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13.1 Struktura katalogu

Katalog disperzních pohřebišť, malých skupin hrobů 
a ojedinělých hrobů z jižního předhradí velkomorav-
ské sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko obsahuje 
informace o 205 hrobových celcích s 210 jedinci, které 
byly objeveny, rozeznány a dokumentovány v průběhu 
archeologických výzkumných kampaní v letech 1960–
1962, 1975–1979 a 1991–1994 (Vignatiová 1977–1978; 
1992; Přichystalová 2011).

Katalog je sestaven z pěti základních částí: 1) struk-
turovaný slovní popis hrobového nálezu s kompletní-
mi archeologickými i antropologickými údaji, který 
je doplněn základními plány hrobů ve vztahu k jejich 
nejbližšímu okolí; 2) kresebné tabulky koster a nálezů 
z jednotlivých kontextů, kresby předmětů doplňují fo-
tografie artefaktů ve stejném měřítku (tab. I–LXXXIII); 
3) kresebné tabulky sestavené z výběru nálezů keramic-
kých střepů, které obsahovaly zásypy hrobových jam 
(tab. LXXXIV–XCIV); 4) fototabulky sestavené z terén-
ní fotografické dokumentace (tab. XCV–CXXXVIII); 
5) formuláře popisující zachovalost kosterního mate-
riálu s vyznačením částí skeletu, které jsou dochované 
do současnosti (tab. CXXXIX–CLXVIII).

Nálezové celky jsou podrobně popsány ve strukturo-
vaném textu. Ten vždy obsahuje informace o umístění 
hrobu v rámci zkoumané polohy (čtverec), o strati-
grafické situaci, o hrobové jámě a jejích případných 
úpravách, dále kompletní antropologické informace 
o pohřbeném jedinci a také podrobný popis hrobové-
ho inventáře. Jednotlivé záznamy vychází ze všech dru-
hů terénní dokumentace výzkumu a databázových 
zdrojů pracoviště Ústavu archeologie a muzeologie FF 
MU. Informace o jednotlivých hrobových celcích jsou 
vedeny v jednoduchém systému, který podchycuje zá-
kladní nálezovou situaci a antropologické údaje:

Číslo hrobu (č. tab.)
Rok výzkumu: 
Čtverec: 
Stratigrafický vztah: 
Zásyp: 
Nálezy ze zásypu: 

Hrobová jáma: 
Úprava hrobové jámy / schránka: 
Pohřbený jedinec – poloha a orientace:
Hrobový inventář: (poloha jednotlivých artefaktů)
Popis artefaktů: 
Poznámka 1:
Antropologická charakteristika:
Základní antropometrické údaje:
DNA analýza:
Paleopatalogie:
Poznámka 2: 

Textová část katalogu obsahuje zmínky o různých ty-
pech archeologických objektů. V první řadě jsou to hro-
by, které nesou označení H, za nímž následuje pořadové 
číslo hrobu, například H 4, H 85, H 125. V katalogu je vy-
nechán prefix JP/…, protože v katalogové části jsou uvá-
děny pouze hroby z polohy Jižní předhradí a nemůže tak 
dojít k záměně s hrobem se stejným číslem z jiné zkou-
mané polohy sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. 
Hroby z předhradí se často nacházely v blízkosti sídlišt-
ních objektů anebo v superpozici s nimi. Sídlištní ob-
jekty jsou v grafických přílohách označovány zkratkou 
O, za níž následuje pořadové číslo konkrétního objektu. 
Základové žlaby po různých typech ohrazení nejsou čís-
lovány, proto jsou na obrazových přílohách vyznačeny 
pouze graficky – výraznou texturou v podobě šrafování.

Hrobová jáma je na plánech, které jsou vřazené 
do textové části katalogu, zobrazena v základních li-
niích horní a spodní hrany výkopu. Skelet je zobra-
zen bez hrobového inventáře. Sídlištní objekty a hroby 
z nejbližšího okolí sledovaného hrobového celku jsou 
načrtnuty pouze v základních obrysech, které však re-
spektují stratigrafické pořadí, pokud jsou se sledova-
ným hrobem v superpozici.

Jistými pravidly se řídí i kresebné tabulky s vyobra-
zením hrobového inventáře. Hroby jsou řazeny podle 
následujícího klíče: nejprve hroby s výskytem hrobo-
vé výbavy nebo drobných artefaktů v zásypu (mimo ke-
ramické střepy nebo zvířecí kosti), následují hroby bez 
inventáře s dobře dochovanými kostrami a jako posled-
ní jsou řazeny tabulky s pohřby malých dětí se špatně 
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dochovaným skeletem či značně poničené a dislokované 
hroby s minimem dochovaného kosterního materiálu.

U tabulek složených z terénní fotografické doku-
mentace a také u tabulek s formuláři zachovalosti jsou 
hroby řazeny vzestupně podle čísla hrobu.

U každého hrobu je vyobrazena pouze kostra bez 
kontur hrobové jámy, s identifikovaným hrobovým in-
ventářem. Obrys hrobové jámy byl použit pouze v pří-
padě čtyř tzv. kenotafů. V levém horním rohu tabulky 
je uveden symbol pro pohlaví (♀♂), jež bylo určeno 
na základě antropologických a genetických analýz. Po-
kud se jedná o dítě, je uveden symbol prázdného kru-
hu. Pokud bylo u dítěte stanoveno pohlaví na základě 
analýzy aDNA, pak je do kroužku symbolu pohlaví 
pro ženu nebo muže vložen vnitřní kroužek. Neurčení 
jedinci jsou označeni otazníkem (?).

Artefakty nalezené bez zaznamenání přesné polohy 
jsou zobrazeny bez uvedení přímého vztahu ke skeletu 
(bez označení nálezové polohy). Drobné předměty, jako 
například náušnice, skleněné korálky, gombíky, rolnič-
ky, součásti opaskové garnitury atd., jsou vzhledem 

k měřítku vyobrazení zastoupeny pouze tvarem či 
symbolem. Nálezy větších rozměrů, jako například ná-
doba, sekera, meč, ostruha, celý nůž atd., byly do plánu 
zakresleny v daném poměru ke kostře. Artefakty, které 
se nacházely pod kostí a nebylo je možno dokumen-
tovat v úrovni vypreparované kostry, jsou vyznačeny 
speciálně. Drobné nálezy zastoupené symbolem jsou 
vybarveny v šedé barvě, větší předměty pak šrafováním.

Symboly označující drobné předměty:
– rovnoramenný trojúhelník s vrcholem nahoře: 

náušnice
– kruh: skleněný gombík/knoflík
– čtverec: skleněný korálek, jiné součásti náhrdelníku
– ondřejský kříž: součásti opaskové garnitury 

(přezka, nákončí, průvlečka)
– mezikruží: prsten, kroužek obecně
– hvězda: rolnička
– kosočtverec: křesací kámen
– pětiúhelník: zlomek blíže neidentifikovaného želez-

ného/kovového předmětu.

Grafická legenda pro obrázky použité v textovém katalogu a pro tabulky v obrazové příloze:

Katalog
Obrys sídlištního objektu / settlement feature outline
Obrys hrobové jámy / grave pit outline
Obrys kůlové jámy / post hole outline
Žlab / trench
Hypotetický obrys hrobové jámy / hypotetical grave pit outline
Horní hrana výkopu / upper cut edge

Dolní hrana výkopu / lower cut edge
Spádnice / fall line
Lidská kost / human bone
Lidská kost (dvojhrob) / human bone (double grave)

Inventář
Keramika / pottery
Kov / metal

Kov pod kostí / metal under bone
Kámen / stone
Opracovaný kámen / worked stone

# Náušnice / earring
#* Náušnice pod kostí / earring under bone
" Skleněný korálek / glass bead

G Součásti opaskové garnitúry / belt components
k Rolnička / globular bell
!( Gombík / button
!! Prsten, kroužek / finger ring, ring

!!! Prsten, kroužek pod kostí / finger ring, ring under bone

XW Zlomek kovového artefaktu / metal artefact fragment

XW Zlomek kovového artefaktu pod kostí / metal artefact fragment under bone
$ Křesací kámen / striking flint
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H 1 (č. tab. LVII, XCVI, CXXXIX)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-78
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: okrajový střep zdobený vlnicemi 
(inv. č. P38230); střep zdobený vlnicemi (inv. č. P38231); 
zvířecí kloubové kosti (P38232-233); artefakty ze zásy-
pu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
288 × 96 × 80 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka mírně stočena na pravou stranu; mandibula leže-
la na krčních obratlích, pravá horní končetina nataže-
ná podél těla; levá horní končetina ohnutá do tupého 
úhlu k tělu, kosti předloktí a ruky na/v pánvi; pravá 
dolní končetina ohnutá do tupého úhlu vpravo; levá 
dolní končetina natažená; metakarpální kosti a prstní 
články (pravděpodobně levé ruky) ležely mezi femury. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (podle 
rozměrů pánve a talu); věk: 35–40 let (podle stupně ob-
rusu zubů); výška postavy 152,9 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: střední osteofytické lemy (C5, C6, Th11), mezi 
C5 a C6 pravé kloubní výběžky porozita a eburnizace, 
Schmorlovy uzly (L2); velké končetinové klouby: mír-
né osteofytické lemy (art. humeri – oboustranně); costae: 
fragment blíže neidentifikovatelného žebra je rozšířen 
při sternálním konci – zhojená zlomenina; humerus: 
oboustranně porozita na tuberculum minus; ulna dex-
tra: rozšíření na distálním konci kosti v délce 37 mm 
na 16 mm, dobře zhojená příčná zlomenina kosti; art. 
metacarpophalangea prima: oboustranně mírné osteofy-
tické lemy.
Poznámka 2: –

H 2 (č. tab. LXXX, XCVI, CXXXIX)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L16-79
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: hrobová jáma nezjistitelná – poničena 
orbou; nezahloubena do podloží; na fotografii hrobu 
z terénu je umístěna tabulka s označením H 3, podle 
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Obr. 165: Plán hrobu H 1 s nejbližším okolím.

Fig. 165: Plan of the grave H 1 with its nearest 
surroundings.

13.2 Popis hrobů – textový katalog
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popisu hrobu v článku J. Vignatiové (1977–1978, 141) 
se však (zřejmě) jedná o hrob JP/2.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
Jedinec JP/2a: dítě – chlapec; orientace a poloha těla 
nezjištěny.
Jedinec JP/2b: dítě – dívka; orientace a poloha těla nezjištěny. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: 
Jedinec JP/2a: dítě; věk: 2 roky (podle prořezávání 
zubů); mužské pohlaví (DNA analýza).
Jedinec JP/2b: dítě (pouze fragment levé os temporale); 
ženské pohlaví (DNA analýza). 
Paleopatologie:
Jedinec JP/2a
Lebka:
Os parietale: oboustranně na lamina interna porózní 
periostóza.
Jedinec JP/2b
Lebka:
Os temporale: na lamina interna fragmentů kosti se na-
chází porózní periostóza s keříčkovitými kanálky.

Poznámka 2: k identifikaci dvou jedinců v hrobě do-
šlo až při antropologické analýze prováděné v 90. le-
tech 20. století (viz Drozdová 2005, 97); hrob byl značně 
poničený; je možné, že se jednalo o zbytky ze dvou dět-
ských mělkých hrobů uložených těsně vedle sebe; pro 
interpretaci dvojhrobu chybí dokumentace.

H 3 (č. tab. LXXX, XCVI)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L11-77
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: hrobová jáma nezjistitelná – poniče-
na orbou; nezahloubena do podloží; na jedné foto-
grafii z terénu je u zkoumaného hrobu umístěna ta-
bulka s označením H 3, podle popisu hrobu v článku 
J. Vignatiové (1977–1978, 141) se však jedná o hrob JP/2, 
tomuto předpokladu odpovídají i fotografie na negati-
vech č. 9332, 9333, které zachycují skutečně hrob JP/3.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace a poloha těla nezjištěny. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
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Obr. 166: Plán hrobu H 2.

Fig. 166: Plan of the grave H 2.

Obr. 167: Plán hrobu H 3.

Fig. 167: Plan of the grave H 3.
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Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě (nepřirostlé 
epifýzy); ženské pohlaví (DNA analýza); fragmentární.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 4 (č. tab. LXXX)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L11-83
Stratigrafický vztah: hrob zahlouben do zásypu síd-
lištního objektu č. 3.
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobený střep (inv. č. P38235); 
střep zdobený rýhou a vlnicemi (inv. č. P38234); maza-
nice (inv. č. P38236); artefakty nenalezeny.
Hrobová jáma: hrobová jáma nezjistitelná – poniče-
na orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: po-
hlaví, orientace a poloha těla nezjištěny. 
Hrobový inventář: bez inventáře.

Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán, ani 
fotografická a terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: fragmentární (pou-
ze tři úlomky lebečních kostí a tři úlomky dlouhých 
kostí).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 5 (č. tab. LXXX)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L10-84, L10-83
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobený střep (inv. č. P38238); 
střep zdobený vlnicemi (inv. č. P38237); artefakty 
nenalezeny.
Hrobová jáma: hrobová jáma nezjistitelná – poniče-
na orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
pravděpodobně dospělý jedinec, orientace a poloha 
těla nezjištěny.
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Obr. 168: Plán hrobu H 4 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 3.

Fig. 168: Plan of the grave H 4 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 3.

Obr. 169: Plán hrobu H 5 s nejbližším okolím.

Fig. 169: Plan of the grave H 5 with its nearest 
surroundings.
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Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán, ani 
fotografická a terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělý jedinec 
(pouze dva fragmenty dlouhých kostí).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: – 

H 6 (č. tab. LVII, CXXXIX)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L10-83, L11-83
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
210 × 60 × 70 cm; orientace SVV–JZZ; profily: nesledo-
váno; dno: nesledováno; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: žena; orientace SVV–JZZ; poloha kostry: lebka 
ležela na pravé straně; pravá horní končetina ohnutá 
do tupého úhlu, od těla; levá horní končetina ohnu-
tá do pravého úhlu k tělu; kosti předloktí ležely přes 
lumbální obratle; levá ruka pravděpodobně spočívala 

v prostoru pravého lokte; pravá dolní končetina 
natažená (šikmo), distální konec tibie směřoval k pra-
vému dolnímu rohu hrobové jámy; levá dolní konče-
tina ohnutá do tupého úhlu vpravo; kolenní klouby 
blízko u sebe.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán, ani 
fotografická a terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (po-
porodní změny na pánvi); věk: 45–55 let (podle obru-
su zubů); výška postavy 165,4 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: jeden blíže neidentifikovatelný kraniální 
hrudní obratel má na kaudální meziobratlové ploše 
Schmorlův uzel.
Poznámka 2: –

H 7 (č. tab. I, XCVI, CXXXIX)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L11-82
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –

O003

0 1

°

0 1

°

Obr. 170: Plán hrobu H 6 s nejbližším okolím.

Fig. 170: Plan of the grave H 6 with its nearest 
surroundings.

Obr. 171: Plán dvojhrobu H 7 s nejbližším okolím.

Fig. 171: Plan of double grave H 7 with its nearest 
surroundings.
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Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový zužující 
se k hlavě; rozměry: 200 × 60/91 × 65 cm; orientace JZ–
SV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/7a (spodní kostra): žena; orientace JZ–SV; 
poloha kostry: na zádech; lebka ležela na pravém boku; 
pravá horní končetina natažená podél těla; levá hor-
ní končetina ohnutá do tupého úhlu k tělu, distální 
konec ulny a radia spočíval na lumbálních obratlích; 
pravá dolní končetina ohnutá do tupého úhlu vpravo; 
levá dolní končetina ohnutá do tupého úhlu vpravo.
Jedinec JP/7b (horní kostra): dítě, orientace SV–JZ; po-
loha kostry: na zádech, lebka mírně natočena vlevo 
spočívala na kolenních kloubech jedince JP/7a; hor-
ní končetiny natažené podél těla; silně pokrčené dol-
ní končetiny zasahovaly k lebce spodního jedince; žeb-
ra a obratle chyběly.
Hrobový inventář jedince JP/7a: poloha jednotlivých 
artefaktů: v prostoru lebky – drobný železný kroužek, 
při vybírání se rozpadl (nezobrazeno); u levé nohy šir-
ší situlovitá keramická nádoba (1); u pravé nohy vejčitá 
keramická nádoba bez dochovaného okraje (2).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38240: rozbitá, celá, slabě obtá-
čená situlovitá nádoba, vyrobena z hrubého špatně 
páleného keramického těsta, okraj nádoby seříznutý 
válcovitě, hrdlo prohnuté; zdobena, výzdobný motiv – 
kolem maximální výdutě se mezi nízkými, středně hus-
tými, nepravidelnými hřebenovými vlnicemi nacházel 
hřebenový pás, na dně technická značka – kruh o prů-
měru 2,2 cm; rozměry: výška 16,6 cm; průměr okra-
je 18,1 cm; průměr hrdla 15,2 cm; průměr max. výdutě 
19,7 cm; průměr dna 9,5 cm; výška ústí / hrdlo 1,2 cm; 
výška hrdlo / max. výduť 4,5 cm; výška max. výduť / 
dno 10,9 cm.
2. Inventární číslo P38239: celá, slabě obtáčená vejči-
tá nádoba bez okraje, vyrobena z hrubého špatně pá-
leného keramického těsta; zdobena, výzdobný motiv 
na horní i spodní výduti – odshora dolů: dva nepravi-
delné pásy vlnic blízko sebe – hřebenový pás – dva ne-
pravidelné pásy vlnic daleko od sebe – hřebenový pás, 
na dně složitá plastická značka, složená min. ze čtyř 
obdélníků vzájemně se překrývajících, společně vytvá-
řejících motiv kříže, umístěna excentricky, rozměry 
plastických obdélníků: 2,5 × 3 cm, 2,8 × 3 cm, ostat-
ní nezměřitelné; rozměry nádoby: dochovaná výška 
16,6 cm; průměr hrdla 8,5 cm; průměr max. výdutě 
15,4 cm; průměr dna 8 cm; výška hrdlo / max. výduť 
6 cm; výška max. výduť / dno 10,6 cm.
Poznámka 1: pravděpodobně dvojhrob; není k dispo-
zici milimetrový plán ani terénní dokumentace; na te-
rénní fotografické dokumentaci je zachycena pouze 
kostra dospělé ženy; hrob dítěte je popsán na základě 
článku J. Vignatiové (1977–1978, 139, 142).

Antropologická charakteristika: dospělá žena (podle 
obsahu hrobového inventáře); věk 18–22 let.
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; os frontale: na lami-
na interna dorzálně od levé očnice 4 kostěné osteomy 
(plátky kompaktní kostní tkáně); os occipitale: na emi-
nentia cruciformis v sulcus sinus sagittalis superioris a v sul-
cus sinus transversus porotická kostní novotvorba šedého 
zabarvení (fibrilární kostní tkáň).
Poznámka 2: kostra dítěte (jedinec JP/7b) nebyla pro 
antropologickou analýzu k dispozici.

H 8 (č. tab. II, XCVI, CXL)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L17-74, L18-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
205 × 75 × 88 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
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Obr. 172: Plán hrobu H 8 s nejbližším okolím.

Fig. 172: Plan of the grave H 8 with its nearest 
surroundings.



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

298

Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena, orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
zvrácená dozadu ležela na temeni pootočena na pravou 
stranu; mandibula ležela na krčních obratlích; pravá 
horní končetina natažená podél těla; levá horní konče-
tina původně zřejmě také natažená podél těla, disloka-
ce kostí levého předloktí; dolní končetiny v natažené 
poloze, dislokace levé fibuly.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: ke-
ramická nádoba (1) ležela v prostoru mezi chodidly 
a kratší severovýchodní stěnou.
Popis artefaktů:
1. Inventární číslo P38241: rozbitá, celá nádoba s ma-
ximální výdutí v horní třetině, okraj nálevkovitě vyhr-
nutý a vodorovně seříznutý; zdobena, výzdobný mo-
tiv na horní i spodní výduti – odshora dolů: hřebenový 
pás – nepravidelná středně vysoká vlnice – hřebenový 
pás; rozměry: výška 19,1 cm; průměr okraje 19 cm; prů-
měr max. výdutě 19 cm; průměr dna 9,3 cm; nenale-
zeno; popis nádoby podle článku J. Vignatiové (1977–
1978, 142).
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (po-
porodní změny na pánvi); věk: 70 a více let (podle 
obliterace švů na lebce); výška postavy 158,1 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; os temporale sin.: fossa 
mandibularis plochý osteofyt a laterálně od něj porozi-
ta kloubní plochy; mandibula: oboustranně porozita 
na caput mandibulae; artrotické změny v art. temporo-
mandibularis výraznější na levé straně.
Postkraniální skelet:
Obratle: střední osteofytické lemy (Th3–Th6, L4 a L5) 
a Schmorlovy uzly (Th12 kraniální plocha), Th10 
a Th11 porozita a osteofytický lem na kloubních plo-
škách levých příčných výběžků; radius sin.: distální ko-
nec mírně deformovaný, s největší pravděpodobností 
se jedná o zhojenou příčnou zlomeninu kosti (ovšem 
kost je značně poškozena); femur: oboustranně na dis-
tálním konci dorzální plochy se nacházejí jamky nad 
mediální částí laterálního kondylu.
Poznámka 2: –

H 9 (č. tab. II, III, XCVII, CXL)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L18-73, L17-73
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobené střepy (inv. č. P38247-
248); střep zdobený vlnicemi (inv. č. P38246); zvířecí 
kosti a zuby (inv. č. P38249-251); artefakty ze zásypu 
nenalezeny.

Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
215 × 70 × 85 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž, orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
pootočena vpravo, obličejovou částí směrem k pravé-
mu ramennímu kloubu; pravá horní končetina dislo-
kovaná, patrně původně v natažené poloze podél těla; 
levá horní končetina natažená podél těla; dolní kon-
četiny natažené, dislokace pravé fibuly; žebra i obratle 
částečně dekomponovány.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: ve-
dle kloubní hlavice pravého femuru – železný nůž (1); 
v prostoru levé ruky – ocílka (2), zlomek amorfního že-
leza (3) a křesací kámen (4).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38242: železný nůž s trnem, 
fragment; chybí hrot nože a téměř celý trn; tvar průře-
zu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k trnu zkose-
ný; ostří rovné; ostří k trnu plynulé; rozměry: dochova-
ná délka 10,4 cm; šířka čepele 1,9 cm; tloušťka čepele 
0,3 cm.
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Obr. 173: Plán hrobu H 9 s nejbližším okolím.

Fig. 173: Plan of the grave H 9 with its nearest 
surroundings.
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2. Inventární číslo P38243: trojúhelníková železná 
ocílka s rameny těsně přiloženými k základně, frag-
ment; typ I podle Hrubý 1955; rozměry: max. délka 
(d. základny) 9,3 cm; max. šířka 4,2 cm; max. tloušť-
ka 0,4 cm; šířka rozšířené části základny 2,1 cm; jedno 
rameno ulomeno; délka zachovaného ramena 5,4 cm.
3. Inventární číslo P38245: drobný amorfní želez-
ný zlomek tyčinkovitého tvaru s přikorodovanou že-
leznou hrudkou; rozměry: max. délka 3 cm; min. šíř-
ka 0,5 cm; max. šířka 1,2 cm; tvar průřezu kruhový 
a plochý obdélníkový.
4. Inventární číslo P38244: křesací kámen; rozměry: 
3 × 2,4 cm; nenalezeno; popis podle článku J. Vignatio-
vé (1977–1978, 142).
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělý muž (podle 
lebky a talu); věk: 45–55 let (podle obrusu zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet: 
Metatarsus II. sin.: plantárně zvětšena proximální kloub-
ní plocha; art. metatarso-phalangealis prima sin. osteofy-
tický lem až 1 mm. 
Poznámka 2: –

H 10 (č. tab. III, XCVII, CXL)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L18-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobený střep (inv. č. P38255); 
střep zdobený rýhami (inv. č. P38254); zvířecí kosti 
z páteře (inv. č. P38256); artefakty ze zásypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
207 × 51 × 70 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou a zvířecí norou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena, orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na pravém boku; obě horní končetiny patrně původně 
v natažené poloze podél těla, dislokace pravého 
předloktí; dolní končetiny natažené, dislokace kostí 
pravého bérce, pravá tibie ležela v zásypu 30 cm nade 
dnem hrobové jámy; dislokace žeber a kostí nohou; ze 
severozápadní stěny hrobu sem zasahovala zvířecí nora, 
což je velmi pravděpodobně příčina dislokací kostí.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru pánve, nalevo – železný nůž (1); napravo 
od hrudních obratlů, těsně u páteře – bronzová náuš-
nice s trubičkovým závěskem (2).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38252: železný nůž s trnem, celý 
fragmentární; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet 

rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu plynulý; ostří 
rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu 
plynulé; rozměry: dochovaná délka 10 cm; šířka čepele 
1,3 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
2. Inventární číslo P38253: bronzová náušnice s jed-
nostranným trubičkovým závěskem; na spodním ob-
louku náušnice trubičkovitý příčně členěný závěsek ze 
svinutého zvlněného plechu; původně byl konec tru-
bičky zakončen kuličkou, která je dnes ztracena; spod-
ní oblouk oddělen od horního dvěma uzlíčky; průřez 
drátu kulatý; typ náušnice 7-19 (podle Dostál 1966); 
rozměry: max. délka 2,5 cm; max. šířka 1,9 cm; délka 
závěsku 0,6 cm, tloušťka drátu 0,1 cm. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (podle 
obsahu hrobového inventáře); věk: 45–55 let (podle ob-
rusu zubů); výška postavy 164,8 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; maxilla dx.: zánětlivé 
změny v sinus maxillaris; art. temporomandibularis sin. ar-
trotické změny, osteofytický lem.
Poznámka 2: –
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Obr. 174: Plán hrobu H 10 s nejbližším okolím.

Fig. 174: Plan of the grave H 10 with its nearest 
surroundings.
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H 11 (č. tab. LVII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L18-74, L18-75
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobené střepy (inv. č. P38257-
258); zvířecí kosti (inv. č. P38259-260); artefakty ze zá-
sypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
102 × 50 × 68 cm; orientace JZ–SV; profily a dno: nesle-
dováno; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JZ–SV; poloha nezjištěna; za-
chovány pouze zlomky lebky a dlouhých kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani fo-
tografická a terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; věk: 20–22 
měsíců (podle prořezávání zubů); mužské pohlaví 
(DNA analýza); fragmentární (fragmenty lebky a kos-
ti nohou).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 12 (č. tab. LVII, XCVII, CXL)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L14-75, L14-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
170 × 55 × 70 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
Jedinec JP/12a: dítě (juvenis); orientace SZ–JV; poloha 
kostry: na zádech; poloha lebky a horních končetin ne-
určena; dolní končetiny (snad) ohnuty do tupého úhlu 
vpravo; páteř, žebra, částečně pánev – dekomponováno. 
Jedinec JP/12b: dítě; orientace a poloha kostry 
nezjištěny.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: 
Jedinec JP/12a: nedospělý jedinec; věk: asi 15 let (pod-
le stavu chrupu).
Jedinec JP/12b: dítě; fragmentární.
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Obr. 175: Plán hrobu H 11 s nejbližším okolím.

Fig. 175: Plan of the grave H 11 with its nearest 
surroundings.

Obr. 176: Plán hrobu H 12 s nejbližším okolím.

Fig. 176: Plan of the grave H 12 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Jedinec JP/12a
Lebka
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Jedinec JP/12b
Bez nálezu.
Poznámka 2: k identifikaci dvou jedinců v hrobě do-
šlo až při antropologické analýze prováděné v 90. le-
tech 20. století (viz Drozdová 2005, 98); chybí informa-
ce o primárním uložení fragmentů kostry z jedince 
JP/12b v hrobové jámě jedince JP/12a; pro interpretaci 
dvojhrobu chybí dokumentace.

