslo objektu: 20/265. Hrob byl částečně narušen výkopem 
pro kanalizaci.
Hloubka od povrchu: šířka 36 cm, délka 73 cm, 100 cm
Orientace: Z – V

65 Nálezová zpráva čj. 1577/09 uložené v archivu Archeo-
logického ústavu AV ČR, Praha.

Obr. 34 Libice nad Cidlinou – pohřebiště U evangelické fary. 



[115]

Pohřebiště

Hrobová jáma měla obložení z opukových kamenů. Jeden 
z kamenů překrýval lebku a část hrudníku. 
Kostra dítěte (infans II) ležela na zádech s lebkou pootoče-
nou doleva, rukama a nohama nataženýma. 
Bez nálezů.

7.9. Ojedinělé hroby a sporná pohřebiště

Mimo uvedená pohřebiště bylo v  libické aglomeraci 
nalezeno několik ojedinělých či sporných dokladů ra-
ně středověkého pohřbívání. Při stavbě evangelického 
kostela v roce 1902 v severovýchodní části předhradí, 
byla objevena keramická nádoba, avšak připustíme-li, 
že mohla být součástí hrobové výbavy, je značně ne-
pravděpodobné, že se jedná o součástí většího pohře-
biště, neboť jeho pokračování by patrně zachytily son-
dy 19 nebo 282 (obr. 13).

Pravděpodobně další část pohřebiště byla zachy-
cena sondami 300 a 311 ( viz kapitola 6.1.1.), které se 
nacházejí přibližně 350 m od předhradí. První kostro-
vý hrob byl objeven v roce 1953 při stavbě oplocení 
továrny Mepol (sonda 300). Další tři se vyskytly cca 40 
m severovýchodně při stavbě železniční vlečky (son-
da 311). Do raně středověkého období byly datovány 
podle nádoby, která byla ve výbavě jednoho z hrobů. 
Nálezy a stejně tak i jakákoli kresebná dokumentace 
se nedochovaly. Lokalizace sondy 311 vychází pouze 
z  výpovědi dvou očitých svědků, kteří nezávisle na 
sobě označili stejné místo s rozdílem cca 10 m. Zda 
jsou sondy 300 a 310 částí rozsáhlejšího pohřebiště, či 
se jedná pouze o ojedinělé nálezy není v současnosti 
možné rozhodnout. 

Sonda 42 (viz kapitola 6.1.1.) se nachází 850 m 
severně od vnitřního hradiště na okraji říční terasy. 
Kostrový pohřeb dítěte byl do raného středověku da-
tován pouze na základě opukového obložení hrobové 
jámy. Podobně jako v předchozích případech se může 
jednat jak o ojedinělý nález tak o část dosud nezná-
mého pohřebiště. Nejasná zůstává i samotná přísluš-
nost hrobu (pohřebiště?) k libické aglomeraci, proto-
že 650–700 m západně od místa nálezu nachází na 
katastru obce Choťánky mladohradištní sídliště.