H 13 (č. tab. LVIII, XCVIII, CXLI)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L13-74, L14-74, L14-73
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
200 × 60 × 62 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 

žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na zátylku; horní končetiny natažené podél těla; dolní 
končetiny natažené.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (po-
porodní změny); věk: 45–55 let (podle obrusu chrupu); 
výška postavy 158,1 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: Schmorlovy uzly (Th6 kraniální meziobratlové 
plocha); ulna sin.: distální konec kosti bambulovitě roz-
šířený v délce 35 mm na 15 mm, distální fragment posu-
nut mírně mediodorzálně – zhojená šikmá zlomenina.
Poznámka 2: –

H 14 (č. tab. IV, XCVIII, CXLI)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L13-74, L12-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: okrajový nezdobený střep 
(inv. č. P38264); nezdobené střepy (inv. č. P38265-
269); zvířecí kosti (inv. č. P38270); artefakty ze zásypu 
nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
175 × 52 × 70 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka ležela na zátylku; pravá horní končetina natažená 
podél těla; levá horní končetina patrně také, dislokace 
kostí levého předloktí; dolní končetiny nataženy; dis-
lokace pravého femuru, hrudníku, hrudní a lumbální 
páteře, křížové kosti.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
na kostech levého předloktí – železný nůž (1) a zlomek 
čepele patrně z dalšího nože (2); v levé části hrudního 
koše – fragment masivního železného plechu (3).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38261: železný nůž, fragment 
čepele; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; ostří 
rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; rozměry: 
dochovaná délka 7,9 cm; šířka čepele 1,7 cm; tloušťka 
čepele 0,3 cm.
2. Inventární číslo P38263: železný nůž, zřejmě frag-
ment čepele; hřbet rovný; ostří rovné; rozměry: docho-
vaná délka 3,5 cm; šířka čepele 1,4 cm; tloušťka čepe-
le 0,5 cm.
3. Inventární číslo P38262: fragment železného před-
mětu; masivní zlomek lichoběžníkovitého tvaru; dvě 
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Obr. 177: Plán hrobu H 13 s nejbližším okolím.

Fig. 177: Plan of the grave H 13 with its nearest 
surroundings.
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oblé hrany jsou původní; dochované rozměry: max. 
délka 3,7 cm, max. šířka 3,2 cm; min./max. tloušťka 
0,1/0,5 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělý muž (podle 
pánve); věk: 35–39 let (podle struktury facies symphysia-
lis); výška postavy 170,0 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: střední až velké osteofytické lemy (C2, Th3–
Th4, Th12, L1–L5); L1: tělo obratle mírně klínovitý 
tvar (kompresivní zlomenina) a velký osteofyt (10 mm) 
na pravé straně těla obratle; L5: rozštěp processus spino-
sus parasagitálně vpravo (spina bifida); velké končetino-
vé klouby: osteofytické lemy (art. cubiti dx. navíc defor-
mace kloubní plochy na hlavičce vřetenní kosti).
Poznámka 2: –

H 15 (č. tab. V, XCVIII, CXLI)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L17-75, L18-75
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.

Nálezy ze zásypu: nezdobené střepy (inv. č. P38278-
279); střepy zdobené vlnicemi (inv. č. P38276-277); ar-
tefakty ze zásypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
215 × 63 × 90 cm; orientace JV–SZ; profily: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JV–SZ; poloha kostry: na zádech; lebka 
stočena na pravý bok; pravá i levá horní končetina na-
tažené podél těla; dolní končetiny natažené; hlezenní 
klouby těsně u sebe; část žeber a obratlů strávena.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: těs-
ně u pravého kotníku – keramická nádoba (1); na pra-
vé straně pánve – železná ocílka (2); vně horní části pra-
vého femuru – železný fragment a křesací kámen (3–4); 
na levé tibii – železný nůž (5).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38275: rozbitá, celá, slabě obtáče-
ná nádoba, vyrobena z hrubého špatně páleného kera-
mického těsta; okraj nádoby seříznutý kuželovitě, hrd-
lo vytažené; nezdobena, na vnějším povrchu nádoby 
jsou viditelné svislé a mírně šikmé rýhy různé hloubky 
a šířky, patrně stopy po uhlazování povrchu nádoby; 
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Obr. 179: Plán hrobu H 15 s nejbližším okolím.

Fig. 179: Plan of the grave H 15 with its nearest 
surroundings.

Obr. 178: Plán hrobu H 14 s nejbližším okolím.

Fig. 178: Plan of the grave H 14 with its nearest 
surroundings.
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rozměry: výška 19,8 cm; průměr okraje 14,5 cm; prů-
měr hrdla 11,8 cm; průměr max. výdutě 17,8 cm; prů-
měr dna 10 cm; výška ústí / hrdlo 2 cm; výška hrdlo 
/ max. výduť 4,5 cm; výška max. výduť / dno 13,3 cm.
2. Inventární číslo P38271: trojúhelníková železná ocíl-
ka s mírně prohnutou a rozšířenou střední částí; ramena 
silně ohnutá, rovná, dotýkají se; typ I podle Hrubý 1955; 
rozměry: max. délka (d. základny) 8,6 cm; max. šířka 
4 cm; max. tloušťka 0,6 cm; šířka rozšířené části základ-
ny 1,5 cm; tloušťka základny 0,3 cm; d. ramen 5,3 cm.
3. Inventární číslo P38273: železný fragment – zlomek 
hrotu čepele nože?; dochované rozměry: délka 4,4 cm; 
šířka 1,5 cm, max. tloušťka 0,4 cm.
4. Inventární číslo P38272: kamenný úštěp – křesací 
kámen se stopami rzi; rozměry: 2,7 × 1,8 cm; nenaleze-
no, doplněno podle údajů J. Vignatiové (1977–78, 143).
5. Inventární číslo P38274: železný nůž s trnem, větší 
fragment; trn z větší části odlomen; tvar průřezu trnu 
obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet 
k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě 
zvednuté?; ostří k trnu zkosené; rozměry: dochovaná 
délka 10,6 cm; délka čepele 9,2 cm; šířka čepele 1,7 cm; 
tloušťka čepele 0,3 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělý muž (pod-
le talu a pánve); věk 70 a více let (podle obrusu zubů 
a srůstu lebečních švů); výška postavy 172,4 cm (podle 
femuru sin.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: mírné osteofytické lemy (C3–C5); fragmenty 
bederních obratlů: L4 velký osteofyt (50 mm), L5 také 
velký osteofyt (15 mm); velké končetinové klouby: os-
teofytické lemy (art. humeri – oboustranně, dextra ebur-
nizace kloubní plochy na lopatce).
Poznámka 2: –

H 16 (č. tab. LVIII, XCVIII, CXLI)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L17-75
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: okrajový nezdobený střep 
(inv. č. P38280); nezdobené střepy (inv. č. P38281-
282); zvířecí kost (inv. č. P38283); artefakty ze zásypu 
nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
150 × 42 × 70 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry: 

na zádech; lebka ležela na levém spánku v prostoru le-
vého ramenního kloubu; horní i dolní končetiny v na-
tažené poloze; dislokace žeber a obratlů po celém pro-
storu hrobové jámy (činnost podzemní fauny?).
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; věk: 3 roky 
(podle prořezávání zubů); mužské pohlaví (DNA 
analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; orbita dx.: porotická 
cribra orbitalia.
Postkraniální skelet: 
Femur dx.: cribra femoris.
Poznámka 2: –

H 17 (č. tab. LVIII, XCIX, CXLII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L16-75
Stratigrafický vztah: hrobová jáma byla zahloubena 
do zásypu jihozápadní části sídlištního obj. 6 – obdél-
níková zemnice (Vignatiová 1992, tab. 4).
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Obr. 180: Plán hrobu H 16 s nejbližším okolím.

Fig. 180: Plan of the grave H 16 with its nearest 
surroundings.
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Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; tvar ani rozměry neurče-
ny; hloubka 60 cm; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZZ–SVV; poloha kostry: silně 
skrčená na levém boku; lebka na levém spánku spočí-
vala na levém ramenním kloubu; horní končetiny po-
krčeny v lokti do pravého úhlu, pravé předloktí přes 
hrudník, levé předloktí přes lumbální část páteře; dol-
ní končetiny ostře pokrčeny, hlezenní klouby přes sebe.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; věk: 7 let (podle 
prořezávání zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os frontale, os occipitale (eminetia cruciformis): na lami-
na interna kostní novotvorba kompaktní kostní tkáně 
s keříčkovitými kanálky.
Postkraniální skelet: 

Femur: oboustranně cribra femoris.
Poznámka 2: –

H 18 (č. tab. VI, XCIX, CXLII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L14-75
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: okrajový nezdobený střep 
(inv. č. P38285); střepy zdobené vlnicemi (inv. č. P38286-
287); střep zdobený rýhami (inv. č. P38288); artefakty 
ze zásypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
210 × 70 × 90 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: muž; 
orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka stočena 
na pravý bok; pravá horní končetina natažená, přes pá-
nev; levá horní končetina pravděpodobně také v natažené 
poloze, dislokace předloktí; dolní končetiny dislokované, 
podle polohy femurů lze usuzovat na nataženou pozici; 
dislokace žeber a obratlů (činnost podzemní fauny?).
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Obr. 182: Plán hrobu H 18 s nejbližším okolím.

Fig. 182: Plan of the grave H 18 with its nearest 
surroundings.

Obr. 181: Plán hrobu H 17 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 6.

Fig. 181: Plan of the grave H 17 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 6.
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Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u levé části pánve, u distálního konce levého femuru – 
železný nůž (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38284: železný nůž s trnem, větší 
fragment; trn poškozen; tvar průřezu trnu obdélníko-
vý; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu odsa-
zený; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; 
ostří k trnu plynulé; rozměry: dochovaná délka 9,8 cm; 
šířka čepele 1,5 cm; tloušťka čepele 0,4 cm, délka trnu 
2,5 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělý muž (pod-
le hrobového inventáře); věk: 45–55 let (podle obrusu 
zubů); výška postavy 166,7 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; výrazný obrus hor-
ních řezáků. 
Postkraniální skelet: 
Obratle: střední osteofytické lemy na fragmentech tří 
hrudních obratlů, na jednom hrudním a jednom be-
derním (blíže neidentifikovatelném) obratli Schmorlo-
vy uzly.
Poznámka 2: –

H 19 (č. tab. LVIII, XCIX, C, CXLII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L16-75; L16-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobený střep (inv. č. P38290); 
střep zdobený vlnicemi (inv. č. P38289); artefakty ze 
zásypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
167 × 55 × 90 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché; porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na bázi, natočená obličejovou části k levému ramenní-
mu kloubu, mandibula dislokovaná, bradovým výběž-
kem k zemi; všechny končetiny v natažené pozici.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: levým dolním rohem se hrobová jáma 
nacházela v těsné blízkosti okraje výkopu sídlištního 
objektu č. 6; není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (podle 
mandibuly); věk: 35–40 let (podle obrusu zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; ossa parietalia: na la-
mina interna v sulcus sinus sagittalis superioris zbytky 

pravděpodobně po keříčkovitých kanálcích v kom-
paktní kostní tkáni; vzhledem k nejasnosti nebyl jedi-
nec zařazen do analýzy změn na lamina interna. 
Poznámka 2: fragmentární.

H 20 (č. tab. VI, C, CXLII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L16-74
Stratigrafický vztah: východní kratší stěna výkopu 
hrobové jámy byla zahloubena do zásypu sídlištního 
objektu 6 – obdélníková zemnice; do zásypu zemnice 
se propadaly kosti nohou (Vignatiová 1992, tab. 4).
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: okrajový nezdobený střep 
(inv. č. P38295); nezdobené střepy (inv. č. P38298-300); 
střep se dnem (inv. č. P38301); střepy zdobené vlnice-
mi (inv. č. P38296-297); artefakty ze zásypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
195 × 50 × 75 cm; orientace Z–V; profily: nesledováno; 
dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na levém spánku; pravá horní končetina ohnutá 
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Obr. 183: Plán hrobu H 19 s nejbližším okolím.

Fig. 183: Plan of the grave H 19 with its nearest 
surroundings.
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do pravého úhlu, k tělu, distální konce ulny a radia le-
žely na lumbálních obratlích; levá horní končetina na-
tažená podél těla; dolní končetiny nataženy. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
mezi žebry a levým humerem – železný nůž (1); u pra-
vého kolenního kloubu – železná přezka a nákončí (2–
3); pod levou částí pánve – bronzový kroužek a frag-
ment železa – asi z nože (4–5).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38291: celý železný nůž s trnem, 
chybí pouze malý kousek špičky čepele; tvar průřezu 
trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; 
hřbet k trnu odsazený; ostří rovné; ostří k hrotu oblou-
kovitě zvednuté; ostří k trnu plynulé; rozměry: délka 
21,4 cm; délka čepele 16 cm; šířka čepele 2,2 cm; tloušť-
ka čepele 0,3 cm, délka trnu 5,4 cm.
2. Inventární číslo P38292: fragment železné přez-
ky; tvar rámečku rektangulární; rozměry: max. délka 
1,5 cm; max. šířka 1,1 cm; max. tloušťka 0,2 cm; délka 
bočního ramene 0,9 cm. 
3. Inventární číslo P38293: zlomek obdélníkové-
ho železného nákončí; rozměry: délka 1,9 cm; šířka 
1,6 cm; tloušťka 0,3 cm.

4. Inventární číslo P38294: bronzový masivní kroužek 
s překrytými ztenčenými konci; prsten?; typ 12-2 (pod-
le Dostál 1966); rozměry: průměr vnější 2,8 cm; průměr 
vnitřní 2 cm; max. tloušťka 0,4 cm; min. tloušťka (kon-
ce kroužku) 0,2 cm.
5. Bez inventárního čísla: železný fragment, patrně 
hrot nože s přilnutými zbytky dřeva; rozměry: délka 
3,2 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělý muž (pod-
le pánve); věk: 45–50 let (podle facies symphysialis); výška 
postavy 170,5 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: střední až velké osteofyty na Th6–Th12 a L1–
L5; Th12 na meziobratlové terminální ploše se ve stře-
du těla obratle nachází prohlubeň s ostrými okraji 
(lytická léze), okolo léze je viditelná porozita; na rent-
genovém snímku není patrné ohraničení léze (skle-
rotické okraje); sklerotizace je patrná pouze dorzál-
ně za samotnou lézí; v tomto případě se může jednat 
o počáteční stadium tuberkulózy; nelze vyloučit, že se 
jedná o Schmorlův uzel; velké končetinové klouby: os-
teofytické lemy (art. humeri – oboustranně, art. cubiti 
dx.); humerus sin.: nefyziologický ohyb kosti, rentgeno-
vý snímek neprokázal zlomeninu, mohlo by se jednat 
o subperiostální zlomeninu z dětství; pelvis dx.: osteofyt 
(osifikace) na tuber ischiadicum. 
Poznámka 2: –

H 21 (č. tab. LXXX, C)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-74, L16-74 
Stratigrafický vztah: hrob byl porušen výkopem síd-
lištního objektu č. 6; zničena byla téměř celá kostra; 
na místě zůstala pouze lebka a část hrudníku a paží. 
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu, orientace, rozměry ne-
zjištěny; hloubka 70 cm; profily, dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace S–J?; poloha kostry: podle zbytků kos-
try hrudníku a humerů by jedinec mohl být původně 
uložen na zádech; lebka byla rozbitá, poloha se nedala 
určit; neurčitelná byla i poloha všech končetin.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: –
Poznámka 2: osteologický materiál nebyl pro antro-
pologickou a paleopatologickou analýzu k dispozici.
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Obr. 184: Plán hrobu H 20 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 6

Fig. 184: Plan of the grave H 20 with its nearest surroun-
dings. The grave disturbed the settlement feature No. 6
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H 22 (č. tab. VII, C, CI, CXLIII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L16-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobený střep (inv. č. P38307); 
střep zdobený vlnicemi (inv. č. P38304); střep zdobe-
ný vlnicemi a rýhami (inv. č. P38305); střep zdobený 
rýhami (inv. č. P38306); zvířecí kosti (inv. č. P38308-
309); artefakty ze zásypu nenalezeny. 
Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíhají-
cí se k nohám; rozměry: 185 × 75/90 × 125 cm; orienta-
ce SSZ–JJV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SSZ–JJV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na pravém boku, mandibula ležela na krčních ob-
ratlích; kosti horních i dolních končetin dislokovány, 
nelze určit přesnou polohu původního uložení; podle 
polohy femurů snad lze usuzovat na nataženou polo-
hu dolních končetin; obratle a žebra roztahány po celé 
ploše dna hrobové jámy (činnost podzemní fauny?). 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 

v oblasti krčních obratlů a horní části hrudníku – skle-
něné korálky (1–27), původně jich bylo 30 – tři frag-
mentární kusy se nedochovaly; pod kloubem pravého 
femuru – prsten (28).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38302/1: příčně členěný válcovi-
tý skleněný korálek, celý, s poškozením; sklo čiré; bar-
va skla nazelenalá; sklo navinuto na měděnou trubič-
ku; počet segmentů: 4; rozměry: délka1 1,7 cm; šířka2 
0,9 cm; průměr otvoru 0,3 cm.
2. Inventární číslo P38302/2: příčně členěný válcovi-
tý skleněný korálek, celý; sklo čiré; barva skla nazele-
nalá; sklo navinuto na měděnou trubičku; počet seg-
mentů: 4; rozměry: délka 1,7 cm; šířka 0,8 cm; průměr 
otvoru 0,3 cm.
3. Inventární číslo P38302/3: příčně členěný válcovi-
tý skleněný korálek, celý; sklo čiré; barva skla nazele-
nalá; sklo navinuto na měděnou trubičku; počet seg-
mentů: 4; rozměry: délka 1,7 cm; šířka 0,9 cm; průměr 
otvoru 0,2 cm.
4. Inventární číslo P38302/4: příčně členěný válcovi-
tý skleněný korálek, celý; sklo průsvitné; barva skla bílá, 
místy nazelenalá, perleťový lesk; sklo navinuto na mě-
děnou trubičku; počet segmentů: 6; rozměry: délka 
2 cm; šířka 0,55 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
5. Inventární číslo P38302/5: příčně členěný válcovi-
tý skleněný korálek, celý, s poškozením; dvouplášťový; 
vláknitá struktura vrchního materiálu; barva skla per-
leťová, místy nazelenalá; spodní skelná hmota znač-
ně degradovaná; počet segmentů: 7; rozměry: délka 
1,9 cm; šířka 0,5 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
6. Inventární číslo P38302/6: příčně členěný válcovitý 
skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vláknitá struktu-
ra vrchního materiálu; barva skla perleťová, místy na-
zelenalá; spodní skelná hmota značně degradovaná; 
počet segmentů: 4; rozměry: délka 1,3 cm; šířka 0,6 cm; 
průměr otvoru 0,1 cm.
7. Inventární číslo P38302/7: příčně členěný válcovitý 
skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vláknitá struktu-
ra vrchního materiálu; barva skla perleťová, místy na-
zelenalá; spodní skelná hmota značně degradovaná; 
počet segmentů: 4; rozměry: délka 1,5 cm; šířka 0,5 cm; 
průměr otvoru 0,1 cm.
8. Inventární číslo P38302/8: příčně členěný válco-
vitý skleněný korálek, celý; sklo průsvitné; barva skla 
bílá, místy nazelenalá, perleťový lesk; počet segmen-
tů: 4; rozměry: délka 1,2 cm; šířka 0,5 cm; průměr ot-
voru 0,2 cm.
9. Inventární číslo P38302/9: příčně členěný válco-
vitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; barva skla 
perleťová, místy nazelenalá; spodní skelná hmota 

1 Rozměr v ose navlékacího otvoru.
2 Maximální průměr korálku v ose kolmé na osu navlékacího ot-

voru.
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Obr. 185: Plán hrobu H 21 s nejbližším okolím. Hrob byl 
poničený sídlištním objektem č. 6. 

Fig. 185: Plan of the grave H 21 with its nearest surroun-
dings. The grave was disturbed by settlement feature No. 6
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značně degradovaná; počet segmentů: 4; rozměry: dél-
ka 1,4 cm; šířka 0,5 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
10. Inventární číslo P38302/10: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vlákni-
tá struktura vrchního materiálu; barva skla perleťová, 
místy nazelenalá; spodní skelná hmota značně degra-
dovaná; počet segmentů: 4; rozměry: délka 1,2 cm; šíř-
ka 0,5 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
11. Inventární číslo P38302/11: příčně členěný válco-
vitý skleněný korálek, celý, s poškozením; dvouplášťo-
vý; barva skla perleťová, místy nazelenalá; spodní skelná 
hmota značně degradovaná; počet segmentů: 4; rozmě-
ry: délka 1,2 cm; šířka 0,5 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
12. Inventární číslo P38302/12: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; barva skla 
perleťová, místy nazelenalá; spodní skelná hmota znač-
ně degradovaná; počet segmentů: 3; rozměry: délka 
1,2 cm; šířka 0,5 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
13. Inventární číslo P38302/13: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vlákni-
tá struktura vrchního materiálu; barva skla perleťo-
vá, místy nazelenalá; spodní skelná hmota značně 
degradovaná; počet segmentů: 3; na jednom kon-
ci – spirálovité ukončení korálku, nezahlazené stopy 

po odstřižení skelného vlákna; rozměry: délka 0,95 cm; 
šířka 0,55 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
14. Inventární číslo P38302/14: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; barva skla 
perleťová, místy nazelenalá; spodní skelná hmota znač-
ně degradovaná; počet segmentů: 3; rozměry: délka 
1 cm; šířka 0,55 cm; průměr otvoru 0,3 cm.
15. Inventární číslo P38302/15: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vlákni-
tá struktura vrchního materiálu; barva skla perleťová, 
místy nazelenalá; spodní skelná hmota značně degra-
dovaná; počet segmentů: 3; rozměry: délka 0,95 cm; 
šířka 0,55 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
16. Inventární číslo P38302/16: příčně členěný válco-
vitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; náznak vlák-
nité struktury vrchního materiálu; barva skla perleťová, 
místy nazelenalá; spodní skelná hmota značně degra-
dovaná; počet segmentů: 3; rozměry: délka 1,1 cm; šíř-
ka 0,5 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
17. Inventární číslo P38302/17: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vlákni-
tá struktura vrchního materiálu; barva skla perleťová, 
místy nazelenalá; spodní skelná hmota značně degra-
dovaná; počet segmentů: 3; rozměry: délka 0,8 cm; šíř-
ka 0,55 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
18. Inventární číslo P38302/18: příčně členěný vál-
covitý skleněný korálek, celý; dvouplášťový; vlákni-
tá struktura vrchního materiálu; barva skla perleťová, 
místy nazelenalá; spodní skelná hmota značně degra-
dovaná; počet segmentů: 3; rozměry: délka 1 cm; šířka 
0,5 cm; průměr otvoru 0,2 cm.
19. Inventární číslo P38302/19: příčně členěný válcovi-
tý skleněný korálek, pravděpodobně celý, s poškozením; 
dvouplášťový; vláknitá struktura vrchního materiálu; 
barva skla perleťová, místy nazelenalá; spodní skelná 
hmota značně degradovaná; počet segmentů: 2; rozmě-
ry: délka 0,8 cm; šířka 0,5 cm; průměr otvoru 0,1 cm.
20. Inventární číslo P38302/20: válcovitý korálek ze 
zeleného sekaného skla; vláknitá struktura materiálu; 
rozměry: délka 0,8 cm; šířka 0,35 cm.
21. Inventární číslo P38302/21: válcovitý korálek ze 
zeleného sekaného skla; vláknitá struktura materiálu; 
rozměry: délka 1,1 cm; šířka 0,35 cm.
22. Inventární číslo P38302/22: drobný kotoučovitý 
skleněný korálek, celý; barva skla tmavě modrá nebo 
černá; rozměry: délka 0,15 cm; šířka 0,3 cm, průměr ot-
voru 0,1 cm.
23. Inventární číslo P38302/23: drobný kotoučovitý 
skleněný korálek, celý; barva skla tmavě modrá nebo 
černá; rozměry: délka 0,2 cm; šířka 0,3 cm, průměr ot-
voru 0,1 cm.
24. Inventární číslo P38302/24: drobný kotoučovitý 
skleněný korálek, celý; barva skla tmavě modrá nebo 
černá; rozměry: délka 0,2 cm; šířka 0,3 cm, průměr ot-
voru 0,1 cm.
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Obr. 186: Plán hrobu H 22 s nejbližším okolím. 

Fig. 186: Plan of the grave H 22 with its nearest 
surroundings.
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25. Inventární číslo P38302/25: drobný kotoučovitý 
skleněný korálek, celý; barva skla tmavě modrá nebo 
černá; rozměry: délka 0,2 cm; šířka 0,3 cm, průměr ot-
voru 0,1 cm.
26. Inventární číslo P38302/26: drobný kotoučovitý 
skleněný korálek, celý; barva skla tmavě modrá nebo 
černá; rozměry: délka 0,2 cm; šířka 0,2 cm, průměr ot-
voru 0,1 cm.
27. Inventární číslo P38302/27: drobný kotoučovitý 
skleněný korálek, celý; barva skla tmavě modrá nebo 
černá; rozměry: délka 0,2 cm; šířka 0,23 cm, průměr ot-
voru 0,1 cm.
28. Inventární číslo P38303: bronzový/měděný? pás-
kový prsten, celý, dochovaný ve fragmentech; bez vý-
zdoby; zlomky původního prstenu jsou v současnosti 
nalepeny na měděném kroužku; silně patinováno; typ 
12-3 (podle Dostál 1966); rozměry: vnější/vnitřní prů-
měr 2,1 / 2 cm; šířka pásku 0,4 cm; tloušťka pásku 
0,1 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; věk: asi 10 let 
(podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: zvýšená perforace přední plochy obratlových 
těl; humerus: oboustranně léze na crista tuberculi minoris; 
femur dx.: na distální části mediální plochy malý hrbo-
lek kompaktní kostní tkáně; tibia: oboustranně pro-
hlubně v oblasti linea musculi solei.
Poznámka 2: –

H 23 (č. tab. LIX, CI, CXLIII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-74, L15-73
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
175 × 65 × 125 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka stočena na levou stranu; všechny končetiny v nata-
žené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (po-
porodní změny na pánvi); věk: 40–50 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie:

Lebka:
Maxilla dx.: ve středu spodního okraje očnice je patrný 
kostní nárůstek (deformace), pravděpodobně se jedná 
o kostní svalek – zhojená zlomenina.
Postkraniální skelet:
Obratle: Schmorlovy uzly (Th7–Th11, L4); scapula sin.: 
os acromiale; femur dx. a obě tibie: na kloubní ploše (facies 
medialis) nerovnost kostního povrchu (pravděpodobně 
artrotické změny); art. metatarzophalangealis I.: artrotic-
ké změny v podobě středních osteofytických lemů.
Poznámka 2: –

H 24 (č. tab. VIII, CI, CXLIII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
140 × 56 × 82 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
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Obr. 187: Plán hrobu H 23 s nejbližším okolím. 

Fig. 187: Plan of the grave H 23 with its nearest 
surroundings.
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ležela na zátylku; horní končetiny dislokovány, nelze 
určit polohu; dolní končetiny natažené; dislokace že-
ber a obratlů, některé obratle se nacházely až u nohou 
(činnost podzemní fauny?).
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: vně 
pravého femuru a zbytků pánve – železný nůž (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38310: železný nůž s trnem, větší 
zlomek; hrot chybí; trn ulomen v místě nasazení na če-
pel; tvar průřezu trnu trojúhelníkový; hřbet vyklenu-
tý; hřbet k trnu plynulý; ostří k trnu plynulé; rozmě-
ry: délka 6,7 cm; šířka čepele 1,5 cm; tloušťka čepele 
0,4 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; věk: asi 5 let 
(podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os frontale, ossa parietalia, ossa temporalia, os occipitale: 
na lamina interna periostóza s keříčkovitými kanálky, 
v některých částech je fibrilární kostní tkáň, jinde už 
došlo k přestavbě v kompaktní kostní tkáň. 

Postkraniální skelet:
Femur: oboustranně cribra femoris; femur dx.: na fa-
cies posterior a facies lateralis, femoris dx. jemná poróz-
ní periostóza (33 × 8 mm); na levé straně kompakta 
zničena – nehodnotitelné.
Poznámka 2: –

H 25 (č. tab. VIII, CI, CXLIII)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L13-76
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: nezdobené střepy (inv. č. P38315-
318); střep zdobený vlnicemi (inv. č. P38314); artefakty 
ze zásypu nenalezeny.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
176 × 58 × 80 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
ležela na zátylku, mírně pootočena vlevo; všechny kon-
četiny v natažené poloze; dislokace kostí spodní části 
pravé poloviny hrudníku.
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Obr. 188: Plán hrobu H 24 s nejbližším okolím. 

Fig. 188: Plan of the grave H 24 with its nearest 
surroundings.

Obr. 189: Plán hrobu H 25 s nejbližším okolím. 

Fig. 189: Plan of the grave H 25 with its nearest 
surroundings.
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Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
na pravé části pánve – železný nůž (1); pod lebkou – dvě 
bronzové náušnice (2–3). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38311: železný nůž s trnem, zlo-
mek; tvar průřezu trnu nezjištěn; hřbet rovný; hřbet 
k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k trnu plynulé; roz-
měry: délka 5,3 cm; šířka čepele 1,2 cm; tloušťka čepe-
le 0,3 cm.
2. Inventární číslo P38312: bronzová náušnice s jed-
nostranným válcovitým spirálovitě vinutým závěskem 
z tordovaného drátku, fragmentární stav; spodní ob-
louk původně oddělen od horního uzlíčky z třikrát 
ovinutého tordovaného drátu, zachován pouze jeden 
uzlíček; spirálovitě vinutý válcovitý závěsek je na spod-
ním oblouku ukončený kuličkou/granulí, která je za-
korodovaná do drátěného válce; průřez drátu kulatý; 
typ náušnice 7-16 (podle Dostál 1966); rozměry: max. 
délka 2,6 cm; max. šířka 1 cm; délka závěsku 0,8 cm, 
tloušťka drátu 0,1 cm.
3. Inventární číslo P38313: bronzová náušnice, frag-
mentární stav; spodní oblouk původně oddělen od hor-
ního uzlíčky z třikrát ovinutého tordovaného drátu, 
zachován pouze jeden uzlíček; závěsek chybí; není do-
ložitelné, jestli jde o párovou náušnici k inv. č. P38312; 
rozměry: max. délka 1,9 cm; tloušťka drátu 0,1 cm.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (pod-
le lebky); věk: 16–20 let (podle obrusu zubů a srůs-
tu růstových štěrbin); výška postavy 151,6 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; orbita dx.: na stropu 
se nachází ohraničené ložisko (přibližně 10 mm v prů-
měru) podobající se cribra orbitalia trabekulárního až 
kribrotického typu, ovšem mohlo by se jednat také 
o lokalizovaný zánět, např. trachom.
Poznámka 2: –

H 26 (č. tab. LIX, CII, CXLIV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
102 × 58 × 95 cm; orientace SV–JZ; profily: nesledová-
no; dno: ploché; v místě nohou byl hrob recentně poru-
šen archeologickou sondáží – rýhováním.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SV–JZ; poloha kostry: na zádech; lebka 
ležela na zátylku, mandibula dislokovaná do prostoru 

levého ramenního kloubu; poloha horních končetin 
nejistá, snad v natažené poloze; dolní končetiny byly 
mírně ohnuté směrem vlevo; kosti nohou zničeny. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; věk: asi 4 roky 
(podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 27 (č. tab. LIX, CII, CXLIV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-74
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: zvířecí kosti – kloubové (inv. č. P38319-
320); nenalezeno.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 180 × 65 × 120 cm; orientace SV–JZ; profily a dno: 
nesledováno. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: žena; orientace SV–JZ; poloha kostry: na zádech; 

H027

0 1

°

Obr. 190: Plán hrobu H 26 s nejbližším okolím. 

Fig. 190: Plan of the grave H 26 with its nearest 
surroundings.
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lebka na pravém spánku; pravá horní končetina ohnu-
ta ve velmi ostrém úhlu k tělu, kosti rukou v prostoru 
pravého ramene; levá horní končetina ohnuta v ostrém 
úhlu k tělu, předloktí v prostoru hrudníku; poloha 
pravé dolní končetiny není jasná; levá dolní končeti-
na je pokrčená v ostrém úhlu směrem vpravo, kolenní 
kloub se nachází pod pravým femurem.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (po-
porodní změny na pánvi); věk: 35–40 let (podle stupně 
obrusu zubů); výška postavy 154,0 cm (podle femuru 
dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; os occipitale: mírné os-
teofytické lemy na condyli occipitales; osteofyty v místě 
úponu některých žvýkacích svalů: m. temporalis při úpo-
nu na processus coronoideus mandibulae, m. pterygoideus 
medialis při úponu na mediální plochu angulus mandi-
bulae; s největší pravděpodobností se jedná o myossitis 
ossificans posttraumatica.
Postkraniální skelet:

Obratle: mírné až střední osteofytické lemy (C5–L5); 
sacrum: facies pelvina zbytky porózní periostózy; proxi- 
mální článek ruky: blíže neidentifikovatelný na dor-
zální ploše plochý okrouhlý osteofyt, pravděpodobně 
osifikovaný hematom; femur: oboustranně na facies an-
terior a na facies posterior podél linea aspera zbytky po-
rózní periostózy fibrilární kostní tkáně s longitudinál-
ním žlábkováním; tibia: oboustranně na facies lateralis 
zbytky porózní periostózy fibrilární kostní tkáně s lon-
gitudinálním žlábkováním; na facies lateralis při před-
ním okraji příčné žlábky, pravděpodobně otisky cév; 
fibula: oboustranně na facies medialis zbytky porózní 
periostózy.
Poznámka 2: –

H 28 (č. tab. IX, CII, CXLIV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L30-93, L31-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
190 × 70 × 60 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na levém boku, všechny končetiny v natažené poloze; 
dislokace kostí rukou a nohou.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
po pravé straně lebky – tři náušnice (1, 3, 5); na levé 
straně, pod lebkou – tři náušnice (2, 4, 6); mezi páteří 
a levým loketním kloubem – šest skleněných korálků 
na kovovém drátě, v současnosti dochovány pouze čty-
ři (7–10), zlomky skla a zbytky kovového drátu, na kte-
rém byly navlečeny korálky (11).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38321: bronzová náušnice 
s oboustranným válcovitým spirálovitě vinutým závěs-
kem z tordovaného drátku, fragmentární stav; spodní 
oblouk byl původně oddělen od horního uzlíčky, ne-
dochovaly se; na spodním oblouku oboustranný zá-
věsek – tordovaný drát spirálovitě stočený do válco-
vitého tvaru; horní část válce je ukončená kuličkou/
granulí, spodní část závěsku je poškozena a granule 
chybí; průřez drátu kulatý; typ náušnice 7-17 (podle 
Dostál 1966); rozměry: délka závěsku 0,9 cm; tloušťka 
drátu 0,1 cm.
2. Inventární číslo P38322: bronzová náušnice 
s oboustranným válcovitým spirálovitě vinutým závěs-
kem z tordovaného drátku, fragmentární stav; spodní 
oblouk oddělen od horního uzlíčky z třikrát ovinuté-
ho drátku; na spodním oblouku oboustranný závěsek – 
tordovaný drát spirálovitě stočený do válcovitého tva-
ru; oba konce válce jsou ukončeny kuličkou/granulí; 
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Obr. 191: Plán hrobu H 27 s nejbližším okolím. 

Fig. 191: Plan of the grave H 27 with its nearest 
surroundings.
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průřez drátu kulatý; typ náušnice 7-17 (podle Dostál 
1966); rozměry: délka závěsku 1,2 cm; tloušťka drátu 
0,1 cm.
3. Inventární číslo P38323: jednoduchá kroužko-
vá náušnice z bronzového drátu, fragmentární stav; 
na spodním oblouku zůstaly stopy po uzlíčcích; prů-
řez drátu kulatý; typ náušnice 7-2 nebo 7-3 (podle 
Dostál 1966); rozměry: max. délka 1,8 cm; max. šířka 
1,2 cm; tloušťka drátu 0,1 cm.
4. Inventární číslo P38324: jednoduchá kroužko-
vá náušnice z bronzového drátu, fragmentární stav; 
na spodním oblouku zůstaly stopy po uzlíčcích; 
na spodním oblouku také náznak po možné existen-
ci závěsku; průřez drátu kulatý; rozměry: max. délka 
1,8 cm; max. šířka 1,2 cm; tloušťka drátu 0,1 cm.
5. Inventární číslo P38325: bronzová náušnice s jed-
nostranným trubičkovým závěskem, fragmentár-
ní stav; na spodním oblouku náušnice trubičkovitý 
příčně členěný závěsek, ze svinutého zvlněného ple-
chu; spodní oblouk je oddělen od horního jednodu-
chými uzlíčky z hladkého drátu; průřez drátu kulatý; 
typ náušnice 7-19 (podle Dostál 1966); rozměry: max. 
délka 1,9 cm; délka závěsku 0,7 cm; tloušťka drátu 
0,1 cm.
6. Inventární číslo P38326: jednoduchá kroužková 
náušnice z bronzového drátu, fragmentární stav; spod-
ní oblouk je oddělen uzlíčky z jednou až dvakrát ovi-
nutého drátku, kvůli patině to nelze stanovit přesněji; 
průřez drátu hraněný; dole na spodním oblouku ná-
znak po možné existenci závěsku, typ náušnice nelze 
určit; rozměry: tloušťka drátu 0,1 cm.
7. Inventární číslo P38327/1: olivovitý hladký skle-
něný korálek, celý; barva skla zelená, čirá; navlečen 
na zkorodované železné tyčince/drátu o průměru 0,2–
0,3 cm; rozměry: délka 0,7 cm; šířka 0,7 cm.
8. Inventární číslo P38327/2: olivovitý hladký skle-
něný korálek, celý; s poškozením; barva skla zelená, 
čirá; navlečen na zkorodované železné tyčince/drátu 
o průměru 0,2–0,3 cm; rozměry: délka 0,8 cm; šířka 
0,7 cm.
9. Inventární číslo P38327/3: olivovitý hladký skle-
něný korálek, celý; barva skla zelená, čirá; navlečen 
na zkorodované železné tyčince/drátu o průměru 0,2–
0,3 cm; rozměry: délka 0,6 cm; šířka 0,6 cm.
10. Inventární číslo P38327/4: olivovitý hladký skle-
něný korálek, celý; s poškozením; barva skla zelená, 
čirá; navlečen na zkorodované železné tyčince/drátu 
o průměru 0,2–0,3 cm; rozměry: délka 0,7 cm; šířka 
0,6 cm.
11. Inventární číslo P38327/5: zlomky kovového 
drátku, amorfní kovové zlomky, fragmenty skla z roz-
padlých dvou korálků. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: žena (poporodní 

změny na pánvi); věk: 19–20 let (podle srůstu růsto-
vých štěrbin).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 29 (č. tab. LXXX, CIII, CXLIV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L32-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená, porušená orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace a poloha kostry nezjištěny, 
nalezeny pouze fragmenty lebky nad úrovní rostlého 
podloží.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace; na fotografii hrobu je v blízkos-
ti lidských kostí vidět fragment z keramické nádoby; 
záznam o tom, že by patřila k inventáři hrobu, chybí.

0 1

°

Obr. 192: Plán hrobu H 28 s nejbližším okolím. 

Fig. 192: Plan of the grave H 28 with its nearest 
surroundings.
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Antropologická charakteristika: dítě; mužské pohla-
ví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární

H 30 (č. tab. LXXX, CXLV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L31-93
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; porušena orbou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace a poloha kostry nezjištěny, 
nalezeny pouze fragmenty lebky nad úrovní rostlého 
podloží.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani fo-
tografická ani terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: dítě; mužské pohla-
ví (DNA analýza). 
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární

H 31 (č. tab. LIX, CIII, CXLV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L15-76, L16-76
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; porušena skrývkou; neza-
hlubovala se do podloží; hloubka 40 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZZ–SVV; poloha kostry: na zádech; 
lebka zničena; pravá horní končetina zničena; levá hor-
ní končetina natažená podél těla; dolní končetiny vel-
mi pravděpodobně v natažené pozici.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob poničený při skrývce; těžká me-
chanizace zničila lebku (při skrývce byla odtažena asi 
50 m severně od hrobové jámy), pravou horní končeti-
nu, pravý femur, část kostí obou bérců a nohou; není 
k dispozici milimetrový plán ani terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: nedospělá žena (po-
porodní změny); věk: 17–21 let (podle uzavírání růsto-
vých štěrbin a sternálního konce claviculy); výška 
postavy 154,3 cm (podle femuru sin.).
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Obr. 193: Plán hrobu H 29. 

Fig. 193: Plan of the grave H 29. 

Obr. 194: Plán hrobu H 30. 

Fig. 194: Plan of the grave H 30.
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Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 32 (č. tab. LX, CIII, CXLV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L34-93, L34-94
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
200 × 50 × 80 cm; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka ležela na zátylku, mandibula na krčních obratlech; 
všechny končetiny v natažené pozici.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika: muž (podle met-
riky talu); věk: 45–55 let (podle obrusu zubů); výška 
postavy 170,4 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:

Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; maxilla dx.: v sinus ma-
xillaris v oblasti M1 nebo M2 kostní novotvorba kom-
paktní kostní tkáně knoflíkovitého tvaru s nerovným 
povrchem 15 × 10 mm, ve středu je malý otvor 2 mm 
(pravděpodobně píštěl); maxilla sin. v čelisti retinova-
ný ektopicky uložený zub (C), korunkou směřující 
do nosní dutiny.
Postkraniální skelet:
Obratle: na fragmentech obratlů malé osteofytické lemy, 
Schmorlovy uzly na jednom blíže neidentifikovatelném 
bederním a třech hrudních obratlích; velké končetinové 
klouby: osteofytické lemy (art. humeri – oboustranně, art. 
cubiti – oboustranně, art. coxae – oboustranně); calcane-
us dx.: tuber calcanei oploštělý, na zadní ploše kosti jsou 
drobné nerovnosti kompaktní kostní tkáně; na mediální 
ploše jsou v kosti tři větší otvory (možné píštěle), kolem 
nich je na ploše kosti náznak jemné kostní periostózy 
(šedý povlak); metatarsus I. –IV. dx.: chybí hlavičky všech 
pěti metatarzů ale distální konce jsou zhojeny a překry-
ty kompaktní kostní tkání; IV. a V. nártní kost má distál-
ní konec zahrocený – s největší pravděpodobností am-
putace všech pěti nártních kostí, proximálně od hlaviček. 
Poznámka 2: –

0 1

°

0 1

°

Obr. 195: Plán hrobu H 31 s nejbližším okolím. 

Fig. 195: Plan of the grave H 31 with its nearest 
surroundings.

Obr. 196: Plán hrobu H 32 s nejbližším okolím. 

Fig. 196: Plan of the grave H 32 with its nearest 
surroundings.
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H 33 (č. tab. LX, CIII, CXLV)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L14-77
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
215 × 62 × 80 cm; orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka rozbitá, dislokace mandibuly nad pravé rameno; di-
slokace kostí předloktí, podle pozice obou humerů lze 
usuzovat na původně nataženou pozici horních konče-
tin; dolní končetiny natažené; dislokace žeber, obratlů 
a levé fibuly, která byla posunuta až ke kratší severový-
chodní stěně hrobové jámy.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán ani te-
rénní dokumentace.
Antropologická charakteristika:
žena (poporodní změny na pánvi); věk: 40–50 let (podle 
obrusu zubů); výška postavy 158,5 cm (podle humeru 
sin.).

Paleopatologie:
Lebka:
Lamina interna: na os frontale je novotvorba kostní tká-
ně připomínající hyperostosis frontalis interna. Jedná se 
o struktury připomínající keříčkovité kanálky promi-
nující nad povrch kosti.
Postkraniální skelet:
Obratle: L5 malý osteofytický lem; ulna: oboustranně 
eburnizace na proximální kloubní ploše.
Poznámka 2: –

H 34 (č. tab. X, CIV, CXLVI)
Rok výzkumu: 1962
Čtverec: L13-78, L13-77
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíhají-
cí se k nohám; rozměry: 195 × 50/80 × 80 cm; orienta-
ce SV–JZ; profily: nesledováno; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/34a: žena; orientace SV–JZ; poloha kostry: 
na zádech; lebka stočená na pravou stranu, obličejo-
vou částí směřovala k hlavě dítěte, které bylo ulože-
no po její pravé straně; horní končetiny natažené po-
dél těla; dolní končetiny natažené; kolenní i hlezenní 
klouby blízko u sebe. 
Jedinec JP/34b: dítě – dívka, orientace SV–JZ; dítě leže-
lo po pravé straně ženy, hlavu mělo v úrovni jejího pra-
vého ramene, nohy dosahovaly ke kolenům; těla se do-
týkala v místech loktů a předloktí (žena pravou částí, 
dítě levou); poloha kostry: na zádech, lebka rozdrcena; 
horní končetiny natažené podél těla; dolní končetiny 
natažené; hlezenní klouby blízko u sebe.
Hrobový inventář jedince JP/34a: poloha jednotli-
vých artefaktů: pod lebkou – fragmentární bronzová 
náušnice s jednostranným trubičkovým závěskem (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P38328: bronzová náušnice s jed-
nostranným trubičkovým závěskem, značně fragmen-
tární stav; na spodním oblouku náušnice trubičko-
vitý závěsek ze svinutého plechu; spodní oblouk byl 
původně oddělen od horního uzlíčky, nedochovaly se; 
průřez drátu kulatý; typ náušnice 7-19? (podle Dostál 
1966); rozměry: max. délka 2,8 cm; délka závěsku 1 cm; 
tloušťka drátu 0,15 cm.
Poznámka 1: dvojhrob; není k dispozici milimetrový 
plán ani terénní dokumentace.
Antropologická charakteristika:
Jedinec JP/34a:
žena (poporodní změny na pánvi a metrika talu); věk: 
35–40 let (podle obrusu zubů); výška postavy 158,3 cm 
(podle femuru dx.).
Jedinec JP/34b:
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Obr. 197: Plán hrobu H 33 s nejbližším okolím. 

Fig. 197: Plan of the grave H 33 with its nearest 
surroundings.
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dítě; věk: 3 roky (podle stupně prořezávání zubů); žen-
ské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Jedinec JP/34a
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; os frontale: na lamina 
interna dva ploché kostěné osteofyty s nerovným povr-
chem o rozměrech 8 × 4 mm a 6 × 4 mm, výška obou 
kolem 0,5–10 mm.
Postkraniální skelet:
Obratle: malé osteofytické lemy (L3–L5); femur: 
oboustranně fossa Aleni. 
Jedinec JP/34b
Postkraniální skelet:
Femur sin.: cribra femoris.
Poznámka 2: –

H 35 (č. tab. X, CIV, CXLVI)
Rok výzkumu: 1975
Čtverec: L37-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 

191 × 55 cm; hloubka 5 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka rozdrcena; pravá horní končetina ohnuta do tupé-
ho úhlu směrem k tělu, kosti předloktí ležely na pánvi; 
levá horní končetina natažená podél těla; dolní kon-
četiny natažené; dislokace žeber, kostí rukou, pravé 
fibuly.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v pravé části pánve – železný nůž (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P126376: železný nůž s trnem; trn 
ulomen; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; 
ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu odsazené; 
rozměry: dochovaná délka 12,8 cm; délka čepele 11,4 cm; 
šířka čepele 1,8 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
Poznámka 1: kostra zničena během výzkumu (poni-
čená vysokou zvěří); kostra byla zakreslena do plánu 
na milimetrový papír až po jejím poškození; fotodo-
kumentace zachytila stav po vypreparování i po zniče-
ní kostry.0 1
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Obr. 198: Plán dvojhrobu H 34 s nejbližším okolím. 

Fig. 198: Plan of double grave H 34 with its nearest 
surroundings.

Obr. 199: Plán hrobu H 35 s nejbližším okolím. 

Fig. 199: Plan of the grave H 35 with its nearest 
surroundings.
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Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P126377; dospělý muž (podle metriky talu); věk: 45–
55 let (podle obrusu zubů); výška postavy 172,4 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 36 (č. tab. LX, LXXXIV, CIV, CV)
Rok výzkumu: 1975
Čtverec: L36-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí 
(inv. č. P127482-484).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 116 × 52 cm; hloubka 6 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché; porušená skrývkou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozdrcena; původní pozice horních končetin se nedá 

určit, chybí kosti předloktí a rukou; dolní končetiny 
nataženy; dislokace žeber.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: kostra zničena během výzkumu (poni-
čená vysokou zvěří); kostra byla zakreslena do plánu 
na milimetrový papír až po jejím poškození; fotodo-
kumentace zachytila stav po vypreparování i po zniče-
ní kostry.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P126378; dítě; věk: 6 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 37 (č. tab. LX, LXXXIV, CIV, CV)
Rok výzkumu: 1975
Čtverec: L36-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě 
(inv. č. P127486); zlomek zdobené výdutě 
(inv. č. P127485).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 117 × 44 cm; hloubka 11 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zá-
dech; lebka rozdrcena, snad na bázi; horní končetiny 
nataženy podél těla; dolní končetiny ohnuty v tupém 
úhlu vpravo, levý kolenní kloub výš než pravý, kotníky 
blízko u sebe; kosti nohou chybí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: kostra zničena během výzkumu (poni-
čená vysokou zvěří); kostra byla zakreslena do plánu 
na milimetrový papír až po jejím poškození; fotodo-
kumentace zachytila stav po vypreparování i po zniče-
ní kostry.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P126379; dítě; věk: asi 7 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 38 (č. tab. XI, XII, LXXXIV, CV, CXLVI)
Rok výzkumu: 1975
Čtverec: L35-98, L36-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný; nálezy se nacházely ve vrstvě 
0–60 cm.
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů (inv. č. P126389-392); 
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Obr. 200: Plán hrobu H 36 s nejbližším okolím. 

Fig. 200: Plan of the grave H 36 with its nearest 
surroundings.
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zlomky zdobených výdutí (inv. č. P126393-398); zlom-
ky nezdobených výdutí (inv. č. P126399-409); zlomky 
dna (inv. č. P126410-411).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
253 × 126 cm; hloubka 66 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; profil 
podélný: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozdrcena, patrně na zátylku; horní končetiny nataže-
né podél těla; dolní končetiny natažené; dekompozice 
kostí hrudníku, zachovalá žebra dislokována.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u distálního konce pravého femuru, šikmo k jeho po-
délné ose, bradou ke kosti a ostřím směrem ke stěně 
hrobové jámy – železná sekera (1); nalevo od pánve – 
železná břitva či zavírací nůž (4), pod břitvou naleze-
ny čtyři železné amorfní zlomky (5); v místě nohou, 
ve funkční poloze – dvě železné ostruhy (2–3). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P126385: železná sekera/bradati-
ce; celá, typ IB (podle Ruttkay 1976) nebo IB (podle Do-
stál 1966); široké krátké ostny; čtvercový týl (2 × 2 cm); 

násadní otvor kruhový; šikmé rovné ostří; mírně pro-
hnutý hřbet; rozměry: délka 17,3 cm; délka ostří 5 cm; 
max. tloušťka hřbetu 2 cm; délka brady 5,5 cm; výš-
ka brady 3 cm; průměr násadního otvoru 2,7 cm; max. 
dochovaná výška ostnů 1,1 cm; délka týlu v ose hřbetu 
2,5 cm; hmotnost 355 g; na korozí pokrytém povrchu – 
patrny otisky textilu, které jsou překryty konzervační-
mi prostředky, nelze blíže určit (podrobněji Březinová – 
Přichystalová 2014, 164).
2. Inventární číslo P126382: železná ostruha, 
dochovaná fragmentárně (pravděpodobně od levé 
nohy – podle fotodokumentace); zachována pouze 
ramena ostruh – bez bodce; tvar oblouku nelze určit; 
ramena s půlkulatým průřezem; tvar plotének oblý, 
po stranách se dvěma svislými žlábky pro nýty – v kaž- 
dém žlábku tři postříbřené nýty; výzdoba plotének 
není kvůli korozi rozpoznatelná; typ ostruhy VA (pod-
le Bialeková 1977); rozměry: max. dochovaná délka ra-
mene 12 cm; max. tloušťka 0,6 cm; délka ploténky 
2 cm; šířka ploténky 1,4 cm.
3. Inventární číslo P126383: železná ostruha, docho-
vaná fragmentárně (pravděpodobně od pravé nohy – 
podle fotodokumentace); oblouk ve tvaru písmene U; 
ramena s půlkulatým průřezem; tvar plotének oblý, 
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Obr. 201: Plán hrobu H 37 s nejbližším okolím. 

Fig. 201: Plan of the grave H 37 with its nearest 
surroundings.

Obr. 202: Plán hrobu H 38 s nejbližším okolím. 

Fig. 202: Plan of the grave H 38 with its nearest 
surroundings.



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

320

po stranách se dvěma svislými žlábky pro nýty – v kaž- 
dém žlábku tři postříbřené nýty; výzdoba plotének 
není kvůli korozi rozpoznatelná; bodec – jehlancovitý, 
krátký; typ ostruhy VA (podle Bialeková 1977); rozmě-
ry: max. délka 14,7 cm; max. šířka 11 cm; délka ramene 
12,4 cm; délka bodce 2 cm; délka ploténky 2,2 cm; šíř-
ka ploténky 1,6 cm.
4. Inventární číslo P126380: železná břitva či zavírací 
nůž, celý, fragmentární; hřbet vyklenutý; hřbet k hro-
tu obloukovitě prohnutý; ostří rovné; ostří k hrotu ob-
loukovitě zvednuté; předmět se našel spolu se zbytky 
dřevěné pochvy – 6 fragmentů z původního celku (ne-
nalezeno); rozměry: celková délka 10,4 cm; šířka čepele 
2,1 cm; tloušťka čepele 0,2 cm; na jedné straně břitvy – 
dochovány v několika vrstvách zbytky tkaniny v ko-
rozních produktech; tkanina – vazba keprová třívazná 
s dostavou 16–18 nití na 10 mm v obou soustavách, zá-
krut nitě Z, síla nitě 0,2–0,3 mm (podrobněji Březino-
vá – Přichystalová 2014, 164).
5. Inventární číslo P126384: čtyři amorfní zlomky 
železa nalezené pod břitvou; rozměry: délka zlomků 
3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 1,9 cm; šířka zlomků 1,2–1,5 cm; 
snad součást pochvy břitvy/zavíracího nože. 
Poznámka 1: kostra zničena během výzkumu (poni-
čená vysokou zvěří); kostra byla zakreslena do plánu 
na milimetrový papír před jejím poškozením; fotodo-
kumentace zachytila stav po vypreparování i po zniče-
ní kostry. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P126412; muž (podle fragmentů femuru); věk: 35–
40 let (podle obrusu zubů); výška postavy 159,7 cm 
(podle femuru sin.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 39 (č. tab. LXI, CV, CXLVII)
Rok výzkumu: 1975
Čtverec: N36-1, L36-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
212 × 71 cm; hloubka 19 až 25 cm od úrovně skryté-
ho povrchu; orientace SZ–JV; profil: nesledováno; dno: 
ploché, šikmé (snižuje se směrem k nohám); kostra po-
rušena v horní polovině skrývkou.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka rozdrcena; polohu pravé horní končetiny nelze ur-
čit; levá horní končetina ohnutá do ostrého úhlu, ruka 
pod bradou; dolní končetiny natažené; kosti hrudníku 
zcela stráveny.

Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P126413; dospělý jedinec; věk: 40–50 let (podle obrusu 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Maxilla: oboustranně v sinus maxillaris kostní novotvor-
ba s porozitou – zánětlivé změny.
Poznámka 2: –

H 40 (č. tab. XIII, CV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L36-97
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
114 × 43 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JJZ–SSV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
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Obr. 203: Plán hrobu H 39 s nejbližším okolím. 

Fig. 203: Plan of the grave H 39 with its nearest 
surroundings.
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dítě; orientace JJZ–SSV; poloha kostry nezjistitelná; 
v jihozápadní části hrobové jámy se nacházela rozbitá 
lebka a několik drobných kostí.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v severovýchodní polovině hrobové jámy, u jihovýchod-
ní delší stěny – rozbitá keramická nádoba (1) a zlomky 
zdobené výdutě (2). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144644: dno s částí spodní a ma-
ximální zdobené výdutě; neúplná nádoba vyrobena 
z hrubého špatně páleného keramického těsta; stopy 
po vytáčení; výzdobný motiv – úzké rýhy, těsně u sebe, 
na dně technická čtvercová značka; rozměry: průměr 
max. výdutě 12,6 cm; průměr dna 6,5 cm; výška max. 
výduť / dno 11,1 cm; tloušťka max. výdutě 0,6 cm.
2. Inventární číslo P144643: 10 zlomků zdobené vý-
dutě; zdobené zlomky mají stejný výzdobný motiv jako 
neúplná nádoba P144644 i charakter materiálu je po-
dobný, patrně se jedná o fragmenty z jedné nádoby 
zničené skrývkou (v obrazové příloze vyobrazen pou-
ze výběr).
Poznámka 1: hrob porušen skrývkou.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144645; dítě; věk: 18 měsíců (podle prořezávání zubů).

Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 41 (č. tab. XIII, LXXXV, CVI, CXLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L31-92
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky okraje z jedné nádo-
by (inv. č. P144646/1-2); zlomky zdobených výdutí 
(inv. č. P144648-654); zlomky nezdobených výdutí 
(inv. č. P144655-659); zlomky okraje z jedné nádoby 
(inv. č. P144646/1-2) – u nohou kostry; artefakty ze zá-
sypu nenalezeny. 
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
125 × 100 cm; dno hrobové jámy na úrovni podloží; ori-
entace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry neurčitelná; 
v úrovni podloží se nacházela rozdrcená lebka a rozlá-
mané kosti postkraniálu.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefak-
tů: v nohách, blíže k východnímu rohu hrobové 
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Obr. 204: Plán hrobu H 40 s nejbližším okolím. 

Fig. 204: Plan of the grave H 40 with its nearest 
surroundings.

Obr. 205: Plán hrobu H 41 s nejbližším okolím. 

Fig. 205: Plan of the grave H 41 with its nearest 
surroundings.
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jámy – zbytek keramické nádoby, dno a část dolní vý-
dutě (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144647: dno keramické nádo-
by s částí spodní zdobené výdutě; neúplná nádoba 
vyrobena z hrubého špatně páleného keramického 
těsta; stopy po obtáčení; výzdobný motiv – nepravidel-
ná nízká středně hustá vlnovka; rozměry: průměr dna 
6,7 cm.
Poznámka 1: hrob poničen při skrývce. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144660; dítě; věk: asi 3 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 42 (č. tab. XIV, XV, CVI, CXLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L39-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: na úrovni podloží nezřetelný, od hloubky 36 cm 
od úrovně podloží se objevil jasný obrys hrobové jámy.
Nálezy ze zásypu: struska, 195 g – nalezena v horní levé 
části hrudního koše jedince JP/42 (inv. č. P144665).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
238 × 105 cm v hloubce 36 cm od začištěného podlo-
ží; 200 × 58 cm v hloubce 46 cm od podloží; orientace 
Z–V; profil příčný: se dvěma stupni, patrně vytvořený-
mi uměle při hledání původního tvaru hrobové jámy; 
profil podélný: se dvěma stupni, patrně vytvořenými 
uměle; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: hrobová jáma byla 
stupňovitě odsazená (není úplně jasné, zda původ-
ně), asi v polovině severní stěny (v úrovni levého femu-
ru a kolenního kloubu) byla zachycena sloupová jáma 
o průměru 37 cm, rýsovala se už na začištěném podlo-
ží; podle fotografické dokumentace dosahovala hloub-
ky prvního stupně, tedy 36 cm od podloží; na zákla-
dě dochované dokumentace není možné vyslovit jasný 
soud, zda sloupová jáma souvisí s konstrukcí hrobo-
vé jámy.
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; lebka le-
žela na bázi, mandibula v místě předpokládaných krč-
ních obratlů; horní i dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
vpravo za lebkou – 3 drobné železné fragmenty (1); pod 
kostmi levé ruky – železný nůž (2); u pravého kolenního 
kloubu – železná přezka a zlomek patrně další přezky 
(3, 4); u levého kolenního kloubu – železná přezka (5); 
u patní kosti pravé nohy – železná ostruha (6); u patní 
kosti levé nohy – železná ostruha (7); u distálního kon-
ce levé tibie – zlomek (asi) železného nákončí (8). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144664: tři drobné ploché železné 
amorfní zlomky, jeden se nedochoval; zlomek 1: jedna 

strana fragmentu je tvarovaná do oblouku; rozměry: 
max. dochovaná délka 1,4 cm; max. dochovaná šířka 
1,4 cm; max. tloušťka 0,2 cm; zlomek 2: rozměry: max. 
dochovaná délka 2 cm; max. dochovaná šířka 1,5 cm.
2. Inventární číslo P144662: železný nůž, fragment 
čepele; chybí hrot nože i trn; hřbet patrně rovný; 
rozměry: dochovaná délka 7,7 cm. 
3. Inventární číslo P144663/1: železná oválná přezka 
bez trnu, vyrobena z tyčinky stočené do oválu s překrý-
vajícími se rameny; průřez tyčinky kruhový; rozměry: 
délka oválu 2,5 cm; šířka oválu 2 cm; tloušťka tyčinky 
0,2–0,3 cm.
4. Inventární číslo P144663/2: zlomek železné oválné 
přezky, bez trnu; nenalezeno.
5. Inventární číslo P144663/3: železná oválná přezka 
s trnem; nenalezeno.
6. Inventární číslo P144661/1: železná ostruha, 
celá (pravděpodobně od pravé nohy – podle 
fotodokumentace); tvar oblouku parabolický; ramena 
s půlkulatým průřezem; tvar bodce dvojkónický; tvar 
plotének liliovitý s příčným žlábkem se třemi nýty; žlá-
bek pro nýty podložený proužkem barevného kovu, 
nad a pod žlábkem pro nýty – plastická lišta zdobe-
ná pukličkovým motivem; typ ostruhy IVA (podle 
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Obr. 206: Plán hrobu H 42 s nejbližším okolím. 

Fig. 206: Plan of the grave H 42 with its nearest 
surroundings.
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Bialeková 1977); rozměry: max. délka 12,6 cm; max. dél-
ka ramene 9,5 cm; max. rozpětí ramen 9 cm; délka bod-
ce 2,2 cm; délka ploténky 1,8 cm; šířka ploténky 1,5 cm.
7. Inventární číslo P144661/2: železná ostruha, celá, 
ve fragmentech (pravděpodobně od levé nohy – pod-
le fotodokumentace); tvar oblouku parabolický; ra-
mena s půlkulatým průřezem; tvar bodce dvojkónic-
ký; tvar plotének liliovitý s příčným žlábkem se třemi 
nýty; žlábek pro nýty podložený proužkem barevné-
ho kovu, nad a pod žlábkem pro nýty – plastická lišta 
zdobená pukličkovým motivem; typ ostruhy IVA (pod-
le Bialeková 1977); rozměry: max. délka 12,4 cm; max. 
délka ramene 9 cm; délka bodce 2,4 cm; délka plotén-
ky 1,4 cm; šířka ploténky 1,3 cm.
8. Bez inventárního čísla: zlomek plochého železné-
ho předmětu – snad fragment nákončí; značně zko-
rodováno; rozměry: max. délka 1,7 cm; max. šířka 
1,5 cm; nezobrazeno.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144666; muž (podle pánve); věk: 35–40 let (podle ob-
rusu zubů a struktury facies symphysialis); výška postavy: 
169,0 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (L1–L5), u pá-
tého bederního obratle je přední okraj facies intervertebra-
lis superior porózní a jakoby stlačený kaudálně, pravdě-
podobně ventrální vyhřeznutí meziobratlové ploténky, 
Schmorlovy uzly na kaudální ploše Th9–Th11.
Clavicula sin.: laterální konec deformovaný, facies crania-
lis s několika jamkami – pravděpodobně špatně zhoje-
ná šikmá zlomenina; humerus sin.: eburnizace na capi-
tulum humeri; ulna: oboustranně výrazné osteofytické 
lemy okolo distální kloubní plochy; radius dx.: nefyzio-
logický ohyb kosti, na rentgenovém snímku není linie 
lomu viditelná, zlomenina nepotvrzena; metatarsus I.: 
oboustranně proximální kloubní plocha rozdělená 
zářezem na dvě nesymetrické části, zářez je asi 5 mm 
od plantárního okraje proximální kloubní plochy, jde 
přibližně 10 mm distálně, tedy rovnoběžně s podélnou 
osou kosti; metatarsus II. dx.: na dorzální ploše těla kos-
ti osifikace v podobě tenkého kostěného plátu kom-
paktní kostní tkáně, jdoucí po ploše kosti rovnoběžně 
s její podélnou osou, po celé své délce je spojena s kostí. 
Poznámka 2: –

H 43 (č. tab. LXXX, LXXXV, CVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L36-98, L37-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě 
(inv. č. P144667).

Hrobová jáma: nerozlišena, hrob patrně zničen při 
skrývce.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; zachovány pouze zlomky lebky; orien-
tace a poloha těla nezjištěny.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: nehodnoceno.
Paleopatologie: nehodnoceno.
Poznámka 2: –

H 44 (č. tab. LXI, LXXXV, CVII, CXLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L17-77
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: jílovitý, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí 
(inv. č. P144668-669); zlomky den (inv. č. P144670-671).
Hrobová jáma: zachycena těsně pod podložím; v pro-
mísené jílové vrstvě byla nerozlišitelná.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
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Obr. 207: Plán hrobu H 43 s nejbližším okolím. 

Fig. 207: Plan of the grave H 43 with its nearest 
surroundings.
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muž; orientace SV–JZ; poloha kostry: silně skrčená 
na pravém boku, rameny k zemi; lebka na pravém boku; 
pravá horní končetina ostře pokrčená, ulna s radiem le-
žely přes žebra a páteř, pravá ruka původně spočíva-
la na zádech; levá horní končetina extrémně pokrčená, 
ulna a radius ležely na humeru, levá ruka původně spo-
čívala na krku; pravá dolní končetina extrémně pokr-
čená, pravé koleno původně dosahovalo téměř až k le-
vému rameni; levá dolní končetina silně pokrčená, levé 
koleno se původně opíralo o pravý bérec. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144672; muž (podle talu); věk: 45–55 let (podle ob-
rusu zubů); výška postavy 170,1 cm (podle fibuly dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Lamina interna lebečních kostí výrazné žilní splavy (stej-
né změny jako u jedince JP/19).
Postkraniální skelet: 
Obratle: malé osteofytické lemy na čtyřech blíže ne-
identifikovatelných hrudních obratlích.
Poznámka 2: –

H 45 (č. tab. LXI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L27-84
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: promísený nezřetelný; zasahoval nad podloží. 
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; kostra ležela v hloubce asi 
65 cm od současného povrchu a cca 25 cm od úrovně 
skrytého podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JV–SZ; poloha kostry neur-
čena; lebka ležela na pravém spánku; pozice končetin 
nezjištěna.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: hrob zachycen při sondování čtverce; 
není k dispozici fotografická dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144673; dítě; věk: asi 10 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –
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Obr. 208: Plán hrobu H 44 s nejbližším okolím. 

Fig. 208: Plan of the grave H 44 with its nearest 
surroundings.

Obr. 209: Plán hrobu H 45 s nejbližším okolím. 

Fig. 209: Plan of the grave H 45 with its nearest 
surroundings.
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H 46 (č. tab. LXI, CVII, CXLVIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L23-98, L24-98
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: humusový.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 200 × 83 cm; hloubka 14 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry na zá-
dech; lebka rozdrcena, její kosti ležely v prostoru hrud-
níku; pozice horních končetin snad v natažené polo-
ze; dolní končetiny natažené; dislokace žeber, páteře 
a pánve (dislokaci kostí nezpůsobil buldozer).
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: hrob zachycen buldozerem při odlesňo-
vání terénu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144674; dítě; věk: asi 5 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:

Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet: 
Femur: oboustranně cribra femoris.
Poznámka 2: –

H 47 (č. tab. XV, CVII, CXLVIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L18-95, L18-94
Stratigrafický vztah: podle terénní situace se 
zdá, že pohřby JP/47 a JP/48 tvořily jeden hrobový 
celek – dvojhrob. 
Zásyp: humusový.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; orientace podle kostry JV–
SZ; rozměry jámy, ve které byli uložení jedinci JP/47 
a JP/48: 185 × 180 cm; hloubka 20 cm od úrovně skry-
tého povrchu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JV–SZ; poloha kostry na zá-
dech; lebka zničena; pravá horní končetina disloková-
na buldozerem; levá horní končetina snad v nataže-
né poloze podél těla; dolní končetiny pravděpodobně 
natažené; buldozer zničil pravý femur, dolní polovinu 
bércových kostí a kosti nohou.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v místě pravé ruky – zlomek železného nože (1).
Popis artefaktů: 
1. Bez inventárního čísla: nůž, zlomek, při vybírání 
z hrobu se rozpadl; nezobrazeno.
Poznámka 1: hrobová jáma i kostra byly porušeny 
buldozerem při skrývce plochy; zhruba 60 cm napra-
vo od kostry JP/47 se na stejné úrovni nacházela kos-
tra JP/48, která byla také poškozena skrývkou; pohřby 
JP/47 a JP/48 velmi pravděpodobně tvořily dvojhrob. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kos-
try P144675; dítě; věk: 9 let (podle prořezávání zubů 
v mandibule); mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: atlas malý osteofytický lem. 
Metacarpus V. sin.: dva fragmenty s kostním svalkem, 
jedná se o nezhojenou zlomeninu. 
Tibia dx.: na facies lateralis porózní periostóza kompakt-
ní kostní tkáně se zaoblenými okraji.
Poznámka 2: fragmentární; z hrobu vyjmuto větší 
množství zubů z více jedinců.

H 48 (č. tab. XV, CVII, CXLVIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L18-94, L18-95
Stratigrafický vztah: podle terénní situace se 
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Obr. 210: Plán hrobu H 46 s nejbližším okolím. 

Fig. 210: Plan of the grave H 46 with its nearest 
surroundings.
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zdá, že pohřby JP/47 a JP/48 tvořily jeden hrobový 
celek – dvojhrob.
Zásyp: humusový.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; orientace podle kostry JV–
SZ; rozměry jámy, ve které byli uložení jedinci JP/47 
a JP/48: 185 × 180 cm; hloubka 20 cm od úrovně skry-
tého povrchu.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JV–SZ; poloha kostry na zádech; lebka 
rozbitá; pravá horní a dolní končetina zničeny buldo-
zerem; levá horní a dolní končetina v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: hrobová jáma i kostra byly porušeny 
buldozerem při skrývce plochy; zhruba 60 cm nale-
vo od kostry JP/48 se na stejné úrovni nacházela kos-
tra JP/47, která byla také poškozena skrývkou; pohřby 
JP/47 a JP/48 velmi pravděpodobně tvořily dvojhrob. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144676; žena (poporodní změny na pánvi).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: kostra silně poškozena. 

H 49 (č. tab. XVI, XVII, CVIII, CXLVIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L17-90
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
220 × 75 cm; hloubka 19 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: šikmé, 
svažující se k nohám.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace Z–V; kostra ležela v jámě mírně diago-
nálně – hlava v JZ rohu a nohy v SV rohu jámy; polo-
ha kostry na zádech; lebka rozbitá; horní končetiny na-
tažené podél těla; dolní končetiny natažené; dislokace 
pravé fibuly, která navazovala v podélné ose na pravou 
horní končetinu. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u pravého loketního kloubu – železná sekera (1), týlem 
ke kostře, ostřím ke stěně hrobové jámy, násada původ-
ně směřovala dolů k nohám; napravo od proximální čás-
ti pravého femuru – železný nůž (2), ostřím k tělu, hrotem 
směrem k nohám; u levého kolenního kloubu – železné 
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Obr. 211: Plán pravděpodobného dvojhrobu H 47–48  
s nejbližším okolím. 

Fig. 211: Plan of presumed double grave H 47–48 with 
its nearest surroundings.

Obr. 212: Plán hrobu H 49 s nejbližším okolím. 

Fig. 212: Plan of the grave H 49 with its nearest 
surroundings.
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nákončí? nebo ploténka ostruhy? (3); u pravé nohy – že-
lezná ostruha (4), zlomky přezky a nákončí (6, 7); u levé 
nohy – železná ostruha (5), zlomky přezky a nákončí (8, 9). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144677: železná sekera/širočina 
s protáhlým ostřím a úzkou bradou, celá; typ VA (pod-
le Ruttkay 1976) nebo IIIA (podle Dostál 1966); nízké 
trojúhelníkovité ostny; čtvercový týl (2,2 × 2 cm); ná-
sadní otvor kruhový; obloukovitě prohnuté dlouhé os-
tří; prohnutý hřbet; rozměry: délka 16 cm; délka os-
tří 11,7 cm; max. tloušťka hřbetu 2 cm; délka brady 
2,5 cm; výška brady 2,8 cm; průměr násadního otvoru 
2,7 cm; max. výška ostnů 1,7 cm; délka týlu v ose hřbe-
tu 1,4 cm; hmotnost 409 g.
2. Inventární číslo P144678: železný nůž s trnem a tzv. 
krevní rýhou, celý; hrot nože poškozen; tvar průřezu 
trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu oblouko-
vitě prohnutý; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; os-
tří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu zkose-
né; rozměry: dochovaná délka 13,4 cm; délka čepele 
10,4 cm; šířka čepele 1,8 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; 
délka trnu 3 cm.
3. Inventární číslo P144681: železný předmět, v sou-
časnosti není k dispozici; podle rukopisných záznamů 
J. Vignatiové se mělo jednat o jazykovité nákončí s lícní 
stranou stříškovitě vyklenutou o rozměrech 2,2 × 1,4 cm; 
podle záznamů z inventární knihy byl nález přiřazen k os-
truze od levé nohy P144680 a interpretován jako zlomek 
ploténky; podle dostupné dokumentace bude patrně 
pravděpodobnější druhá možnost, nezobrazeno.
4. Inventární číslo P144679/1: železná ostruha, frag-
mentárně dochovaná, korozi podlehla část bodce a plo-
ténky; tvar oblouku parabolický; ramena s půlkulatým 
průřezem; tvar bodce a plotének nelze určit; typ ostru-
hy pravděpodobně IVA (podle Bialeková 1977); rozmě-
ry: max. dochovaná délka 11,2 cm; max. délka ramene 
9,2 cm; max. rozpětí ramen 8,2 cm. 
5. Inventární číslo P144680/1: železná ostruha, frag-
mentárně dochovaná, jedno rameno ulomeno; tvar ob-
louku parabolický; ramena s půlkulatým průřezem; 
tvar bodce dvojkónický; zachovaná ploténka je znač-
ně zkorodovaná, její tvar lze těžko přesně určit, původ-
ně byl patrně liliovitý s příčným žlábkem se třemi nýty; 
typ ostruhy IVA (podle Bialeková 1977); rozměry: max. 
délka 12,4 cm; max. délka ramene 9,2 cm; délka bodce 
2,3 cm; délka ploténky 1,6 cm; šířka ploténky 1,6 cm.
6. Inventární číslo P144679/2: zlomek silně strávené-
ho jazykovitého nákončí; nenalezeno, nezobrazeno.
7. Inventární číslo P144679/2: zlomek silně strávené 
oválné přezky; nenalezeno, nezobrazeno.
8. Inventární číslo P144680/2: zlomek silně strávené-
ho jazykovitého nákončí; nenalezeno, nezobrazeno.
9. Inventární číslo P144680/2: zlomek železné pů-
vodně zřejmě oválné přezky vyrobené z tyčinky kruho-
vého průřezu o průměru 0,3 cm.

Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144682; muž (podle pánve); věk: 30–35 let (pod-
le obrusu chrupu); výška postavy 177,0 cm (podle fe-
muru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (Th2–Th5, 
Th9–Th11, L3–L5) a Schmorlovy uzly (Th5, Th10–
Th12, L2–L5); L5: přední plocha obratlového těla jeh-
ličkovitá periostóza a tělo obratle má klínovitý tvar, 
na rentgenovém snímku je patrné zahuštění kostní 
struktury v přední části obratlového těla – pravděpo-
dobně se jedná o ventrální vyhřeznutí meziobratlové 
ploténky, nelze vyloučit ani zánětlivý proces nebo in-
fekční onemocnění (např. brucelóza, tuberkulóza). 
Sacrum: na facies terminalis superior artrotické změny.
Poznámka 2: –

H 50 (č. tab. XVIII, CVIII, CXLIX)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L23-92, L23-91
Stratigrafický vztah: –
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Obr. 213: Plán dvojhrobu H 50 s nejbližším okolím. 

Fig. 213: Plan of double grave H 50 with its nearest 
surroundings.
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Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; hloubka cca 45 cm od pů-
vodního povrchu a cca 5 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SV–JZ; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/50a: žena; orientace SV–JZ; poloha kostry: 
skrčená na levém boku; lebka patrně ležela na levém 
boku; poloha horních končetin nezjištěna; dolní kon-
četiny silně pokrčeny; hrudník, páteř, pánev a horní 
končetiny poničeny sondovací rýhou.
Jedinec JP/50b: dítě, orientace SV–JZ; poloha kostry: 
nezjištěna; lebka patrně na pravém boku; lebky obou 
jedinců se nacházely ve stejné úrovni (snad obličejový-
mi stranami k sobě).
Hrobový inventář jedince JP/50b: poloha jednot-
livých artefaktů: na lebce, patrně ve spánkové oblas-
ti – bronzová náušnice s oboustranným spirálovým 
válcovitým závěskem (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144683: bronzová náušnice 
s oboustranným válcovitým spirálovitě vinutým zá-
věskem z hladkého drátku, fragmentární stav; spodní 
oblouk byl oddělen od horního uzlíčky z třikrát ovi-
nutého drátku; na spodním oblouku oboustranný zá-
věsek – hladký drát je na každé straně pětkrát spirálo-
vitě stočený do tvaru válce; horní část válce je ukončená 
kuličkou/granulí, spodní část závěsku je poškozena 
a granule chybí; průřez drátu kulatý; typ náušnice 7-17 
(podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 2,2 cm; délka 
závěsku 1 cm; tloušťka drátu 0,1 cm.
Poznámka 1: dvojhrob; hrobová jáma byla ve střední 
části porušena sondážní rýhou. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské ko-
stry JP/50a P144685; dospělý jedinec; věk: 35–40 let 
(podle obrusu zubů); ženské pohlaví (DNA analý-
za); inv. č. lidské kostry JP/50b P144684; dítě; věk: asi 
4 roky (podle prořezávání zubů). 
Paleopatologie:
Jedinec JP/50a:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Jedinec JP/50b: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 51 (č. tab. LXII, CVIII, CIX, CXLIX)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L24-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
185 × 80 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozbitá; pravá horní končetina zničena buldozerem; 
levá horní končetina natažená podél těla; dolní 
končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: hrob porušen buldozerem při skrývce.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144686; žena (podle talu); věk: 30–35 let (podle obru-
su zubů); výška postavy 153,5 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale: na lamina interna fragmentu kosti jsou 
v kompaktní kosti viditelné zhojené (hojící se) keříč-
kovité kanálky.
Postkraniální skelet: 
Obratle: Schmorlovy uzly (Th7, L3); L5: přední okraj 
obratlového těla stlačen a na facies intervertebralis supe-
rior je porozita, nejvýraznější podél ventrálního okraje.
Clavicula dx.: fossa rhomboidea.
Poznámka 2: –
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Obr. 214: Plán hrobu H 51 s nejbližším okolím. 

Fig. 214: Plan of the grave H 51 with its nearest 
surroundings.
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H 52 (č. tab. LXII, CXLIX)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L27-91
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; hloubka kostry od pů-
vodního povrchu cca 50 cm, od úrovně skrytého po-
vrch cca 5–10 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: žena; 
orientace SV–JZ; poloha kostry: skrčená na pravém 
boku (?); lebka rozbitá; pravá horní končetina ohnu-
tá do ostrého úhlu, patrně směrem k hrudníku; levá 
horní končetina ohnutá do ostrého úhlu, patrně smě-
rem k hrudníku; poloha dolních končetin nezjištěna; 
J. Vignatiová píše v terénním deníku, že dolní končetiny 
mohly být jen mírně pokrčeny, na terénním plánu jsou 
však zachyceny pouze femury.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: hrob objeven při sondáži, která ho naru-
šila; chybí fotografická dokumentace hrobu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144687; dospělá žena (podle fragmentů femuru).

Paleopatologie:
Lebka: 
Na blíže neidentifikovatelném fragmentu kosti na la-
mina interna v kompaktní kostní tkáni viditelné remo-
delující se keříčkovité kanálky.
Poznámka 2: – 

H 53 (č. tab. LXII, CXLIX)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L28-91, L28-92
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
185 × 109 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na levém boku; pravá horní končetina natažená po-
dél těla; levá horní končetina extrémně pokrčená, radi-
us a ulna ležely v úrovni humeru, ruka původně ležela 
někde v prostoru pod bradou; pravá dolní končetina 
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Obr. 215: Plán hrobu H 52 s nejbližším okolím. 

Fig. 215: Plan of the grave H 52 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 216: Plán hrobu H 53 s nejbližším okolím. 

Fig. 216: Plan of the grave H 53 with its nearest 
surroundings.
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natažená; levá dolní končetina mírně pokrčená smě-
rem k pravému kolennímu kloubu. 
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: hrob objeven při sondáži, která ho naru-
šila; chybí fotografická dokumentace hrobu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144688; dospělá žena (poporodní změny na pán-
vi); věk: 20–24 let (podle obrusu zubů); výška postavy 
161,9 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 54 (č. tab. XVIII, CIX, CL)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L38-97
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný; jasně se vyrýsoval až 28 cm od skry-
tého povrchu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
220 × 54 cm; hloubka 38 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SV–JZ; profily: nesledováno; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: muž; orientace SV–JZ; poloha kostry: na zádech; 
lebka na pravém boku; pravá horní končetina velmi 
pravděpodobně natažená podél těla; levá horní 
končetina natažená podél těla; pravá dolní končetina 
natažená; levá dolní končetina měla dislokované kosti 
bérce, původně však byla zřejmě natažená; dislokace 
kostí v hrudní oblasti, páteře a pánve.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru u západního rohu hrobové jámy, nad úrov-
ní dna – rozbitá keramická nádoba (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144689/1-18: fragmentárně do-
chovaná keramická nádoba, dno s nezdobenou spod-
ní výdutí, 7 zlomků zdobené a 6 zlomků nezdobené 
výdutě; vyrobena z hrubého špatně páleného keramic-
kého těsta; podle zdobených fragmentů lze soudit, že 
nádoba byla zdobena tzv. blučinským motivem; rozměry: 
průměr dna 10,7 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144690; muž (podle pánve a talu); věk: 45–55 let 
(podle obrusu zubů); výška postavy 168,9 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita sin.: kribrotický typ cribra orbitalia.
Postkraniální skelet: 
Obratle: tři blíže neidentifikovatelné hrudní obratle 
Schmorlovy uzly. 
Sacrum: osteofytický lem až 15 mm; clavicula: oboustran-
ně fossa rhomboidea; femur dx.: osteofyt na distální části 
labium laterale linea asperae, osteofyt byl pravděpodob-
ně postmortálně odlomen a zbyla po něm základna 
30 × 7 mm, s největší pravděpodobností myossitis ossi-
ficans posttraumatica.
Poznámka 2: –

H 55 (č. tab. XIX, CIX, CL)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L30-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: písčitý, nezřetelný; jasně se ukázal až v hloubce 
25 cm od skrytého povrchu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 210 × 80 cm; hloubka 44 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na zátylku; pravá horní končetina ohnutá do tupého 
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Obr. 217: Plán hrobu H 54 s nejbližším okolím. 

Fig. 217: Plan of the grave H 54 with its nearest 
surroundings.
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úhlu, směrem k abdominální krajině; levá horní kon-
četina natažená těsně podél těla; dolní končetiny na-
tažené, kolena a kotníky těsně u sebe; kostra působí 
dojmem, že tělo mohlo být původně těsně zavinuto 
do textilního obalu.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na-
pravo od dolní části pravé tibie, těsně u kosti – kera-
mická nádoba (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144691: celá nádoba, vytáčená 
situlovitá; vyrobena z hrubého špatně páleného ke-
ramického těsta; okraj kuželovitě seříznutý, vytaže-
ná spodní hrana; hrdlo přehnuté; zdobena, výzdob-
ný motiv na horní i spodní výduti: pod hrdlem – dva 
mělké široké žlábky, mezi nimi náznak nízkého žeb-
ra – na horní a max. výduti dvě nepravidelné středně vy-
soké hřebenové vlnice – na dolní výduti hřebenový pás; 
na dně technická čtvercová značka (1,9 × 1,8 cm); roz-
měry nádoby: výška 13,6 cm; průměr okraje 14,1 cm; 
průměr hrdla 10,3 cm; průměr max. výdutě 15,3 cm; 
průměr dna 7,7 cm; výška okraj / hrdlo 2 cm; výška 
hrdlo / max. výduť 2 cm; výška max. výduť / dno 9,6 cm.
Poznámka 1: hrob zachycen při sondáži čtverce.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 

P144692; žena (podle mandibuly); věk: 18–22 let (pod-
le obrusu zubů); výška postavy 166,7 cm (podle femuru 
dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 56 (č. tab. XIX, CIX, CL)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L37-96
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný; jasně se jevil až od hloubky 12 cm 
od skrytého povrchu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 130 × 55 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: dítě – 
dívka; orientace JZ–SV; poloha kostry: pravděpodobně 
na zádech; lebka silně promáčklá; pozice končetin ne-
zjištěna; chybí pravá horní končetina a dolní končetiny.
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Obr. 218: Plán hrobu H 55 s nejbližším okolím. 

Fig. 218: Plan of the grave H 55 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 219: Plán hrobu H 56 s nejbližším okolím. 

Fig. 219: Plan of the grave H 56 with its nearest 
surroundings.
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Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru pánve – fragment železné rolničky (1); v pro-
storu u kratší stěny hrobové jámy u nohou – fragment 
nádoby, dno s částí dolní výdutě a zlomek zdobené vý-
dutě (2, 3).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144693: tři drobné amorfní zlom-
ky železné rolničky, již nevhodné k fotografické doku-
mentaci; polokoule byly zřejmě původně pájeny bron-
zem – v železné drti se nacházejí stopy měděnky.
2. Inventární číslo P144694/1-7: fragmenty kera-
mické nádoby – dno s částí spodní výdutě; vyrobeno 
z hrubého dobře páleného keramického těsta; průměr 
rekonstruovatelného dna 10 cm.
3. Inventární číslo P144695: střep – zdobená výduť; 
vyrobeno z hrubého dobře páleného keramického 
těsta; fragment výzdobného motivu: tři úzké rýhy 
těsně u sebe v délce 0,35 cm; snad jde o zlomek z neú-
plné nádoby s inv. č. P144694. 
Poznámka 1: hrob objeven při začišťovaní prostoru 
kolem sídlištních objektů č. 11 a 47.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144696; dítě; věk: asi 18 měsíců (podle prořezávání 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Orbita sin.: porotický typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: –

H 57 (č. tab. XX, CIX, CL)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: C92-100
Stratigrafický vztah: pravděpodobná těsná časová 
souslednost uložení dvou pohřbů; severní delší stěna 
hrobové jámy JP/57 z větší části splývá s jižní delší stě-
nou hrobové jámy JP/58.
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
190 × 70 cm; hloubka 6 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozdrcena; všechny končetiny v natažené poloze; 
dislokace kostí hrudního koše.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru u lebky – zlomek železného předmětu (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144697: zlomek železného před-
mětu – snad fragment čepele nože; v korozi viditelné 
fragmenty dřeva – možná stopy po dřevěné pochvě; 
rozměry: délka 3,2 cm, šířka 2 cm.
Poznámka 1: hrob poničen při skrývce provádě-
né buldozerem; informace o přítomnosti hrobového 

inventáře byla zaznamenána pouze v inventární knize; 
50–60 cm severně od kostry JP/57 se nacházela zhruba 
na stejné úrovni kostra JP/58; hrob JP/57 byl zahlou-
ben cca o 80 cm západněji než hrob JP/58; je možné 
uvažovat o blízkém časovém intervalu uložení obou 
pohřbů.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144698; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 35–
40 let (podle obrusu chrupu); výška postavy 154,3 cm 
(podle tibie dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: – 

H 58 (č. tab. XX, CIX, CX, CLI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: C 92-100
Stratigrafický vztah: pravděpodobná těsná časová 
souslednost uložení dvou pohřbů; severní delší stěna 
hrobové jámy JP/57 z větší části splývá s jižní delší stě-
nou hrobové jámy JP/58.
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: – 
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Obr. 220: Plán hrobu H 57 s nejbližším okolím. 

Fig. 220: Plan of the grave H 57 with its nearest 
surroundings.
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Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
220 × 56 cm; hloubka 23 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; lebka 
na pravém boku; všechny končetiny v natažené polo-
ze; dislokace pravého kolenního kloubu a levého před-
loktí; kostra leží v hrobové jámě mírně diagonálně, leb-
ka je posunuta k jihozápadnímu rohu hrobové jámy 
a nohy k severovýchodnímu rohu.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
mezi pánví a levým předloktím – železný nůž s trnem 
(1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144699: železný nůž s trnem, 
téměř celý, chybí kus čepele u hrotu; tvar průřezu trnu 
obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu zkosený; hřbet 
k trnu odsazený; ostří rovné; ostří k trnu odsazené; 
rozměry: dochovaná délka 14,5 cm; délka čepele 9,9 cm; 
šířka čepele 1,9 cm; tloušťka čepele 0,4 cm, délka trnu 
4,5 cm. 
Poznámka 1: hrob poškozen při skrývce prováděné 
buldozerem; 50–60 cm jižně od kostry JP/58 se 

nacházela zhruba na stejné úrovni kostra JP/57; hrob 
JP/58 byl zahlouben cca o 80 cm východněji než hrob 
JP/57; je možné uvažovat o blízkém časovém intervalu 
uložení obou pohřbů.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144700; muž (podle pánve); věk: 45–55 let (podle ob-
rusu zubů); výška postavy 172,4 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita: oboustranně kribrotický typ cribra orbitalia.
Os frontale: na pravé straně dva malé kostní hrbol-
ky kompaktní kostní tkáně, jakoby vyzvednutý kost-
ní povrch.
Postkraniální skelet:
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (C3, C5–
C7, Th2–Th12, L1–L5) a Schmorlovy uzly; humerus dx.: 
porozita na tuberculum majus a na zadní části kloub-
ní plochy; jeden prstní článek (blíže neidentifikovatel-
ný) – tělo kosti zvětšeno a prodlouženo, povrch kosti 
je mírně deformovaný nejvýrazněji na distálním kon-
ci, mohlo by se jednat o špatně zhojenou zlomeninu 
a nelze vyloučit ani přítomnost zánětlivých změn nebo 
kombinaci obojího; metacarpus I. dx.: okolo distální 
kloubní plochy osteofytický lem až 3 mm.
Poznámka 2: –

H 59 (č. tab. XXI, LXXXV, CX, CLI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O90-1
Stratigrafický vztah: rozrušený hrob JP/59 ležel 
stratigraficky pod hrobem JP/89; jeho kostra však le-
žela ve vyšší úrovni, protože mladší pohřeb JP/89 byl 
hlubší.
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: zdobená výduť (inv. č. P144703).
Hrobová jáma: hrobová jáma nerozlišená; na podlo-
ží byla zjištěna jen skupina kostí v neanatomickém po-
řádku na ploše cca 85 × 60 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace a poloha kostry nezjistitelné; kosti le-
žely v neanatomickém pořádku; kosti byly rozlámá-
ny činností těžké techniky při skrývce, dislokace kos-
tí však nebyla způsobena recentně; hrob byl narušen 
mladším a hlubším pohřbem jedince JP/89.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
mezi rozházenými kostmi těsně pod úrovní skrytého 
podloží byly nalezeny – fragment masivního železného 
nože (1), železná ocílka (2).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144701: fragment masivního že-
lezného nože s trnem, hrot a část čepele chybí; tvar 
průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k trnu 
odsazený; ostří rovné; ostří k trnu zkosené; rozměry: 
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Obr. 221: Plán hrobu H 58 s nejbližším okolím. 

Fig. 221: Plan of the grave H 58 with its nearest 
surroundings.
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dochovaná délka 11,8 cm; šířka čepele 2,2 cm; tloušťka 
čepele 0,4 cm, dochovaná délka trnu 3,3 cm. 
2. Inventární číslo P144702: značně zkorodova-
ná železná ocílka s poškozenými rameny; tvar ocílky 
trojúhelníkovitý (?); střední část základny roztepaná 
do trojúhelníkové formy (šířka 1,9 cm); typ I (podle Hru-
bý 1955); rozměry: max. délka 9,8 cm; max. šířka 3,4 cm; 
délka základny 9,7 cm; tloušťka základny 0,4 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144705-706; muž (podle fragmentů femuru); věk: 
55–64 let (podle srůstu lebečních švů); výška postavy 
176,2 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: osteofytické lemy (C3–C5) a artrotické změny 
na kloubních výběžcích (C3–C5); clavicula: oboustran-
ně fossa rhomboidea; velké končetinové klouby: osteofy-
tické lemy (art. humeri sin., art. cubiti dx.); metatarsus I. 
dx.: na distální kloubní ploše jamka 6 × 5 mm ve stře-
du kloubní plochy.
Poznámka 2: –

H 60 (č. tab. LXII, CX, CXII, CLI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O90-2, O89-2
Stratigrafický vztah: severní roh hrobové jámy JP/60 
byl porušený nebo porušoval jižní roh a část jihový-
chodní stěny výkopu hrobu JP/106; jejich vzájemný 
stratigrafický vztah není jasný; hrob JP/60 byl zkou-
mán v roce 1976 a hrob JP/106 v roce 1977; žádná 
dokumentace superpozici nekomentuje, pouze 
na fotodokumentaci z roku 1977 lze vidět narušení 
z předcházející sezony.
Zásyp: dobře čitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 200 × 72 cm; hloubka 40 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zá-
dech; lebka dislokovaná směrem ke kratší stěně hrobu, 
mandibula ležela v neanatomické poloze v místě před-
pokládaných krčních obratlů; všechny končetiny v na-
tažené poloze.
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Obr. 223: Plán hrobu H 60 s nejbližším okolím. 

Fig. 223: Plan of the grave H 60 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 222: Plán hrobu H 59 s nejbližším okolím. Hrob byl 
poničený hlubším hrobem H 89. 

Fig. 222: Plan of the grave H 59 with its nearest surroun-
dings. The grave was disturbed by a deeper grave H 89.
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Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144706; dítě; věk: 9 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita dx.: porotický typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: –

H 61 (č. tab. XXI, CXI, CLI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O89-1, O89-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
185 × 72 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: patrně na zádech; 

lebka rozdrcena; recentně poničena byla celá horní část 
postkraniálu; in situ zůstaly pouze dolní končetiny 
v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v nohách – zbytek keramické nádoby, dno s částí ne-
zdobené dolní výdutě (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144707/1-8: fragmentárně do-
chovaná keramická nádoba, dno s částí nezdobené 
spodní výdutě; vyrobena z hrubého špatně páleného 
keramického těsta; část dna je dorekonstruována sád-
rou; rozměry: průměr dna 8,5 cm; tloušťka dna 1,1 cm. 
Poznámka 1: hrob byl velmi poničen těžkou techni-
kou při skrývce.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144708; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 40–
50 let (podle obrusu zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Os occipitale: porozita na lamina interna v oblasti eminen-
tia cruciformis.
Poznámka 2: –

H 62 (č. tab. LXXXI, CXI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O89-2
Stratigrafický vztah: – 
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená, lichoběžníkový výkop 
o rozměrech 131 × 113 cm byl vytvořen uměle; zbyt-
ky kostry ležely v hloubce 52 cm od úrovně původního 
povrchu a 12 cm od úrovně skrytého povrchu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace i poloha pohřbeného nezjisti-
telné; zachováno zůstalo jen několik kostí z rozdrcené 
lebky a hrudníku. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob byl velmi poničen těžkou techni-
kou při skrývce.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144709; dítě; věk: 8 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 63 (č. tab. XXII, CXI, CLII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O88-3, O88-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
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Obr. 224: Plán hrobu H 61 s nejbližším okolím. 

Fig. 224: Plan of the grave H 61 with its nearest 
surroundings.
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194 × 63 cm; hloubka 10 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozdrcena, na levém boku; horní končetiny v natažené 
poloze podél těla; dolní končetiny natažené; část 
dlouhých kostí a hrudníku byly poškozeny skrývkou; 
dislokace horní části hrudního koše a krční a hrudní 
páteře.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u levé klíční kosti – zlomek železného nože s trnem (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144710: zlomek železného nože 
s trnem; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet k trnu 
odsazený; ostří k trnu plynulé; rozměry: dochovaná 
délka 3,2 cm; šířka čepele 1,1 cm; délka trnu 1,8 cm.
Poznámka 1: hrob porušený skrývkou.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144711; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 45–
55 let (podle obrusu zubů); výška postavy 154,3 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet: 

Obratle: C1 a C2 osteofytické lemy až 3 mm; L4 a L3 
obratlová těla srostlá v místě zadního okraje obrat-
lových těl prostřednictvím osteofytického lemu, celý 
útvar je značně postmortálně poškozen.
Poznámka 2: –

H 64 (č. tab. LXIII, CXI, CLII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O86-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: špatně rozlišitelná; obdélníkový výkop 
byl vytvořen uměle; kostra ležela cca 5 cm od úrovně 
skrytého povrchu a cca 45 cm od úrovně původního 
terénu; orientace JJZ–SSV stanovena na základě polo-
hy kostry. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: žena; orientace JJZ–SSV; poloha kostry: patrně 
na pravém boku; lebka rozdrcena, na pravém boku; 
horní končetiny ostře ohnuty před tělem, ruce byly 
původně zřejmě složeny v úrovni tváře; dolní končetiny 
mírně pokrčeny; páteř a pánev dekomponovány; 
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Obr. 225: Plán hrobu H 62 s nejbližším okolím. 

Fig. 225: Plan of the grave H 62 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 226: Plán hrobu H 63 s nejbližším okolím. 

Fig. 226: Plan of the grave H 63 with its nearest 
surroundings.
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kostra ležela v uměle tvarovaném výkopu diagonálně, 
lebka směřovala do západního rohu a kosti bérců 
do východního rohu.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob silně poškozen buldozerem při 
skrývce; hrobová jáma JP/64 se nacházela v těsné blíz-
kosti západního rohu zemnice č. 93.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144712; dospělý jedinec; věk: asi 40–50 let (podle ob-
rusu zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 65 (č. tab. XXII, CXI, CLII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O91-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 205 × 62 cm; hloubka 37 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na levém boku; všechny končetiny v natažené poloze; 
poloha pravé nohy – patou k levé noze a prsty směrem 
k delší stěně hrobové jámy; poloha levé nohy – kosti 
zborceny do sebe.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u pravé ruky – železný nůž (1); v horní části hrudní-
ku – 3 skleněné korálky, jeden korálek se rozpadl při 
vyzvedávání z hrobu, příčně členěný korálek se nachá-
zel v prostoru u pravé lopatky (2), poloha olivovitého 
podélně členěného korálku nebyla upřesněna (3).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144714: fragmentárně dochova-
ný železný nůž s trnem; tvar průřezu trnu obdélníko-
vý; hřbet rovný; hřbet k trnu odsazený; ostří rovné; os-
tří k trnu plynulé; rozměry: dochovaná délka 11,4 cm; 
šířka čepele 1,4 cm; tloušťka čepele 0,3 cm; délka trnu 
4,5 cm.
2. Inventární číslo P144715: skleněný příčně členě-
ný válcovitý korálek, celý; sklo s vláknitou strukturou; 
barva skla tyrkysová; počet segmentů: 3; rozměry: dél-
ka 1,4 cm; šířka 0,6 cm; průměr otvoru 0,2 cm. 
3. Inventární číslo: P144713: skleněný olivovitý 
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Obr. 227: Plán hrobu H 64 s nejbližším okolím. 

Fig. 227: Plan of the grave H 64 with its nearest 
surroundings.

H066

0 1

°

Obr. 228: Plán hrobu H 65 s nejbližším okolím. 

Fig. 228: Plan of the grave H 65 with its nearest 
surroundings.
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podélně členěný korálek, celý; barva skla tmavě zelená; 
sklo navinuto na měděnou trubičku; počet segmentů: 
3; rozměry: délka 0,85 cm; šířka 0,8 cm; průměr otvo-
ru 0,2 cm.
Poznámka 1: poloha příčně členěného korálku byla 
upřesněna v inventární knize.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144716; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 45–
55 let (podle obrusu zubů); výška postavy 159,7 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: artrotické změny meziobratlových kloubů; C2 
a C3 srůst v oblasti pravých kloubních výběžků; Th4 
a Th5 oboustranně srůst v oblasti kloubních výběž-
ků; artrotické změny kloubních plošek na kloubních 
výběžcích v podobě porozity a osteofytických lemů 
(Th1–Th7). 
Poznámka 2: –

H 66 (č. tab. XXIII, LXXXV, CXI, CLII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O91-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje (inv. č. P144722).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 210 × 60 cm; hloubka 33 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; rozbi-
tá lebka ležela patrně na zátylku; pravá horní končeti-
na natažená podél těla; levá horní končetina natažená 
přes pánev, ulna i radius zčásti ležely na pánevní kosti; 
dolní končetiny natažené; dislokace žeber.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: nad 
pravým loktem – zlomek plochého železného předmětu 
(4), kamenické dláto, tzv. zubák (2); u distálního kon-
ce pravé ulny – zlomek železného nože (1); těsně vedle 
pravé stehenní kosti, v její horní části – zlomek želez-
ného závěsného kotvovitého kování (3); poloha nezná-
má – zkorodovaný železný zlomek (5, nevyobrazeno).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144717: železný nůž s trnem, celý, 
ve fragmentech; tvar průřezu trnu trojúhelníkový; hřbet 
rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu odsazený; 
ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří 
k trnu plynulé; rozměry: dochovaná délka 12,6 cm; 
délka čepele 8,8 cm; šířka čepele 1,5 cm; tloušťka čepele 
0,6 cm, délka trnu 3,8 cm.

2. Inventární číslo P144718: železný pracovní nástroj, 
pravděpodobně kamenické dláto s plochým vějířovi-
tým ozubeným ostřím – tzv. zubák; na ostří bylo iden-
tifikováno 8 drobných zubů o délce 0,1 cm; na konci 
dochované části „rukojeti“ je na jedné straně patrný ob-
délníkový výstupek (1,2 × 0,9 × 0,3 cm); rozměry: max. 
délka 5,3 cm; délka „rukojeti“ 2,8 cm; šířka 1,4 cm; šíř-
ka ostří 2,5 cm; tloušťka ostří 0,4 cm.
3. Inventární číslo P144720: železné závěsné kotvovi-
té kování, zlomek, patrně původně z vědra, na jednom 
konci je patrný hřebík (hlavička 0,5 × 0,3 cm); rozměry: 
max. délka 7,9 cm; tloušťka 0,3–0,4 cm; výška oblouku 
kování 1,7 cm.
4. Inventární číslo P144719: zlomek plochého želez-
ného předmětu, páskového kování (?); na fragmentu 
je rozpoznatelný jeden původní zaoblený roh; rozmě-
ry: dochovaná délka 4,2 cm; dochovaná šířka 3,6 cm; 
tloušťka min./max. 0,4–0,6 cm.
5. Inventární číslo P144721: amorfní zlomek značně 
zkorodovaného železa; nekonzervováno; nenalezeno, 
nezobrazeno. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144723; muž (podle pánve); věk: 35–40 let (podle ob-
rusu zubů); výška postavy 172,4 cm (podle femuru dx.).
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Obr. 229: Plán hrobu H 66 s nejbližším okolím. 

Fig. 229: Plan of the grave H 66 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita sin.: porotická cribra orbitalia; os occipitale: porozi-
ta na lamina interna v oblasti eminentia cruciformis.
Postkraniální skelet: 
Obratle: osteofytické lemy a Schmorlovy uzly (Th2–
Th12, L1–L3), meziobratlové plochy obratlových těl 
krčních obratlů artrotické změny; clavicula: oboustran-
ně fossa rhomboidea; velké končetinové klouby: osteo-
fytické lemy (art. humeri sin., art. coxae – oboustranně); 
humerus dx.: proximální konec kosti je postmortálně 
poškozen a tak je pod trochanter major patrná dutina 
(okolo 10 mm v průměru), která byla potvrzena rentge-
novým snímkem; na rentgenovém snímku jsou zřetel-
né sklerotizované okraje dutiny; humerus sin.: porozita 
na tuberculum majus; talus sin.: velký osteofyt na processus 
posterior tali; calcaneus dx.: otvor (3 mm v průměru) se 
sklerotizovanými okraji pod sustentaculum tali.
Poznámka 2: –

H 67 (č. tab. LXIII, CXI, CXII, CLIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L14-96
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/67a: dospělý jedinec; orientace a poloha ko-
stry nezjištěny; shluk drobných úlomků lidských kostí.
Jedinec JP/67b: žena; orientace a poloha kostry nezjiš-
těny; shluk drobných úlomků lidských kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: při začišťování podloží byl objeven shluk 
úlomků lidských kostí na ploše o průměru cca 40 cm, 
v hloubce asi 10 cm nad úrovní skrytého podloží; pod-
le antropologického posudku se jednalo o pozůstatky 
ze dvou jedinců – dvojhrob (?), nebo zbytky dvou sa-
mostatných zničených hrobů (?).
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry – P144724 pro oba jedince; JP/67a: dospělý jedinec; 
JP/67b: dospělý jedinec; věk: 45–55 let (podle obrusu 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza). 
Paleopatologie: oba jedinci bez nálezu.
Poznámka 2: jedinec JP/67a: kostra zcela destruována; 
jedinec JP/67b: kostra silně poškozena.

H 68 (č. tab. XXIV, CXII, CLIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O89-1, O90-1
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 

210 × 70 cm; hloubka 17 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: dospělý jedinec; orientace JZ–SV; poloha kos-
try: na zádech; lebka patrně na levém boku; pravá 
horní končetina natažená podél těla; levá horní kon-
četina dislokovaná, chybí kosti předloktí; dolní konče-
tiny v natažené poloze; kosti hrudníku, páteře a pánev 
dekomponovány.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
napravo od lebky – kamenný brousek (1); v prostoru 
hrudníku – kamenný brousek (2); těsně u střední čás-
ti pravého humeru, směrem od těla – železný hrot (3).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144726/1: kamenný brousek 
destičkový, celý, rekonstruovaný z 3 zlomků; vyroben 
z nevápnité prachovité břidlice, jemnozrnná klastická 
hornina kulmského stáří (spodní karbon); barva – na-
zelenale šedá; dvě brusné plochy; jedna strana jemně 
vyhlazená, s pracovními stopami – jemné kratší i delší 
rýhy horizontálního nebo diagonálního směru; na jed-
nom konci brousku jsou stopy po organickém mate-
riálu; rozměry: max. délka 12 cm; max. šířka 2,8 cm; 
tloušťka 0,1–0,7 cm.
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Obr. 230: Plán hrobu H 67. 

Fig. 230: Plan of the grave H 67.



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

340

2. Inventární číslo P144726/2: kamenný brousek 
destičkový, zlomek; vyroben z nevápnitého prachovce, 
jemnozrnná klastická hornina kulmského stáří (spod-
ní karbon); barva – olivově šedá; dvě brusné plochy; 
na jedné pracovní straně brousku se v centrální čás-
ti plochy nachází 7 miskovitých „kráterů“ a několik 
krátkých rýh vedených všemi směry; na opačné straně 
brousku a jedné boční hraně – stopy rzi;
rozměry: max. délka 4,9 cm; max. šířka 3,1 cm; tloušť-
ka 0,32–0,8 cm.
3. Inventární číslo P144725: železný hrot kuželovité-
ho tvaru – hřeb (?); na korozí narušeném povrchu před-
mětu jsou viditelné zbytky dřeva; tvar průřezu v po-
délné ose čtverhranný; tvar rozšířeného konce – snad 
hlavice – čtverhranný; rozměry: max. délka 4,6 cm; 
max. průměr 0,5 cm; délka a šířka hlavice 0,8 × 0,7 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144727; dospělý jedinec; věk: 45–55 let (podle obru-
su zubů); výška postavy 158,6 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 69 (č. tab. XXV, CXII, CLIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O90-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 170 × 60 cm; hloubka 25 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zá-
dech; lebka rozbitá; pravá horní končetina natažená 
podél těla; levá horní dekomponována; dolní konče-
tiny v natažené poloze; kosti hrudníku, páteře, rukou, 
nohou a z větší části i pánev dekomponovány.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru u předpokládané levé ruky – železný nůž (1); 
pod bradou – železná rolnička (2); v prostoru mezi hla-
vou a kratší stěnou hrobové jámy – dno keramické ná-
doby (3, nevyobrazeno).
Popis artefaktů: 
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Obr. 231: Plán hrobu H 68 s nejbližším okolím. 

Fig. 231: Plan of the grave H 68 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 232: Plán hrobu H 69 s nejbližším okolím. 

Fig. 232: Plan of the grave H 69 with its nearest 
surroundings.
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1. Inventární číslo P144728: dva zlomky železného 
nože s trnem; tvar průřezu trnu trojúhelníkový; hřbet 
rovný; hřbet k trnu plynulý; ostří k trnu zkosené; roz-
měry: délka zlomku střední části čepele 2,8 cm; délka 
zlomku části čepele s trnem 2,8 cm; šířka čepele 1,1 cm; 
tloušťka čepele 0,4 cm.
2. Inventární číslo P144729: fragment železné rolnič-
ky; in situ byl nalezen jeden větší zlomek a 14 drobných 
úlomků, které nebylo možné zachránit; fragmentár-
nost artefaktu nedovoluje bližší popis; na vnitřní stra-
ně pláště je přikorodovaný štěrchací kamínek; rozmě-
ry: max. délka zlomku 2 cm.
3. Inventární číslo P144730: zlomek dna keramické 
nádoby; nenalezeno, nezobrazeno.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144731; dítě; věk: asi 7 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 70 (č. tab. LXIII, CXII, CLIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O89-3
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 185 × 55 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: – 
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na zátylku; pravá i levá horní končetina natažené po-
dél těla; dolní končetiny mírně pokrčeny směrem vlevo.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144732; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 16–
20 let (podle obrusu zubů); výška postavy 154,5 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; orbita: oboustranně 
kribrotický typ cribra orbitalia; os occipitale: na lamina in-
terna v oblasti eminentia cruciformis velmi jemná poro-
tická periostóza.
Postkraniální skelet:
Obratle: Schmorlovy uzly (Th6–Th8); velké končetino-
vé klouby: osteofytické lemy (art. humeri – oboustranně, 
art. talofibularis dx.).
Poznámka 2: –

H 71 (č. tab. XXV, CXII, CLIV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O89-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu nepravidelný oválný; 
rozměry: 240 × 105 cm; hloubka 45 cm od úrovně skry-
tého povrchu; orientace JJV–SSZ; profily: nesledováno; 
dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/71a: žena; orientace JJV–SSZ; poloha ko-
stry: na zádech; lebka na pravém boku; poloha hor-
ních končetin nezjištěna – chybí kosti předloktí a ru-
kou (patrně stráveny); levá dolní končetina natažená; 
pravá dolní končetina velmi mírně pokrčená směrem 
vpravo; kotníky a nohy byly původně patrně v těsné 
blízkosti; žebra a levá část pánve dekomponovány; na-
levo od kostry ženy, v prostoru od pánve po distální 
konec femuru, se nacházela kostra dítěte.
Jedinec JP/71b: dítě, orientace JJV–SSZ (?); poloha kos-
try: neurčena, snad původně na zádech; poloha konče-
tin nezjištěna; lebka dochovaná ve fragmentech; znač-
ná dislokace kostí.
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Obr. 233: Plán hrobu H 70 s nejbližším okolím. 

Fig. 233: Plan of the grave H 70 with its nearest 
surroundings.
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Hrobový inventář jedince JP/71a: poloha jednotli-
vých artefaktů: u nohou, v úrovni dna hrobové jámy – 
keramická nádoba (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144733: ve zlomcích dochovaná té-
měř celá keramická nádoba; obtáčení slabě formující; vy-
robena z hrubého špatně páleného keramického těsta; 
okraj zaoblený; hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný mo-
tiv: vlnovky nad rýhami, na horní, max. i spodní výduti, 
odshora dolů: tři vlnovky v horní části výdutě, pod nimi 
řídké rýhy až do dolní části výdutě, vlnovka nepravidelná, 
nízká, hustá; na dně technická kruhová značka o průmě-
ru 2,5 cm; uvnitř značky náznak pásové struktury; rozmě-
ry nádoby: výška 18,8 cm; průměr max. výdutě 15,8 cm; 
průměr dna 10,7 cm; výška okraj / hrdlo 2 cm; výška hrd-
lo / max. výduť 5,8 cm; výška max. výduť / dno 11 cm.
Poznámka 1: dvojhrob (žena a dítě); na kresebném 
plánu hrobu zachycena pouze kostra ženy; fotodoku-
mentace zachycuje i skelet dítěte.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry JP/71a P144734; žena (poporodní změny na pánvi 
a podle lebky); věk: 45–55 let (podle obrusu zubů); výš-
ka postavy 155,9 cm (podle femuru dx.); JP/71b: dítě; 
bez inv. č. kostry. 
Paleopatologie:

Jedinec JP/71a: Postkraniální skelet: 
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (C4–C6).
Jedinec JP/71b: bez nálezu.
Poznámka 2: jedinec JP/71b: zachován pouze corpus fe-
moris dx. 

H 72 (č. tab. XXVI, CXII, CXIII, CLIV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O89-3, O90-3
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný; jasně se vyrýsoval až v hloubce 8 cm 
od úrovně skrytého podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
100 × 50 cm; hloubka 13 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; rozbi-
tá lebka na levém boku; poloha horních končetin neu-
rčitelná, dolní končetiny v natažené poloze; dislokace 
kostí hrudníku; pánev dekomponována.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
nejasná, snad někde v prostoru hrudníku – skleněný 
gombík s kovovým ouškem (1).
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Obr. 234: Plán dvojhrobu H 71 s nejbližším okolím. 

Fig. 234: Plan of double grave H 71 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 235: Plán hrobu H 72 s nejbližším okolím. 

Fig. 235: Plan of the grave H 72 with its nearest 
surroundings.
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Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144735: skleněný kulovitý gom-
bík/knoflík s kovovým ouškem; barva skla tmavě mod-
rá; kovové ouško značně zkorodované; rozměry: max. 
délka 1,8 cm; max. šířka 1,2 cm; délka kovové části ar-
tefaktu 1 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144736; dítě; věk: asi 18 měsíců (podle prořezávání 
zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 73 (č. tab. LXIII, CXIII, CLIV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: C100-90, L1-90
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
200 × 75 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: na fotografické 
dokumentaci je vidět po obvodu obou delších stěn 

hrobové jámy stupňovité odsazení; stupně patrně 
vznikly uměle při upřesňování tvaru výkopu hrobové 
jámy.
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na levém boku; horní končetiny natažené podél těla; 
dolní končetiny v natažené poloze; mezi tibiemi dislo-
kované kosti nohou.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144737; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 24–
30 let (podle obrusu zubů); výška postavy 151,3 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 74 (č. tab. LXIV, LXXXV, CXIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L1-91 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
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Obr. 236: Plán hrobu H 73 s nejbližším okolím. 

Fig. 236: Plan of the grave H 73 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 237: Plán hrobu H 74 s nejbližším okolím. 

Fig. 237: Plan of the grave H 74 with its nearest 
surroundings.
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Nálezy ze zásypu: dva zlomky z nezdobené výdutě těs-
ně ulomené nade dnem (inv. č. P144738/1-2).
Hrobová jáma: neidentifikovatelná; umělý výkop měl 
rozměry 125 × 85 cm; porušená kostra ležela v hloubce 
5 cm od skrytého podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dospělý jedinec; orientace nezjistitelná; poloha kostry 
nejasná, snad ventrální (na břiše) – podle polohy do-
chované horní končetiny.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob recentně porušený a kostra dislo-
kována; výkop hrobové jámy byl vytvořen uměle.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144739; nehodnoceno.
Paleopatologie: nehodnoceno.
Poznámka 2: –

H 75 (č. tab. LXXXI, CXIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: C100-91 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –

Hrobová jáma: téměř nerozlišitelná; tvar půdory-
su obdélníkový; rozměry: 100 × 32 cm; skelet ležel 
na úrovni skrytého podloží; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZ–SV; poloha kostry nezjistitel-
ná; zachovány jen zlomky lebky, zubů a zlomky dlou-
hých kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144740; dítě; věk: asi 2 roky (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: označení JP/75 má také fragmentár-
ní kostra dospělého jedince; může se jednat o koster-
ní materiál z hrobu JP/74, který byl omylem zařazen 
do kontextu JP/75.

H 76 (č. tab. XXVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L7-90
Stratigrafický vztah: –
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Obr. 238: Plán hrobu H 75 s nejbližším okolím. 

Fig. 238: Plan of the grave H 75 with its nearest 
surroundings.

Obr. 239: Plán hrobu H 76 s nejbližším okolím. 

Fig. 239: Plan of the grave H 76 with its nearest 
surroundings.
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Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: téměř nerozlišitelná; tvar půdorysu 
oválný; rozměry: 100 × 40 cm; hloubka 5 cm od úrov-
ně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledo-
váno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace snad JZ–SV; poloha kostry nezjistitelná; 
v JZ části jámy zůstalo zachováno několik zubů.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v SV části hrobové jámy, v blízkosti kratší stěny – kera-
mická nádoba (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144741: celá keramická nádoba; 
obtáčení silně formující; vyrobena z hrubého dobře pá-
leného keramického těsta; okraj kuželovitě seříznutý; 
hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný motiv: hřebenový 
ornament s rýhami, na horní, max. i spodní výduti, od-
shora dolů: dvě vlnovky, hřebenová vlnice v horní části 
výdutě, na max. výduti rýhy, na dolní části výdutě hře-
benová vlnice a pás; vlnovka pravidelná, nízká, hustá, 
vlnice pravidelná, nízká, hustá, rýhy úzké, těsně u sebe; 
rozměry nádoby: výška 6,8 cm; průměr okraje 6,5 cm; 
průměr hrdla 4,6 cm; průměr max. výdutě 7,8 cm; prů-
měr dna 4 cm; výška okraj / hrdlo 1 cm; výška hrdlo / 
max. výduť 1,7 cm; výška max. výduť / dno 4,1 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: nehodnoceno.
Paleopatologie: nehodnoceno.
Poznámka 2: –

H 77 (č. tab. LXIV, CXIV, CLIV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L17-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
172 × 70 cm; hloubka 8 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozdrcená, spodní čelist ležela v místě pravého rame-
ne; poloha horních i dolních končetin nezjištěna, dis-
lokace kostí postkraniálu. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144742; dítě; věk: asi 10 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os parietale: na lamina interna fragmentu kosti keříčko-
vité kanálky ve fibrilární kostní novotvorbě. 
Poznámka 2: –

H 78 (č. tab. LXIV, CXIV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L16-96, L 17-96 
Stratigrafický vztah: jihovýchodní delší stěna hro-
bové jámy těsně přiléhala k severozápadní stěně zem-
nice č. 69 (v blízkosti severního rohu sídlištního ob-
jektu); z dokumentace není jasný stratigrafický vztah 
mezi oběma kontexty; hrobová jáma je mělčí než síd-
lištní objekt.
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: těžko rozlišitelná; tvar půdorysu ob-
délníkový; rozměry: 196 × 64 cm; hloubka 8–9 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: patrně na zá-
dech; lebka poničena; poloha horních končetin nezjiš-
těna; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob narušen skrývkou.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské ko-
stry P144743; dospělý jedinec; ženské pohlaví (DNA 
analýza).
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Obr. 240: Plán hrobu H 77 s nejbližším okolím. 

Fig. 240: Plan of the grave H 77 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 79 (č. tab. XXVII, LXXXV, LXXXVI, CXIV, CLV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: C100-91
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů (inv. č. P144744-
745); zlomky zdobených výdutí (inv. č. P144746-748); 
zlomky ze zásypu patrně souvisí s fragmentem nádoby 
P177749 nalezené v jižním rohu hrobové jámy; střepy 
ze zásypu nejsou stratifikovány.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 125 × 50 cm; hloubka 20 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na zátylku; levá horní končetina natažená podél 
těla; pravá horní končetina dislokována; dolní konče-
tiny v natažené poloze; kosti hrudníku, pánev a drob-
né kosti stráveny.

Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: již-
ní roh hrobové jámy – fragmenty ze dvou keramických 
nádob (1, 2).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144750: původně celá, v součas-
nosti pouze fragmentárně dochovaná keramická nádo-
ba; vyrobena z hrubého špatně páleného keramického 
těsta s obsahem slídy; technologie výroby nesledová-
na; okraj pro vydrolení části keramické hmoty nelze ur-
čit; zdobena, dochovaný fragment motivu: tři vlnovky 
na horní výduti; vlnovka nepravidelná, středně vysoká, 
středně hustá, rýha úzká; rozměry: průměr dna 7,2 cm.
2. Inventární číslo P144749: spodní část keramic-
ké nádoby – část dna s nezdobenou výdutí; vyrobeno 
z hrubého špatně páleného keramického těsta; techno-
logie výroby nesledována; uvnitř je na stěně nádoby evi-
dován zbytek organické hmoty; s fragmentem dna velmi 
pravděpodobně souvisí vodorovně seříznutý kraj s kali-
chovitě prohnutým hrdlem (inv. č. P144744) a vlnicí zdo-
bená výduť (inv. č. 144746) evidované v zásypu hrobu.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144751; dítě; věk: asi 7 let (podle stupně prořezávání 
zubů).
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Obr. 241: Plán hrobu H 78 s nejbližším okolím. 

Fig. 241: Plan of the grave H 78 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 242: Plán hrobu H 79 s nejbližším okolím. 

Fig. 242: Plan of the grave H 79 with its nearest 
surroundings.



347

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

Paleopatologie:
Lebka:
Os occipitale: na lamina interna malé zbytky keříčkovi-
tých kanálků v kompaktní kostní tkáni, pravděpodob-
ně už ve fázi hojení.
Poznámka 2: –

H 80 (č. tab. XXVII, CXIV, CLV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L2-89
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
140 × 50 cm; hloubka 30 cm od úrovně skrytého povrchu; 
orientace JZZ–SVV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZZ–SVV; poloha kostry: snad 
na zádech; lebka na levém boku; přesnou polohu kon-
četin nelze zjistit – dislokace.
Hrobový inventář: bez inventáře (?). 
Poznámka 1: pouze na kresebném plánu hrobu je za-
znamenán v prostoru kolem pravého kolene nález 

fragmentu železa; nález nebyl inventován a nelze ho 
dohledat.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144752; dítě; věk: asi 3 roky (podle stupně prořezávání 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 81 (č. tab. LXXXI, CXIV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L3-89
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nerozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
105 × 60 cm; hloubka 10 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZZ–SVV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; polohu kostry a orientaci nelze zjistit; 
v hrobě ležely pouze fragmenty lebky a několik zlom-
ků kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
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Obr. 243: Plán hrobu H 80 s nejbližším okolím. 

Fig. 243: Plan of the grave H 80 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 244: Plán hrobu H 81 s nejbližším okolím. 

Fig. 244: Plan of the grave H 81 with its nearest 
surroundings.
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Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144753; dítě; věk: asi 2 roky (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (DNA analýza). 
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 82 (č. tab. XXVIII, CXV, CLV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L4-87, L5-87 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
235 × 105 cm; hloubka 21 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; délka a šířka jámy u dna 190 × 77 cm; orientace 
SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na levém boku; horní i dolní končetiny v natažené po-
loze; hrudník i páteř dislokovány – kosti se nacházely 
po celé ploše dna hrobové jámy; patrně se jedná o dis-
turbanci způsobenou podzemní faunou. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 

v prostoru předpokládané levé ruky – železný nůž (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144754: železný nůž, původně 
s trnem; v současnosti zachován zlomek střední části 
čepele; podle inventární knihy byly dochovány 4 zlomky 
(zlomek čepele s trnem, drobný zlomek z čepele 
a hrot čepele – nenalezeny, rekonstruovaná délka 
nože 11,5 cm); hřbet rovný; ostří rovné; v korozních 
produktech viditelné otisky organické hmoty – snad 
dřeva nebo kůže; rozměry dochovaného zlomku: délka 
6 cm; šířka čepele 1,3 cm; tloušťka čepele 0,3 cm.
Poznámka 1: stupňovité odsazení stěn hrobové jámy 
vzniklo patrně uměle při precizaci tvaru výkopu; zásyp 
byl dobře rozpoznatelný až v úrovni kostry; v terén-
ním deníku Jany Vignatiové je poznámka o možnos-
ti vykradení hrobu; doklady o vykrádací šachtě nejsou 
dokumentovány.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P144755; muž (podle pánve); věk: 64–66 let (podle 
uzavření švů na lebce); výška postavy 172,4 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet: 
Clavicula dx.: kostní výběžek v místě lig. coracoclavicula-
re (pravděpodobně osifikace tohoto vazu) a deforma-
ce laterálního konce kosti – zhojená příčná zlomenina; 
scapula dx.: uzavřena incisura scapula (osifikace lig. tran-
sversum scapulae superius); humerus sin.: porozita na pro-
ximální kloubní ploše. 
Poznámka 2: –

H 83 (č. tab. LXIV, CXV, CLV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L1-91
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
115 × 50 cm; hloubka 8 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SV–JZ; profily: nesledováno; dno: ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SV–JZ; poloha kostry: na zádech; leb-
ka rozbitá; polohu horních končetin kvůli špatnému 
dochování kostí nelze určit; dolní končetiny v nataže-
né poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144756; dítě; věk: asi 6 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
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Obr. 245: Plán hrobu H 82 s nejbližším okolím. 

Fig. 245: Plan of the grave H 82 with its nearest 
surroundings.
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Postkraniální skelet:
Tibia dx.: na mediální ploše stopy po porózní periostó-
ze, kost je silně postmortálně poškozena. 
Poznámka 2: fragmentární.

H 84 (č. tab. LXXXI, CXIV, CLVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: C100-91, C100-92 
Stratigrafický vztah: kosti z JP/84 ležely těsně u již-
ního rohu jámy A (pod skupinou kamenů objekt: 
130 × 45 cm, hloubka 15 cm od úrovně podloží, zásyp 
jámy obsahoval kameny, zlomky mazanice a keramic-
ké střepy).
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; kosti z JP/84 ležely na plo-
še cca 25 × 35 cm v úrovni a těsně pod úrovní skrytého 
podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; polohu kostry a orientaci nelze zjistit; kos-
ti ležely bez anatomického pořádku.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není jasné, zda jde o primární uložení.

Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144757; dítě; věk: asi 13–15 let (podle uzavření růsto-
vých štěrbin); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 85 (č. tab. LXV, CXV, CLVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L12-95, L11-95
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 177 × 82 cm; hloubka 28 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na zátylku; horní končetiny natažené podél těla; dol-
ní končetiny velmi pravděpodobně natažené; dislokace 
pravého femuru (ležel křížem přes distální část levého 
femuru); dislokace kostí hrudníku.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
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Obr. 246: Plán hrobu H 83 s nejbližším okolím. 

Fig. 246: Plan of the grave H 83 with its nearest 
surroundings.

Obr. 247: Plán hrobu H 84 s nejbližším okolím. 

Fig. 247: Plan of the grave H 84 with its nearest 
surroundings.
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Poznámka 1: dětské hroby JP/147 a JP/85–87 tvořily 
řadu ve směru SZ–JV; k malému pohřebišti snad ješ-
tě patřily stejně orientované hroby – na jihovýchodní 
straně hrob JP/90 a na severozápadní straně kenotaf 
JP/88.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P1444758; dítě; věk: asi 8 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; orbita: oboustranně 
porotická cribra orbitalia.
Postkraniální skelet:
Femur dx.: cribra femoris.
Poznámka 2: –

H 86 (č. tab. LXXXI, CXV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L12-95
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
96 × 53 cm; hloubka 10 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry neurčena; zacho-
valy se pouze fragmenty lebky, zuby a zlomky kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: dětské hroby JP/147 a JP/85–87 tvořily 
řadu ve směru SZ–JV; k malému pohřebišti snad ješ-
tě patřily stejně orientované hroby – na jihovýchodní 
straně hrob JP/90 a na severozápadní straně kenotaf 
JP/88.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144759; dítě; věk: 6 měsíců (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 87 (č. tab. LXV, CXV, CLVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L12-95 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 145 × 70 cm; hloubka 16 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
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Obr. 248: Plán hrobu H 85 s nejbližším okolím. 

Fig. 248: Plan of the grave H 85 with its nearest 
surroundings.

Obr. 249: Plán hrobu H 86 s nejbližším okolím. 

Fig. 249: Plan of the grave H 86 with its nearest 
surroundings.
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ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
dislokována směrem k hrudníku; polohu horních kon-
četin nelze přesně stanovit, chybí kosti předloktí; dolní 
končetiny v natažené poloze; dislokace žeber.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: dětské hroby JP/147 a JP/85–87 tvořily 
řadu ve směru SZ–JV; k malému pohřebišti snad ješ-
tě patřily stejně orientované hroby – na jihovýchodní 
straně hrob JP/90 a na severozápadní straně kenotaf 
JP/88.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144760; dítě; věk: asi 4 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Orbita: oboustranně porotická cribra orbitalia; mandibu-
la: vnitřní plocha ramus mandibulae (oboustranně) po-
rózní periostóza.
Postkraniální skelet: 
Femur dx.: cribra femoris.
Poznámka 2: –

H 88 (č. tab. XXVIII, CXV)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L13-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 180 × 83 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: bez 
kostry.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
35 cm od severozápadní delší stěny, 50 cm od severo-
východní kratší stěny a cca 14 cm nade dnem hrobové 
jámy – keramická nádoba dnem vzhůru (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144761: celá, malá keramická ná-
doba; tvarovaná v ruce; vyrobena z hrubého špatně pá-
leného keramického těsta; okraj zaoblený; hrdlo vyta-
žené; nezdobena; rozměry nádoby: výška 4 cm; průměr 
okraje 4,6 cm; průměr hrdla 2,8 cm; průměr max. vý-
dutě 3,6 cm; průměr dna 3,5 cm; výška okraj / hrdlo 
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Obr. 250: Plán hrobu H 87 s nejbližším okolím. 

Fig. 250: Plan of the grave H 87 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 251: Plán hrobu H 88 s nejbližším okolím. 

Fig. 251: Plan of the grave H 88 with its nearest 
surroundings.
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0,4 cm; výška hrdlo / max. výduť 0,5 cm; výška max. vý-
duť / dno 3,1 cm.
Poznámka 1: pravděpodobně kenotaf; dětské hroby 
JP/147 a JP/85–87 tvořily řadu ve směru SZ–JV; k ma-
lému pohřebišti snad ještě patřily stejně orientované 
hroby – na jihovýchodní straně hrob JP/90 a na severo-
západní straně kenotaf JP/88.
Antropologická charakteristika: nehodnotitelné.
Paleopatologie: nehodnotitelné.
Poznámka 2: –

H 89 (č. tab. LXV, CX, CXV, CXVI, CLVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O90-1
Stratigrafický vztah: při hloubení výkopu hrobové 
jámy JP/89 byl porušen starší hrob JP/59.
Zásyp: nezřetelný. 
Nálezy ze zásypu: části skeletu JP/59 a části hrobového 
inventáře JP/59.
Hrobová jáma: špatně rozlišitelná; tvar půdorysu 
obdélníkový; rozměry: 270 × 94 cm; hloubka 28 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZZ–SVV; 
profily: nesledováno; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ju-
venilní jedinec, pohlaví neurčeno; orientace JZZ–SVV; 
poloha kostry: na zádech; lebka pootočená vpravo; 
horní končetiny natažené podél těla; obě dolní konče-
tiny původně v natažené poloze, dislokace pravého fe-
muru; recentní poškození levé pánevní kosti.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144762; nedospělý jedinec; věk: 15 let (podle uzavření 
růstových štěrbin); výška postavy 162,4 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; os occipitale: na lamina 
interna v oblasti eminetia cruciformis jemná porózní pe-
riostóza fibrilární kostní tkáně.
Postkraniální skelet:
Obratle: L2: kaudální meziobratlová plocha, v zadním 
okraji lytická léze 19 × 14 mm s nerovným dnem – ly-
tické ložisko nebo možné dorzální vyhřeznutí meziob-
ratlové ploténky.
Poznámka 2: –

H 90 (č. tab. XXIX, CXVI, CLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L10-95
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: těžko rozlišitelná; tvar půdorysu 
obdélníkový; rozměry: 120 × 55 cm; hloubka 6 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JJZ–SSV; profi-
ly: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JJZ–SSV; polohu kostry nelze určit; za-
chovány byly pouze zlomky lebky a dlouhých kostí.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: těs-
ně u východní delší stěny, cca 45 cm od severovýchod-
ního rohu hrobové jámy (snad původně v prostoru ko-
lem pravého kolene) – spodní část keramické nádoby 
(1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144763: spodní část keramické 
nádoby – dno s výdutí (11 inventovaných a 12 drob-
ných neinventovaných fragmentů); vyrobena z hru-
bého špatně páleného keramického těsta; nezdobe-
na; rozměry nádoby: průměr dna 5,8 cm; tloušťka dna 
0,8 cm.
Poznámka 1: hrob porušen skrývkou; dětské hro-
by JP/147 a JP/85–87 tvořily řadu ve směru SZ–JV; 
k malému pohřebišti snad ještě patřily stejně orien-
tované hroby – na jihovýchodní straně hrob JP/90 
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Obr. 252: Plán hrobu H 89 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval starší mělčí hrob H 59.

Fig. 252: Plan of the grave H 89 with its nearest surroun-
dings. The grave disturbed an older and shallower gra-
ve H 59.
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a na severozápadní straně kenotaf JP/88.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144764; dítě; věk: asi 2 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 91 (č. tab. LXV, CXVI, CLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L3-89
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: velmi slabě rozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: špatně rozlišitelná; tvar půdorysu 
obdélníkový; rozměry: 160 × 55 cm; hloubka 17 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JZ–SV; poloha kostry: skrčená 
na levém boku; promáčklá lebka na levém spánku; levá 
horní končetina ohnutá do ostrého úhlu, kosti před-
loktí ležely podél hrudníku, ruka byla patrně uložená 
pod bradou; pravá horní končetina ohnutá do ostré-
ho úhlu, kosti předloktí ležely na hrudníku, ruka byla 

patrně uložená pod bradou; levá dolní končetina po-
krčená, dislokace levého femuru – téměř v kolmé pozi-
ci k pánvi; pravá dolní končetina pokrčená a mírně na-
kloněná vlevo; kolena byla zřejmě původně pokrčená 
do prostoru a neležela na zemi.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144765; dítě; věk: asi 12 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; orbita dx.: kribrotický 
typ cribra orbitalia; os occipitale: na lamina interna porózní 
periostóza fibrilární kostní tkáně v sulcus sinus sagittalis 
superioris a na eminetia cruciformis už dochází k přestav-
bě v kompaktní kostní tkáň.
Postkraniální skelet:
Tibia: oboustranně na mediální ploše velmi jemná po-
rózní periostóza; fragment dlouhé blíže neidentifiko-
vatelné kosti se svalkem na jednom konci – místo zlo-
meniny s viditelnými známkami tvorby svalku, mohlo 
by se také jednat o zhojení pakloubem.
Poznámka 2: –0 1
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°Obr. 253: Plán hrobu H 90 s nejbližším okolím. 

Fig. 253: Plan of the grave H 90 with its nearest 
surroundings.

Obr. 254: Plán hrobu H 91 s nejbližším okolím. 

Fig. 254: Plan of the grave H 91 with its nearest 
surroundings.
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H 92 (č. tab. LXVI, CXVI, CLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L3-88
Stratigrafický vztah: hrob JP/92 byl porušen výko-
pem mladšího sídlištního objektu č. 132, který zničil 
dolní část postkraniálu; hrob JP/92 byl vyhlouben nad 
starším hrobem JP/93 a porušil tak jeho část v prosto-
ru u hlavy; kostra JP/92 ležela 8–10 cm nad kostrou je-
dince JP/93.
Zásyp: nerozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; poničená sídlištním ob-
jektem č. 132; dno hrobové jámy se nacházelo zhruba 
v úrovni skrytého podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry nezjiš-
těna; lebka rozbitá; levá horní končetina pravděpo-
dobně ohnutá do ostrého úhlu, kosti předloktí leže-
ly přes hrudník; pravá horní končetina pravděpodobně 
ohnutá do ostrého úhlu, kosti předloktí ležely přes 
hrudník (informace o obou horních končetinách jsou 

zaznamenány v terénním deníku Jany Vignatiové); 
spodní část hrudníku, pánev a dolní končetiny chybí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144766; dítě; věk: asi 8 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Os frontale, os parietale a os sphenoidale: na lamina inter-
na fragmentů těchto kostí se nachází kostní novotvor-
ba fibrilární až kompaktní kostní tkáně s keříčkovitý-
mi kanálky. 
Poznámka 2: –

H 93 (č. tab. XXIX, CXVI, CLVII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L3-88
Stratigrafický vztah: výkop hrobové jámy JP/93 byl v ji-
hozápadní části porušen mladším hrobem JP/92; kostra 
jedince JP/92 ležela 8–10 cm nad kostrou jedince JP/93.
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Obr. 255: Plán hrobu H 92 s nejbližším okolím. Hrob byl 
poničen sídlištním objektem č. 132 a sám narušoval hrob 
H 93.

Fig. 255: Plan of the grave H 92 with its nearest surroun-
dings. The grave was damaged by settlement feature No. 
132 and it itself disturbed another grave H 93.
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Obr. 256: Plán hrobu H 93 s nejbližším okolím. Hrob byl 
porušen hrobem H 92.

Fig. 256: Plan of the grave H 93 with its nearest surroun-
dings. The grave was disturbed by another grave H 92.
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Zásyp: špatně rozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 145 × 62 cm; hloubka 14 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; přesnou polohu kostry nelze 
zjistit; lebka rozbitá, snad na levém spánku; levá hor-
ní končetina ohnutá do ostrého úhlu, předloktí leželo 
přes hrudník; pravá horní končetina mírně pokrčená 
v lokti, ruka původně ležela na pánvi; dolní končeti-
ny byly dislokovány, snad byly původně pokrčené v os-
trém úhlu vpravo, pravá ležela přes levou; žebra, páteř 
a pánev téměř dekomponované.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru pánve – železná přezka s trnem (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P144767: železná přezka s trnem; 
tvar tzv. D-rámeček; průřez tyčinky kruhový; rozměry: 
délka rámečku 2,5 cm; šířka rámečku 1,7 cm; tloušťka 
rámečku 0,2–0,4 cm; průměr tyčinky 0,4 cm; délka 
trnu 1,6 cm.
Poznámka 1: není k dispozici dokumentace kostry je-
dince JP/93 po vyzdvižení kostry jedince JP/92.
Antropologická charakteristika: žena (podle talu 
a mandibuly); věk: 30–35 let (podle obrusu zubů); výš-
ka postavy 161,2 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny; os frontale: na tuber 
frontale dx. jamka hluboká 0,5 mm a 10 × 4 mm velká 
s oblými okraji.
Postkraniální skelet:
Clavicula sin.: fossa rhomboidea.
Poznámka 2: –

H 94 (č. tab. LXVI, CXVI, CLVIII)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: O86-7 
Stratigrafický vztah: delší jihovýchodní stěna hrobo-
vé jámy JP/94 respektovala severozápadní stěnu zemni-
ce č. 93; objekty se nacházely blízko u sebe, vzájemně se 
však nenarušovaly.
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: uměle vytvořený tvar půdorysu obdél-
níkový; rozměry: 180 × 85 cm; hloubka 8 cm od úrov-
ně skrytého povrchu; orientace SV–JZ; profily: nesledo-
váno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SV–JZ; poloha kostry na zádech; lebka 
rozbitá; levá horní končetina mírně ohnutá v lokti, ruka 

vedle pánve; pravá horní končetina mírně ohnutá v lok-
ti, ruka vedle pánve; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144768; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 35–
40 let (podle obrusu zubů); výška postavy 145,9 cm 
(podle femuru sin.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: malé osteofytické lemy (Th5–Th12, L2–L4); fe-
mur sin.: trochanter tertius.
Poznámka 2: –

H 95 (č. tab. LXVI)
Rok výzkumu: 1976
Čtverec: L10-77
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno; zásyp byl odtěžen při skrývce.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: hrob byl zachycen sondážní rýhou cca 
4 cm pod úrovní skrytého povrchu; uměle vytvořený 
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Obr. 257: Plán hrobu H 94 s nejbližším okolím. 

Fig. 257: Plan of the grave H 94 with its nearest 
surroundings.
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tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 175 × 65 cm; ori-
entace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
jedinec mužského pohlaví; orientace JZ–SV; polohu  
kostry nelze přesně specifikovat; chybí lebka, hrudník, 
páteř, pánev a část horních končetin; dolní končetiny 
pravděpodobně v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici fotodokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P144769; dítě; mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 96 (č. tab. LXXXII, CXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N24-4, N24-5 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 120 × 70 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JJZ–SSV; profil příčný i podélný: 

neckovitý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JJZ–SSV – podle pozice zlom-
ků lebky v hrobové jámě; poloha kostry nezjistitelná; 
zlomky lebky neležely na dně hrobové jámy, podle plá-
nu se nacházely cca 20 cm nad odkrytým dnem.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158856; dítě; ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 97 (č. tab. LXXXII, CXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N28-4 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
125 × 80 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: neckovi-
tý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
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Obr. 258: Plán hrobu H 95 s nejbližším okolím. 

Fig. 258: Plan of the grave H 95 with its nearest 
surroundings.

Obr. 259: Plán hrobu H 96 s nejbližším okolím. 

Fig. 259: Plan of the grave H 96 with its nearest 
surroundings.
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Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: dítě; orientace JZ–SV – podle pozice zlomků leb-
ky v hrobové jámě; poloha kostry nezjistitelná; zlomky 
lebky neležely na dně hrobové jámy, podle plánu se na-
cházely cca 16–20 cm nad odkrytým dnem.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hroby JP/97 – JP/99 byly umístěné v řadě 
a byly stejně orientované. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158857; dítě; věk: asi 5 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 98 (č. tab. LXXXII, LXXXVI, CXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N28-4
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky z jedné nádoby – okraj se 
zdobenou výdutí (inv. č. P158858/1-5).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 175 × 70 cm; hloubka 12 cm od úrovně skryté-
ho povrchu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: 

neckovitý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZ–SV – podle pozice zlom-
ků lebky v hrobové jámě; poloha kostry nezjistitelná; 
zlomky lebky neležely na dně hrobové jámy, podle plá-
nu se nacházely cca 10 cm nad odkrytým dnem.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hroby JP/97 – JP/99 byly umístěné v řadě 
a byly stejně orientované.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158859; dítě; věk: asi 18 měsíců (podle prořezávání 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 99 (č. tab. LXVI, CXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N28-4, N29-4 
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 195 × 60 cm; hloubka 20 cm od úrovně skrytého 
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Obr. 260: Plán hrobu H 97 s nejbližším okolím. 

Fig. 260: Plan of the grave H 97 with its nearest 
surroundings.

Obr. 261: Plán hrobu H 98 s nejbližším okolím. 

Fig. 261: Plan of the grave H 98 with its nearest 
surroundings.
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povrchu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: nec-
kovitý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry velmi pravděpo-
dobně na zádech; zlomky lebky neležely na dně hro-
bové jámy, podle plánu se nacházely cca 6–8 cm nad 
odkrytým dnem; z postkraniálu se dochovaly pouze 
dlouhé kosti z pravé strany těla; z jejich polohy usuzu-
jeme na původně nataženou polohu na zádech.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hroby JP/97 – JP/99 byly umístěné v řadě 
a byly stejně orientované.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P 158860; dítě.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 100 (č. tab. XXX, CXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N27-3
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, promísený.
Nálezy ze zásypu: –

Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
165 × 55 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: neckovi-
tý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JZ–SV – na základě pozice 
fragmentů lebky v hrobové jámě; poloha kostry ne-
zjistitelná; zlomky lebky neležely na dně hrobové jámy, 
podle plánu se nacházely cca 8–10 cm nad odkrytým 
dnem.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
po levé straně fragmentů lebky – bronzová kroužková 
náušnice se závěskem (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158861: bronzová náušnice pů-
vodně snad s oboustranným válcovitým spirálovitě vi-
nutým závěskem z hladkého drátku, fragmentární 
stav; horní část závěsku je patrně ulomena; spodní ob-
louk byl oddělen od horního jednoduchým uzlíčkem; 
na spodním oblouku nekompletní závěsek – hladký 
drát spirálovitě stočený do tvaru válce, viditelné jsou 
tři spirály; spodní část závěsku je poškozena; průřez 
drátu kulatý; typ náušnice 7-17 (?) (podle Dostál 1966); 
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Obr. 262: Plán hrobu H 99 s nejbližším okolím. 

Fig. 262: Plan of the grave H 99 with its nearest 
surroundings.

Obr. 263: Plán hrobu H 100 s nejbližším okolím. 

Fig. 263: Plan of the grave H 100 with its nearest 
surroundings.
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rozměry: max. délka 2 cm; dochovaná délka závěsku 
0,4 cm; tloušťka drátu 0,1 cm.
Poznámka 1: diskrepance mezi archeologickým a ant-
ropologickým určením pohlaví.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158862; dítě; mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 101 (č. tab. XXX, LXXXVI, CXVII, CXVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N26-5, N26-4, N25-4, N25-5
Stratigrafický vztah: jižní – pravý dolní roh hrobo-
vé jámy JP/101 se nacházel v těsném sousedství sever-
ní delší stěny  hrobové jámy JP/102 (přibližně v úrovni 
kolen jedince JP/102).
Zásyp: šedý.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdu-
tí (inv. č. P158864-865); zlomek zdobené výdutě 
(inv. č. P158866).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
220 × 80 cm; hloubka 26 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profil příčný i podélný: neckovi-
tý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry velmi pravděpo-
dobně na zádech; lebka dislokovaná, ležela na teme-
ni, obličejovou částí směrem k jihozápadní delší stě-
ně; podle dochovaných fragmentů dlouhých kostí 
lze předpokládat nataženou pozici horních i dolních 
končetin.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v levém dolním rohu hrobové jámy – celá keramická 
nádoba (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158863: celá, vytáčená vázovi-
tá nádoba; vyrobena z jemného dobře páleného kera-
mického těsta; okraj válcovitě seříznutý, prostý; hrdlo 
přehnuté; žlábek na okraji, uvnitř; zdobena, výzdob-
ný motiv na max. výduti: vlnovka nad rýhami, vlnov-
ka pravidelná, nízká, hustá, pod ní pás úzkých i ši-
rokých rýh; rozměry nádoby: výška 13,9 cm; průměr 
okraje 9,3 cm; průměr hrdla 6,5 cm; průměr max. vý-
dutě 11,7 cm; průměr dna 7,5 cm; výška okraj / hrdlo 
1,3 cm; výška hrdlo / max. výduť 5,3 cm; výška max. vý-
duť / dno 7,3 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158867; žena (DNA analýza); věk: 20–24 let (pod-
le obrusu zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 102 (č. tab. LXVII, CXVII, CXVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N26-5, N25-5
Stratigrafický vztah: v těsném sousedství se sever-
ní delší stěnou hrobové jámy JP/102 (přibližně v úrov-
ni kolen jedince JP/102) se nacházel jižní roh hrobové 
jámy JP/101.
Zásyp: šedý, nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
215 × 70 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace Z–V; profil příčný i podélný: neckovitý; 
stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace Z–V; poloha kostry velmi pravděpo-
dobně na zádech; obličejová část lebky rozbitá; podle 
dochovaných fragmentů dlouhých kostí lze předpoklá-
dat nataženou pozici horních i dolních končetin.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158868; dospělá žena (DNA analýza).
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Obr. 264: Plán hrobu H 101 s nejbližším okolím. 

Fig. 264: Plan of the grave H 101 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 103 (č. tab. XXXI, CXVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N28-3, N27-3, N28-2, N27-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, promísený.
Nálezy ze zásypu: podle terénního deníku měl zásyp 
obsahovat střepy a zlomky kostí; v inventární knize o 
tom nejsou záznamy.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
250 × 100 cm; hloubka 35 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: necko-
vitý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na zátylku, mandibula odpadlá do prostoru před-
pokládaných krčních obratlů; podle stavu dochování 
dlouhých kostí končetin lze předpokládat, že všechny 
končetiny byly v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefak-
tů: pod pravým kolenním kloubem z vnější strany 

bérce – železná sekera, násadním otvorem ke dnu hro-
bové jámy, ostřím k povrchu země, bradou k hlavě po-
hřbeného (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158869: železná sekera bez ostnů, 
celá; typ III (podle Ruttkay 1976) nebo typ V (podle Dostál 
1966); brada pouze v náznaku; zaoblený týl bez obuchu; 
násadní otvor kruhový; rozměry: max. délka 12 cm; max. 
šířka 6,9 cm; délka ostří 6,9 cm; max. tloušťka hřbetu 
1,5 cm; délka brady 1,8 cm; průměr násadního otvoru 
2,5 cm; výška násadního otvoru 2,2–2,5 cm; tloušťka ob-
ruče násadního otvoru 0,4 cm; hmotnost 260 g.
Poznámka 1: diskrepance mezi archeologickým a ant-
ropologickým určením pohlaví.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158870; dospělá žena (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 104 (č. tab. XXXI, CXVIII, CLVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N26-4, N26-3
Stratigrafický vztah: severozápadní část výkopu hro-
bové jámy JP/104 porušila jihovýchodní stěnu výkopu 
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Obr. 265: Plán hrobu H 102 s nejbližším okolím. 

Fig. 265: Plan of the grave H 102 with its nearest 
surroundings.

Obr. 266: Plán hrobu H 103 s nejbližším okolím. 

Fig. 266: Plan of the grave H 103 with its nearest 
surroundings.
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a výplň čtvercové obytné zemnice č. 150 (Vignatiová 
1992, tab. 61).
Zásyp: tmavý, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: těsně pod úrovní skrytého terénu, 
nad hrobem JP/104 bylo nalezeno železné kopí s tule-
jí (2; inv. č. P159201); typ IIb (podle Ruttkay 1976); do-
chovaný hřebík v otvoru na tuleji; otvor tuleje kruhový; 
max. délka 23 cm; max. šířka 3 cm; délka listu 15,6 cm; 
délka tuleje 7,4 cm; vnější průměr otvoru tuleje 2 cm.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
220 × 125 cm; hloubka 18–23 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profil příčný i podélný: nec-
kovitý; stěny: kolmé, přímé; dno: ploché, svažující se 
směrem k SZ z důvodu proklesávání dna hrobové jámy 
do zásypu objektu č. 150.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/104a: muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: 
na zádech; lebka na levém spánku; pravá horní kon-
četina natažená podél těla; levá horní končetina mír-
ně ohnutá směrem od těla, distální konce kostí před-
loktí překrývaly distální konce ulny a radia jedince 
JP/104b; dolní končetiny natažené a mírně natočené 

vlevo; hrudník, páteř a pánev dekomponovány.
Jedinec JP/104b: žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: 
na zádech; lebka rozdrcená; pravá horní končetina mír-
ně ohnutá směrem od těla, distální konce ulny a radia 
ležely pod distálním koncem levé ulny a radia jedin-
ce JP/104a; levá horní končetina mírně ohnutá směrem 
od těla; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář jedince JP/104a: poloha jednotli-
vých artefaktů: přes pravý femur, těsně pod kyčelním 
kloubem – železný nůž (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158871: železný nůž s trnem; ne-
nalezen, popis vytvořen na základě popisu z inventární 
knihy a dochované kresby předmětu; tvar průřezu trnu 
obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu obloukovitě 
zahnutý; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří k hro-
tu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu plynulé; rozmě-
ry: dochovaná délka 14,6 cm; délka čepele 12,1 cm; šíř-
ka čepele 1,6 cm; tloušťka čepele 0,5 cm, délka trnu 
2,8 cm.
Poznámka 1: dvojhrob dvou mladých dospělých jedin-
ců; ruce jedinců v tzv. přátelském gestu.
Antropologická charakteristika: JP/104a (kostra bez 
inv. č.); muž (DNA analýza); věk: 18–22 let (podle ob-
rusu zubů); inv. č. lidské kostry JP/104b P158872; žena 
(DNA analýza); věk: 16–20 let (podle obrusu zubů). 
Paleopatologie:
Jedinec JP/104a
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Jedinec JP/104b
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: kosti obou jedinců navzájem promíchá-
ny; výška postavy byla vypočtena pouze pro jednoho 
z nich na 177,3 cm (podle femuru sin.).

H 105 (č. tab. XXXII, LXXXVI, CXIX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C90-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě 
(inv. č. P158874).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
130 × 50 cm; hloubka 21 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: neckovi-
tý; stěny: šikmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; polohu kostry nelze přesně ur-
čit – snad na zádech; v místě předpokládané pánve 
a obou femurů byly kosti dislokovány (činnost pod-
zemní fauny?); lebka rozdrcená; kvůli dislokaci nelze 
určit ani původní polohu končetin.
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Obr. 267: Plán dvojhrobu H 104 s nejbližším okolím. 
Hrob porušoval sídlištní objekt č. 150.

Fig. 267: Plan of double grave H 104 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 150.
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Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v nohách, blíže k pravé noze – celá, tlakem poničená 
keramická zdobená nádoba (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158873: celá, ve zlomcích docho-
vaná vázovitá nádoba; vytáčená, vyrobena z hrubého 
špatně páleného keramického těsta; okraj nádoby se-
říznutý kuželovitě, vytažená spodní hrana, hrdlo vy-
tažené; zdobena, výzdobný motiv – na horní až spod-
ní části výdutě dvě hřebenové vlnice nad hřebenovými 
pásy, vlnice střední až vysoká, nepravidelná, střední 
hustoty, linie vlnic i pásů někde vyznívají do ztracena; 
na dně plastická značka – kruh o průměru 2,2 cm se 
šesti paprsky, uvnitř vnějšího kruhu jsou patrné dal-
ší dva soustředné kruhy s nevýraznou linií; rozmě-
ry: výška 11,4 cm; průměr okraje 8,5 cm; průměr hr-
dla 6,9 cm; průměr max. výdutě 9,8 cm; průměr dna 
6,5 cm; výška ústí / hrdlo 1 cm; výška hrdlo / max. vý-
duť 3 cm; výška max. výduť / dno 7,4 cm.
Poznámka 1: hrobová jáma JP/105 severovýchodní 
kratší stěnou těsně kopírovala vnější linii výkopu síd-
lištního objektu č. 170, k superpozici však nedošlo.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158875; dítě; věk: asi 3–4 roky (podle prořezávání zubů).

Paleopatologie:
Lebka: 
Os temporale: oboustranně na lamina interna plátky po-
rózní periostózy v impressiones gyrorum; os sphenoidale: 
porózní periostóza v okolí foramen rotundum.
Poznámka 2: fragmentární.

H 106 (č. tab. XXXII, CXIX, CLVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O90-2, O89-2
Stratigrafický vztah: severní roh hrobové jámy JP/60 
byl porušený nebo porušoval jižní roh a část jihovýchod-
ní stěny výkopu hrobu JP/106; jejich vzájemný stratig-
rafický vztah není jasný; hrob JP/60 byl zkoumán v roce 
1976 a hrob JP/106 v roce 1977; žádná dokumentace 
superpozici nekomentuje, pouze na fotodokumentaci 
z roku 1977 lze vidět narušení z předcházející sezony.
Zásyp: tmavší, v jílovém podloží, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
240 × 65 cm; hloubka 56 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny, kolmé 
přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
mírně stočená vlevo; pravá i levá horní končetina nata-
žené podél těla; dolní končetiny mírně pokrčené smě-
rem vpravo; kotníky těsně u sebe, pravý kotník byl pa-
trně původně položen na levou nohu.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u spodní čelisti – oboustranný bronzový pozlacený zá-
věsek z náušnice (1); v prostoru u předpokládané pravé 
ruky – dva drobné zlomky bronzového plechu, patrně 
z páskového prstenu (2).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158876: zlomek náušnice; docho-
ván pouze pozlacený bronzový oboustranný válcovitý 
spirálovitě vinutý závěsek z tordovaného drátku; hor-
ní část závěsku tvoří třikrát spirálovitě stočený tordo-
vaný drát do tvaru válce, ukončen je kuličkou/granulí; 
v dolní části je válec čtyřikrát spirálovitě stočený, ko-
nec závěsku je poškozen a granule chybí; typ náušni-
ce 7-17 (?) (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka zá-
věsku 1,1 cm; průměr závěsku 0,3 cm.
2. Inventární číslo P158877: dva drobné zlomky 
bronzového plechu (v současnosti je k dispozici pouze 
1 zlomek), patrně z páskového prstenu; fragment je bez 
výzdoby; typ prstenu nelze určit, snad mohlo jít o typ 
12-2 nebo 12-3 (podle Dostál 1966); rozměry zlomku: 
0,6 × 0,5 cm; tloušťka 0,05 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kos-
try P158878; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 
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Obr. 268: Plán hrobu H 105 s nejbližším okolím. 

Fig. 268: Plan of the grave H 105 with its nearest 
surroundings.
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20–24 let (podle obrusu zubů); výška postavy 159,4 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Mandibula: na pravé straně deformace processus condyla-
ris et coronoideus spolu s ramus mandibulae a fossa man-
dibularis na os temporale pravděpodobně následek staré 
zlomeniny, na rentgenovém snímku je náznak lom-
né linie v oblasti ramus mandibulae, ovšem opakova-
ný rentgenový snímek zlomeninu nepotvrdil; svalové 
úpony na vnitřní ploše ramus mandibulae jsou normál-
ní, na vnější ploše je zřetelná drsnatina obloukovitého 
průběhu (oblouk je otevřený dorzálně); zuby na pravé 
straně vykazují nižší stupeň obrusu. 
Postkraniální skelet:
Obratle: C2: na přední ploše obratlového těla kost-
ní novotvorba; C3: na přední ploše obratlového těla 
kostní novotvorba; C4: na přední ploše obratlového 
těla kostní novotvorba a mírná deformace těla; C4 
a C5 srůst v oblasti pravých kloubních výběžků; C5: 
obratlové tělo deformované a na přední ploše kostní 
novotvorba tělo deformované; C5 a C6 srůst v oblasti 
pravých kloubních výběžků; na přední ploše těl kostní 

novotvorba; C6: asymetrie obratlového těla, která za-
příčila skoliotické postavení krční páteře; C7: rozšíře-
ní páteřního kanálu na úkor pediculus arcus vertebrae 
sin., který není vytvořen, došlo zde pravděpodobně 
k vyhřeznutí obsahu páteřního kanálu; mezi obratlo-
vými oblouky C5–C6 a C6–C7 se na pravé straně vy-
tvořily otvory s hladkými okraji, větší otvor se nachází 
mezi C6–C7; costae: na vnitřní ploše šesti párů kraniál-
ních žeber se nachází periostotická kostní novotvorba 
fibrilárního charakteru; u dvou, pravděpodobně dru-
hých žeber, došlo k výraznější deformaci caput costae; 
jedno, třetí nebo čtvrté, levé žebro vykazuje deformaci 
také na těle při vnější ploše kosti; tibia dx.: pod tubero-
sitas tibie se nachází dutina se sklerotizovanými okra-
ji přibližně 30 mm dlouhá a 15 mm široká; dlouhá 
osa dutiny je orientována rovnoběžně s dlouhou osou 
kosti; hloubka dutiny je asi 10 mm; proximolaterál-
ní okraj dutiny byl částečně postmortálně poškozen, 
ale na distálním okraji jsou vidět sklerotizované okra-
je; mediálně je částečně zachována přední stěna du-
tiny, která je tvořena mediální částí tuberositas tibiae; 
na mediální ploše pod dutinou jsou patrné malé otvo-
ry (pravděpodobně malé píštěle); pod dutinou jsou os-
tré spikuly kompaktní kostní tkáně, jeden z otvorů má 
v průměru až 3 mm a pravděpodobně byl spojen s du-
tinou; pod dutinou na laterální ploše jsou také nerov-
nosti a další malé píštěle s porozitou v okolí; proxi-
mální konec kosti je mírně rozšířen. 
Poznámka 2: –

H 107 (č. tab. XXXIII, CXIX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O89-1
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý, v jílovém podloží, nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
130 × 65 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý; stěny 
šikmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny kolmé/
šikmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: v západním rohu 
hrobové jámy, nalevo od lebky, ležel opřen o stě-
nu jámy velký plochý lichoběžníkovitý kámen; účel 
kamene – nejasný.
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZ–SV; polohu těla nelze s jisto-
tou určit; zachována zůstala pouze lebka a zlomky že-
ber; lebka ležela na bázi, nakloněná mírně vlevo.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u lebky – dvě bronzové náušnice (1, 2); v místě u před-
pokládaných nohou – dvě celé keramické nádoby (3, 4). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158881/1-2: bronzová náušnice 
s několikanásobnou esovitou kličkou (meandrovitým 
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Obr. 269: Plán hrobu H 106 s nejbližším okolím. 

Fig. 269: Plan of the grave H 106 with its nearest 
surroundings.
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ukončením) z tordovaného drátku; spodní oblouk byl 
zakončen trojnásobnou esovitou kličkou (s pěti me-
andry); typ náušnice 7-9 (podle Dostál 1966); rozměry: 
max. délka 2,4 cm; délka kličky 0,7 cm; šířka drátku 
na kličce 0,25 cm.
2. Inventární číslo P158881/3-5: bronzová náušni-
ce s několikanásobnou esovitou kličkou (meandrovi-
tým ukončením) z tordovaného drátku, fragmentární 
stav; dochován zlomek kroužku z tordovaného drátku, 
zlomek esovité kličky; typ náušnice 7-9 (podle Dostál 
1966); rozměry: nezměřeno. 
3. Inventární číslo P158879: celá situlovitá nádoba 
se znaky slabě formujícího obtáčení; vyrobena z hru-
bého dobře páleného keramického těsta; okraj nádo-
by seříznutý kuželovitě, vytažená spodní hrana, žlábek 
na okraji uvnitř, hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný 
motiv – na horní až spodní části výdutě kombinace 
hřebenovitých vpichů, vlnic a pásů (odshora dolů – vpi-
chy – vlnice – dvakrát pásy), vlnice střední, nepravidel-
ná, střední hustoty; rozměry: výška 11,7 cm; průměr 
okraje 13,2 cm; průměr hrdla 11,4 cm; průměr max. 
výdutě 14 cm; průměr dna 7,5 cm; výška ústí / hrdlo 
1 cm; výška hrdlo / max. výduť 2,7 cm; výška max. vý-
duť / dno 8 cm.

4. Inventární číslo P158880: celá situlovitá vytáčená 
nádoba; vyrobena z hrubého špatně páleného keramic-
kého těsta; okraj nádoby seříznutý nálevkovitě, prostě, 
žlábek na okraji uvnitř, hrdlo vytažené; zdobena, výz-
dobný motiv – na horní až max. části výdutě kombi-
nace hřebenovité vlnice nad hřebenovým pásem, vlnice 
nízká, nepravidelná, střední hustoty; na dně technic-
ká značka – kruh o průměru 1,4 cm, na jedné straně je 
značka porušena – patrně při odebíraní z kruhu; roz-
měry: výška 8,8 cm; průměr okraje 11,5 cm; průměr hr-
dla 8,6 cm; průměr max. výdutě 10,7 cm; průměr dna 
5,7 cm; výška ústí / hrdlo 1 cm; výška hrdlo / max. vý-
duť 2,2 cm; výška max. výduť / dno 5,6 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158882; dítě; věk: asi 2 roky (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Orbita: oboustranně trabekulární typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: fragmentární.

H 108 (č. tab. XXXIV, CXX, CLIX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O89-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
250 × 90 cm; hloubka 34 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý; stěny 
šikmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny šikmé, 
přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: velmi pravděpo-
dobně na zádech; lebka na bázi; dolní končetiny v na-
tažené poloze; horní končetiny, kosti hrudníku a pán-
ve dekomponovány.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na-
levo od předpokládané pánve – železný nůž (1) a zlo-
mek zavíracího nože nebo břitvy (2). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158883: železný nůž, dva zlom-
ky – střední část čepele a kousek čepele s náznakem 
trnu, tento zlomek je zachycen pouze v inventární kni-
ze, v současnosti je ztracený; hřbet rovný; ostří rov-
né; ostří k trnu odsazené; rozměry: současná docho-
vaná délka 11,1 cm; šířka čepele 2 cm; tloušťka čepele 
0,4 cm; před konzervací měl nůž délku 18,9 cm (oba 
zlomky dohromady) a byly na něm patrné zbytky dře-
věné pochvy zachycené v korozních produktech.
2. Inventární číslo P158884: zlomek železného zavíra-
cího nože nebo břitvy s rovným hřbetem a části želez-
ného pouzdra; rozměry: dochovaná délka 5 cm; max. 
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Obr. 270: Plán hrobu H 107 s nejbližším okolím. 

Fig. 270: Plan of the grave H 107 with its nearest 
surroundings.
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délka obalu 3,1 cm; max. šířka obalu 2,4 cm; šířka če-
pele 2 cm; tloušťka čepele 0,2 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158885; žena (DNA analýza); věk: 60–70 let (podle 
obliterace lebečních švů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 109 (č. tab. LXVII, LXXXVII, CXX, CLIX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O86-6, O86-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný, ve vrstvě mezi humusem a podložím.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje se zdobenou výdu-
tí (inv. č. P158886); zlomky okrajů (inv. č. P158887-888); 
zlomky zdobených výdutí (inv. č. P158889-896; 1 ks bez 
inv. č. ); zlomky nezdobených výdutí (inv. č. P158897-899); 
zlomek dna s částí nezdobené výdutě (inv. č. P158900).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
160 × 66 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; stěny 
šikmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny šikmé, 
přímé; dno: ploché.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ju-
venilní jedinec ženského pohlaví; orientace SZ–JV; po-
loha kostry: na zádech; lebka na zátylku, mírně pooto-
čená vlevo; pravá horní končetina natažená podél těla, 
mírně pokrčená v lokti; levá horní končetina nataže-
ná podél těla; dolní končetiny mírně pokrčené v koleni 
směrem vpravo; chybí kosti rukou a nohou.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: delší jihozápadní stěna hrobové jámy 
JP/109 respektuje severovýchodní stěnu a severní ná-
roží zemnice č. 93; severozápadní stěnu a severní náro-
ží zemnice č. 93 kopírovala podélná osa hrobové jámy 
JP/94; hroby JP/109 a JP/94 se od sebe nacházely cca 
70 cm, jejich podélné osy byly na sebe kolmé. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158901; nedospělá žena (DNA analýza); věk: asi 15 let 
(podle uzavření růstových štěrbin).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet: 
Femur: oboustranně cribra femoris.
Poznámka 2: –
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Obr. 271: Plán hrobu H 108 s nejbližším okolím. 

Fig. 271: Plan of the grave H 108 with its nearest 
surroundings.

Obr. 272: Plán hrobu H 109 s nejbližším okolím. 

Fig. 272: Plan of the grave H 109 with its nearest 
surroundings.
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H 110 (č. tab. XXXIV, CXX, CLIX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C97-95, C97-94
Stratigrafický vztah: na základě nejasné situace ko-
lem tvaru a rozměrů hrobové jámy JP/110 se zdá, že její 
výkop byl zahlouben do zásypu nerozpoznaného síd-
lištního objektu.
Zásyp: nejasný tmavý, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: není vyloučeno, že fragmenty kera-
mických nádob řazené mezi inventář patří do zásypu 
nerozpoznaného sídlištního objektu.
Hrobová jáma: charakter a rozměry hrobové jámy 
jsou patrně vytvořeny uměle; pravděpodobně se jed-
ná o výkop hrobové jámy do zásypu nerozpoznaného 
sídlištního objektu; uváděné vlastnosti hrobové jámy 
byly přebrány z původní terénní dokumentace; tvar 
půdorysu obdélníkový; rozměry: 280 × 100 cm; hloub-
ka 60 cm od úrovně skrytého povrchu; orientace JJZ–
SSV; profil: neckovitý; stěny kolmé, přímé; dno: ploché; 
ve východní delší stěně výkopu (v úrovni lebky) byl 
identifikován výklenek o rozměrech 62 × 35 × 70 cm 
(od úrovně skrytého povrchu); ve stěnách výkopu hro-
bové jámy i ve stěnách výklenku bylo patrné pokračo-
vání zásypu; lidské pozůstatky se nacházely cca 15 cm 
nade dnem výkopu. 

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JJZ–SSV (podle polohy lebky ve vý-
kopu); poloha kostry: nezjistitelná; lebka na levém 
spánku; ostatní části skeletu chybí; lebka se nacháze-
la cca 85 cm od jihojihozápadní kratší stěny výkopu; 
cca 25 cm severovýchodně od ní ležela ve stejné úrov-
ni mandibula.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v SSV části výkopu JP/110, cca 15 cm nad úrovní dna – 
tři velké fragmenty ze třech různých keramických ná-
dob (1–3).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P159357: čtyři fragmenty vytáče-
né nádoby z hrubého dobře páleného keramického těs-
ta – okraj se zdobenou výdutí; okraj kuželovitý prostý, 
hrdlo vytažené; výzdobní motiv: neúplný, kombinace 
hřebenových vlnic a hřebenových pásů, odshora dolů: 
hřebenový pás – dvě vlnice přes sebe – hřebenový pás – 
dvě vlnice přes sebe – hřebenový pás, vlnice pravidelná, 
vysoká a střední, hustota vlnice řídká; v místě hřebe-
nového pásu pod hrdlem – reparační otvor o průměru 
0,8 cm; hmotnost fragmentů nádoby 486 g.
2. Inventární číslo P159358: dva fragmenty vytáčené 
nádoby z hrubého dobře páleného keramického těs-
ta – okraj se zdobenou výdutí; okraj seříznutý vodo-
rovně, vytažená vnější hrana, hrdlo vytažené; výzdobný 
motiv: neúplný, kombinace hřebenových vlnic a hřebe-
nových pásů, odshora dolů: hřebenový pás – dvě hře-
benové vlnice – hřebenový pás – hřebenová vlnice, vlni-
ce pravidelná, střední, hustota vlnice řídká; hmotnost 
fragmentů nádoby 236 g.
3. Inventární číslo P159359: sedm fragmentů nádo-
by z hrubého dobře páleného keramického těsta – dno 
s nezdobenou výdutí; průměr dna 10 cm; hmotnost 
fragmentů nádoby 240 g.
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158902; muž (podle lebky); věk: 35–40 let (podle ob-
rusu zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Maxilla dx.: v sinus maxillaris kostní novotvorba s drob-
nými trny, pravděpodobně zánětlivé změny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 111 (č. tab. LXVII, CXXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C89-99
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu snad původně obdél-
níkový, při archeologickém výzkumu získal výkop 
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Obr. 273: Plán hrobu H 110 s nejbližším okolím. 

Fig. 273: Plan of the grave H 110 with its nearest 
surroundings.
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lichoběžníkový tvar; rozměry: 210 × 70/120 cm; hloub-
ka 10–20 cm od úrovně skrytého povrchu; orientace 
JZ–SV; profil příčný: neckovitý s jedním stupněm; stě-
ny kolmé/šikmé, přímé; dno: konkávní; profil podél-
ný: neckovitý s jedním stupněm; stěny šikmé, přímé; 
dno: ploché; stupně vznikly uměle při hledání původ-
ního tvaru výkopu; původní rozměry výkopu byly pa-
trně cca 150 × 70 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry: pravděpodobně 
na zádech; lebka rozbitá; kosti horních končetin, hrud-
níku a pánve chybí; dolní končetiny v natažené poloze, 
ve fragmentárním stavu.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158903; dítě; věk: asi 8 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 112 (č. tab. LXXXII, CXXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C89-99
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
140 × 100 cm; hloubka 20–30 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý s jed-
ním stupněm; stěny šikmé, konkávní; profil podélný: 
neckovitý s jedním stupněm; stěny šikmé, přímé; dno: 
ploché; výška stupně ode dna hrobové jámy 20 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace a poloha kostry nezjistitelné; hrob po-
ničen orbou; velká část kostry strávená; zachovaly se 
pouze zlomky lebky, čelisti a dlouhých kostí, v neana-
tomickém pořádku. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158904; dítě; věk: asi 7 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.
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Obr. 274: Plán hrobu H 111 s nejbližším okolím. 

Fig. 274: Plan of the grave H 111 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 275: Plán hrobu H 112 s nejbližším okolím. 

Fig. 275: Plan of the grave H 112 with its nearest 
surroundings.
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H 113 (č. tab. XXXV, CXXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C91-98, C92-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý, nevýrazný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: lidské kosti (původně označené 
za zvířecí, materiál vytřídila Mgr. G. Dreslerová) – cel-
kem 5 ks (inv. č. P158906) – zlomky kostí z dospělého 
jedince: os coxae dx. (žena), os coxae sin., os temporale sin., 
os sacrum, femur – caput femoris (určení provedla v roce 
2011 doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D.); nelze jednoznač-
ně potvrdit, zda kosti patří ke kostře z hrobu, je to však 
pravděpodobné.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
180 × 80 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; dno: konkávní; profil podélný: neckovi-
tý; stěny šikmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dospělý jedinec; orientace a poloha kostry nezjistitel-
né; hrob patrně poničen orbou; zachovány byly pouze 
zlomky lebky, obratlů a dlouhých kostí v neanatomic-
kém pořádku asi 17 až 22 cm nade dnem výkopu. 

Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: ze 
severozápadní poloviny jámy pochází zlomek železné-
ho nože s trnem (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158905: železný nůž s trnem, zlo-
mek; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet k trnu zko-
sený; ostří k trnu zkosené; rozměry: dochovaná délka 
5,1 cm; šířka čepele 1,3 cm; tloušťka čepele 0,2 cm; dél-
ka trnu 2,8 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158907; dospělý jedinec.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 114 (č. tab. LXVII, LXXXVIII, LXXXIX, CXXI, CLIX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C89-100, C90-100
Stratigrafický vztah: hrobová jáma JP/114 se svou ji-
hozápadní polovinou zahlubovala do zásypu sídlištní-
ho objektu č. 170 (Vignatiová 1992, tab. 67).
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky okrajů (inv. č. P158909-
914); zlomky zdobených výdutí (inv. č. P158915-933); 
zlomky nezdobených výdutí (inv. č. P158934-939); tři 
zlomky z jedné nádoby (inv. č. P158908/1-3); maza-
nice, 5 ks jednostranně vyhlazených a 4 ks amorfních 
(inv. č. P158940); zvířecí kosti, celkem 40 ks (bos prim., 
ovis/capra, sus scrofa, gallus, cervus, ursus) a 1 lidská kost – 
4. krční obratel patřící jedinci z hrobu JP/114 (společ-
né inv. č. P158941); uhlíky (inv. č. P158942); zvířecí kos-
ti určila Mgr. G. Dreslerová; lidskou kost identifikovala 
doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D.
Hrobová jáma: tvar nezjištěn – ve výplni objektu č. 
170 hrobová jáma nerozlišená; skelet proklesával do zá-
sypu objektu (značný výškový rozdíl mezi úrovní lebky 
a zbytků kostí nohou, hodnota nezaznamenána); se-
verovýchodní konec hrobu, který nezasahoval do ob-
jektu, byl mělký a poničený skrývkou; hloubka hrobo-
vé jámy v prostoru nohou 21 cm od úrovně skrytého 
podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na levém spánku; horní končetiny natažené podél 
těla; dolní končetiny zčásti dislokované a zčásti poni-
čené skrývkou, in situ zůstaly pouze proximální kon-
ce femurů, polohu dolních končetin tedy nelze přes-
ně stanovit.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158943; žena (podle pánve); věk: 24–30 let (podle 
obrusu zubů); výška postavy 157,6 cm (podle humeru 
dx.).
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Obr. 276: Plán hrobu H 113 s nejbližším okolím. 

Fig. 276: Plan of the grave H 113 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet: 
Obratle: malé osteofytické lemy (Th3–Th4, Th6–Th9, 
Th12, L1).
Poznámka 2: – 

H 115 (č. tab. LXVIII, CXXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O87-1
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 195 × 75 cm; hloubka 8 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; stěny 
šikmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny šikmé, 
přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: pravděpodobně 

na zádech; z kostry se in situ dochovaly pouze dlouhé 
kosti dolních končetin v natažené poloze. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob byl recentně značně poničen hlu-
bokou orbou; zhruba 70 cm jihovýchodně od hro-
bu JP/115 se nacházela nevýrazná zahloubenina 
(110 × 55 × 6 cm, orientace SZ–JV) – označena A (re-
cent), ve středu této zahloubeniny se nacházel zlomek 
femuru, snad z hrobu JP/115.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158944; dospělý muž (DNA analýza). 
Paleopatologie: nenalezeno.
Poznámka 2: fragmentární.

H 116 (č. tab. LXVIII, CXXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O86-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný, ve štěrkopísku.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 182 × 65 cm; hloubka 18 cm od úrovně skrytého 
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Obr. 277: Plán hrobu H 114 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 170.

Fig. 277: Plan of the grave H 114 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement 
feature No. 170.
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Obr. 278: Plán hrobu H 115 s nejbližším okolím. 

Fig. 278: Plan of the grave H 115 with its nearest 
surroundings.
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povrchu; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý; stě-
ny šikmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny šikmé, 
přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JZ–SV; poloha kostry vel-
mi pravděpodobně na zádech; lebka rozdrcená, ležela 
snad na levém boku; z postkraniálu se dochovaly pou-
ze kosti hrudního koše, pažní část levé horní končetiny 
a oba femury; z polohy dochovaných částí skeletu usu-
zujeme na původně nataženou polohu na zádech.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: zhruba 30 cm severozápadně od severní-
ho rohu hrobové jámy JP/116 se nacházela zahloubeni-
na A (viz Poznámka 1, hrob JP/115).
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158945; dítě; věk: asi 11 let; mužské pohlaví (DNA 
analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 117 (č. tab. XXXV, CXXII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O90-1, O90-2
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje s částí zdobené vý-
dutě (inv. č. P158946); keramický střep se nacházel 
23 cm nade dnem hrobové jámy; nenalezeno.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
115 × 53 cm; hloubka 28 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny kolmé, 
přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: je-
dinec ženského pohlaví; orientace a poloha pohřbené-
ho jsou nezjistitelné; zachováno je pouze několik dislo-
kovaných drobných zlomků kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158947; dospělá žena (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.
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Obr. 279: Plán hrobu H 116 s nejbližším okolím. 

Fig. 279: Plan of the grave H 116 with its nearest 
surroundings.

Obr. 280: Plán hrobu H 117 s nejbližším okolím. 

Fig. 280: Plan of the grave H 117 with its nearest 
surroundings.
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H 118 (č. tab. XXXVI, XXXVII, CXXII, CLX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C92-97
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný, v promíseném jílovitém podloží; je-
vil se jako nevýrazná skvrna; tvar jámy se jasně vyrýso-
val až 15 cm pod úrovní skrytého povrchu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
240 × 65 cm; hloubka 37 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JZ–SV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; profil podélný: neckovitý; stěny kolmé, 
přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; roz-
drcená lebka na pravém boku, mandibula ležela bází 
na krčních obratlech; pravá horní končetina nataže-
ná podél těla; levá horní končetina – humerus a ulna 
rovnoběžně podél těla, distální konec radia a část kostí 
levé ruky ležely v pánvi; dolní končetiny natažené, s ko-
lenními klouby těsně u sebe; nohy byly patrně patami 
k sobě a prsty od sebe.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
od pravého ramene po polovinu pravého stehna – že-
lezný meč (1); u nohou – párové ostruhy (2, 3).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158948: železný meč s čepelí z da-
mascénské ocele, téměř kompletní, s lehce poškozeným 
hrotem čepele; jílec meče je dvoudílný; velmi štíhlá hla-
vice na rukojeti má zřetelný oválný tvar a je rozdělena 
dvěma malými žlábky do tří symetrických vertikálních 
segmentů; v bočním pohledu má hlavice tvar semie- 
lipsoidu; příčka je dlouhá, rovná a nízká, elipsovitá se 
zaoblenými konci v horizontálním pohledu, v pohle-
du zepředu je obdélníková; otvor v příčce pro rukojeť 
je širší než rozměr rukojeti, proto byla na jedné straně 
otvoru v záštitě upevněna vycpávka; rukojeť je nasaze-
ná z toho důvodu do příčky mírně asymetricky; hrany 
dvojbřité čepele se pozvolně sbíhají k výraznému hro-
tu; 4 cm pod příčkou, v ose čepele se nachází značka 
v podobě neuzavřené osmičky; značka je široká 2,3 cm, 
vysoká 5,3 cm; vyrobená je z ohýbaného železného pás-
ku; do jádra čepele byla vkována; typologické zařazení: 
zvláštní typ 2 (St2) s atypicky dlouhou záštitou (typic-
kou pro meč typu U) (podle Petersen 1919); je také vel-
mi blízký zdobeným mečům typu Mannheim – Speyer 
(Menghin 1980; Müller-Wille 1982); rozměry: dochova-
ná délka 90,6 cm; rekonstruovaná délka 91,1 cm; dél-
ka čepele 76,5 cm; šířka čepele 5,6 cm, tloušťka čepele 
0,55 cm; délka jílce: 14,1 cm; délka rukojeti 9 cm, šíř-
ka rukojeti 3,1–2,3 cm; výška hlavice 4 cm, šířka hla-
vice 6,25 cm, tloušťka hlavice 1,94 cm; délka příčky 
12,6 cm, výška / šířka příčky 1,1 cm, tloušťka příčky 
2,1 cm; hmotnost 922 g.

2. Inventární číslo P158949/1: železná ostruha, celá, 
ve fragmentech (podle fotodokumentace patrně od levé 
nohy); parabolický oblouk; ramena s půlkulatým prů-
řezem; tvar plotének lopatkovitý s příčným žlábkem se 
třemi nýtky; výzdoba plotének není kvůli korozi rozpo-
znatelná; jedna ploténka poškozena – zachovalý pouze 
1 nýt; bodec – jehlancovitý, krátký, čtverhranného prů-
řezu; typ ostruhy IVA (podle Bialeková 1977); rozměry: 
max. délka 13,1 cm; max. šířka 9,1 cm; délka ramene 
9,5 cm; délka bodce 1,7 cm; délka ploténky 2,1 cm; šíř-
ka ploténky 1,7 cm.
3. Inventární číslo P158949/2: železná ostruha, 
celá, ve fragmentech (podle fotodokumentace patrně 
od pravé nohy); parabolický oblouk; ramena s půlku-
latým průřezem; tvar plotének lopatkovitý s příčným 
žlábkem se třemi nýtky; výzdoba plotének není kvů-
li korozi rozpoznatelná; bodec – jehlancovitý, krátký, 
čtverhranného průřezu; typ ostruhy IVA (podle Biale-
ková 1977); rozměry: max. délka 13,1 cm; max. šířka 
9,1 cm; délka ramene 9,5 cm; délka bodce 1,8 cm; délka 
ploténky 2 cm; šířka ploténky 1,6 cm.
Poznámka 1: u hrobu JP/118 uvádíme orientaci JZ–SV 
na základě kresebné dokumentace (plán hrobu na mm 
papíru, 1 : 20, kresba O. Šik); J. Vignatiová v terénním 
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Obr. 281: Plán hrobu H 118 s nejbližším okolím. 

Fig. 282: Plan of the grave H 118 with its nearest 
surroundings.
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deníku uvádí písemně orientaci Z–V, ale rukou kresle-
ná přehledka zaznamenává orientaci SZ–JV; v rukopi-
su pro chystaný katalog hrobů z jižního předhradí uvádí 
J. Vignatiová orientaci SZ–JV; na fotografické dokumen-
taci bohužel není zaznamenán sever; rozhodli jsme se při-
klonit k plánové dokumentaci – tedy k orientaci JZ–SV. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158950; muž (podle pánve); věk: 30–35 let (podle ob-
rusu zubů); výška postavy 170,0 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: Schmorlovy uzly (L2–L3) a malé osteofytické 
lemy (Th2–Th4).
Poznámka 2: –

H 119 (č. tab. LXVIII, CXXII, CXXIII, CLX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C73-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: přesný tvar výkopu jámy v terénu ne-
zjištěn; kolem kostry byl „vysnižován“ nepravidelný 

obdélníkový výkop s rozměry: 193 × 108 cm; skelet le-
žel v hloubce 26 cm od úrovně skrytého povrchu; ori-
entace jámy na základě polohy těla JV–SZ; profily: nes-
ledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JV–SZ; poloha kostry na zá-
dech; lebka rozdrcená, ležela na levém boku; pravá hor-
ní končetina patrně v natažené poloze podél těla; levá 
horní končetina pokrčená v tupém úhlu s předloktím 
přes abdominální část těla; dolní končetiny v nataže-
né pozici.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158951; dítě; věk: asi 7 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os temporale: oboustranně v oblasti impressiones gyro-
rum jemná porózní periostóza pravděpodobně fibrilár-
ního charakteru; orbita: oboustranně porotický typ cri-
bra orbitalia.
Poznámka 2: –

H 120 (č. tab. XXXVII, CXXII, CXXIII, CLX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C68-93, C68-94
Stratigrafický vztah: hrobová jáma JP/120 byla zapuš-
těna do zásypu již zaniklé zemnice č. 192; výkop jámy 
se nacházel u severního rohu zemnice, kratší severozá-
padní stěna hrobové jámy byla rovnoběžná se severo-
západní stěnou zemnice a delší severovýchodní stěna 
hrobové jámy lícovala severovýchodní stěnu sídlištní-
ho objektu; dno hrobové jámy porušilo dno zemnice 
(hloubka zemnice 32 cm od úrovně podloží) (Vignatio-
vá 1992, tab. 73).
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 195 × 87 cm; hloubka 48 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry na zádech; lebka 
rozdrcená, ležela na levém boku; pravá horní končeti-
na natažená podél těla; levá horní končetina pokrčená 
v tupém úhlu s předloktím přes pánev; dolní končeti-
ny v natažené pozici, s hlezenními klouby těsně u sebe.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: po-
dél levé fibuly, hřbetem ke kosti, trnem směrem ke ko-
lenu, hrotem ke kratší stěně hrobové jámy – dlouhý že-
lezný nůž s trnem (1).
Popis artefaktů: 
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Obr. 282: Plán hrobu H 119 s nejbližším okolím. 

Fig. 282: Plan of the grave H 119 with its nearest 
surroundings.
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1. Inventární číslo P158952: masivní železný nůž s tr-
nem, celý; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; 
hřbet k hrotu obloukovitě zahnutý; hřbet k trnu plynu-
lý; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; os-
tří k trnu plynulé; rozměry: dochovaná délka 18,5 cm; 
délka čepele 14,1 cm; šířka čepele 2,3 cm; tloušťka če-
pele 0,5 cm, délka trnu 4,2 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158953; muž (podle femuru); výška postavy 162,9 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 121 (č. tab. LXVIII, CXXIII, CLX)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C75-99, C74-99
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný; jasněji rozlišitelný od podloží až 
v hloubce 10 cm od úrovně skrytého povrchu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíha-
jící se k nohám; rozměry: 230 × 65/80 cm; hloubka 

40 cm od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; 
profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/121a: žena; orientace SZ–JV; poloha kost-
ry: pravděpodobně na zádech; lebka i dolní čelist dis-
lokované; stejně tak i kosti hrudníku a páteře (činnost 
podzemní fauny?); horní končetiny natažené podél 
těla; dolní končetiny natažené, sbíhající se ke kotní-
kům; mezi dlouhými kostmi dolních končetin jedince 
JP/121a, od distálních konců femurů až po patní kosti, 
byla uložena silně strávená dětská kostra JP/121b.
Jedinec JP/121b: dítě – chlapec; poloha kostry: pravdě-
podobně na zádech; pozice končetin nezjistitelná; ori-
entace SZ–JV; značně strávená kostra dítěte byla ulo-
žena v prostoru mezi bérci dospělého jedince JP/121a.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: dvojhrob.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry jedince JP/121a P158954; žena (poporodní změny 
na pánvi); věk: 24–30 let (podle obrusu zubů); výška 
postavy 156,7 cm (podle femuru dx.); jedinec JP/121b 
(kostra bez inv. č. ); dítě; věk: asi 6 let; mužské pohlaví 
(DNA analýza).
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Obr. 283: Plán hrobu H 120 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 192.

Fig. 283: Plan of the grave H 120 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 192.
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Obr. 284: Plán hrobu H 121 s nejbližším okolím. 

Fig. 284: Plan of the grave H 121 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Jedinec JP/121a
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita sin.: kribrotický typ cribra orbitalia; os frontale: bu-
tton osteoma (knoflíkovitý osteom);  os occipitale: na la-
mina interna v oblasti eminentia cruciformis zbytky ke-
říčkovitých kanálků v kompaktní kostní tkáni; ossa 
parietalia: na lamina externa porozita při sutura lambdoi-
dea (cribra cranii).
Postkraniální skelet: 
Obratel L5: facies intervertebralis superior při zadním 
okraji jemná lytická léze bez kostní novotvorby, jde 
do hloubky 2–5 mm, okraje ostře ohraničené, pravdě-
podobně stopy po dorzálním vyhřeznutí meziobratlo-
vé ploténky, nelze ovšem vyloučit ani iniciální stadium 
tuberkulózy, případně jiný zánětlivý proces.
Jedinec JP/121b: bez nálezu.
Poznámka 2: jedinec JP/121b fragmentární.

H 122 (č. tab. XXXVIII, XC, CXXIII, CLXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C73-99, C73-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: šedý, nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: zlomek železné tyčinky čtyřhran-
ného průřezu (0,6 × 0,5 cm), délka 4,2 cm, zlomek je 
uveden mezi nálezy z hrobu v inventární knize i v zá-
pisu z terénu, ale není dokumentován v žádné polo-
ze u kostry (9, inv. č. P158956); zlomky z jedné nádo-
by – spodní část výdutě zdobené hřebenovými pásy 
vedle sebe, ležela pod loktem pravé horní končetiny 
(inv. č. P158957/1-6); zlomky okrajů (inv. č. P158958-
962), jeden větší tuhový okraj ležel pod tibií levé dolní 
končetiny (10, nenalezeno); zlomky zdobených výdu-
tí (inv. č. P158963-970); zlomky nezdobených výdu-
tí (inv. č. P158971-977); zlomek dna (inv. č. P158978); 
zvířecí kosti (inv. č. P158979), celkem 14 ks (ovis, ovis/
capra, sus scrofa) a 4 lidské kosti (os metatarsale 1 z levé 
strany, os metatarsale 2 z levé strany, článek prstu ruky 
z proximální řady, patella pravděpodobně z levé stra-
ny), lidské kosti patřily ke skeletu JP/122; zvířecí kos-
ti určila Mgr. G. Dreslerová; lidské kosti identifikovala 
doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D.
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
184 × 103 cm; hloubka 32 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SV–JZ; profily: nesledováno; dno: 
ploché; skelet ležel v severovýchodní polovině výkopu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SV–JZ; poloha kostry: skrčená na levém 
boku; lebka stočená vlevo, obličejovou částí položená 
na levém rameni; pravá horní končetina v lokti ohnutá 
do pravého úhlu, humerus podél trupu, distální konce 
radia a ulny ležely na rozhraní lumbální páteře a křížové 

kosti; levá horní končetina natažená podél těla; pravá 
dolní končetina ohnutá v ostrém úhlu vlevo, femur s ti-
bií byly téměř v rovnoběžné poloze; levá dolní končetina 
pokrčená v ostrém úhlu vlevo, ležela původně pod pra-
vou dolní končetinou, přes levý femur ležely pravý fe-
mur, tibie a fibula; kosti obou nohou ležely těsně u sebe. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
po obou stranách lebky – bronzové jednoduché náuš-
nice, po čtyřech kusech na každé straně (1–8).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158955/1: bronzová náušnice 
s jednostranným trubičkovitým závěskem, celá, prav-
děpodobně od levého boku lebky; na spodním oblou-
ku náušnice poškozený trubičkovitý závěsek ze svi-
nutého plechu; spodní oblouk oddělen od horního 2 
jednoduchými uzlíčky; průřez drátu kulatý; typ náuš-
nice pravděpodobně 7-19 (podle Dostál 1966); rozměry: 
max. délka 2,3 cm; max. šířka 1,6 cm; dochovaná délka 
závěsku 0,5 cm, tloušťka drátu 0,15 cm.
2. Inventární číslo P158955/2: náušnice?; malý bron-
zový kroužek s překrývajícími se konci, celý, pravděpo-
dobně od levého boku lebky; průřez drátu kulatý; roz-
měry: max. délka 0,8 cm; max. šířka 0,8 cm; tloušťka 
drátu 0,1–0,2  cm.
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Obr. 285: Plán hrobu H 122 s nejbližším okolím. 

Fig. 285: Plan of the grave H 122 with its nearest 
surroundings.
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3. Inventární číslo P158955/3: zlomek kroužku bron-
zové náušnice s 1 jednoduchým uzlíčkem na oblouku; 
pravděpodobně od levého boku lebky; průřez drátu 
kulatý; rozměry: max. délka 1,8 cm; max. šířka 1,3 cm; 
tloušťka drátu 0,1 cm; vnější průměr uzlíčku 0,2 cm.
4. Inventární číslo P158955/4: bronzová kroužková 
náušnice, fragmentární, pravděpodobně od pravého 
boku lebky; spodní oblouk oddělen od horního dvě-
ma uzlíčky z dvojnásobně vinutého hladkého drátu; 
průřez drátu kulatý; typ náušnice pravděpodobně 7-2 
(podle Dostál 1966); v současnosti je k dispozici pouze 
část spodního oblouku s uzlíčky; rozměry: max. šířka 
1,95 cm; tloušťka drátu 0,2 cm.
5. Inventární číslo P158955/5: fragment bronzové 
náušnice s jednostranným trubičkovitým závěskem, 
pravděpodobně od pravého boku lebky; na zlomku 
spodního oblouku náušnice poškozený trubičkovitý 
závěsek ze svinutého plechu; na poškozeném závěsku 
je patrné příčné členění plechové trubičky; průřez drá-
tu kulatý; typ náušnice pravděpodobně 7-19 (podle Do-
stál 1966); rozměry: dochovaná délka závěsku 0,4 cm, 
tloušťka drátu 0,15 cm.
6.–8. Inventární číslo P158955/6-8: drobné zlomky 
bronzových kroužkových náušnic z kulatého drátku 
od levého i pravého boku lebky jedince JP/122.
Poznámka 1: podle fotodokumentace výkopu hrobu 
a obsahu jeho zásypu je možné, že kostra byla uložena 
do výplně zaniklého sídlištního objektu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158980; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 35–
40 let (podle obrusu zubů); výška postavy: 163,7 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Femur: oboustranně na distálním konci facies posterior 
nad mediální částí condylus lateralis jamka s nepravidel-
nými a ostrými okraji.
Poznámka 2: –

H 123 (č. tab. LXIX, CXXIV, CLXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C71-95, C72-95
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý, nevýrazný, na povrchu odkrytém 
buldozerem.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 130 × 55 cm; hloubka 28 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 

na zátylku, mírně pootočená vpravo; pravá horní kon-
četina pravděpodobně v natažené poloze (předlok-
tí dislokováno); levá horní končetina natažená podél 
těla; dolní končetiny v natažené poloze; dislokace kos-
tí hrudního koše.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158981; dítě; věk: asi 4 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka:
Orbita: oboustranně porotická cribra orbitalia.
Poznámka 2: –

H 124 (č. tab. XXXVIII, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C70-100, O70-1
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
188 × 71 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZZ–JVV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
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Obr. 286: Plán hrobu H 123 s nejbližším okolím. 

Fig. 286: Plan of the grave H 123 with its nearest 
surroundings.
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Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace SZZ–JVV; poloha kostry: na zá-
dech; lebka rozdrcená; horní končetiny pravděpodobně 
natažené podél těla; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru hrudníku – bronzová rolnička (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158982: bronzová kulovitá rol-
nička s poškozeným ouškem; spodní polovina koule je 
opatřena křížovým výřezem; cípy výřezu jsou zdobené 
rýhami soustředěnými ke kruhovým otvorům na kon-
cích křížového výřezu; chřesticí kulička uvnitř je bron-
zová; rolnička je mírně deformovaná; rozměry: vnější 
průměr koule 2,7 cm.
Poznámka 1: hroby JP/124, JP/125 a JP/126 tvoří řadu 
více méně stejně orientovaných objektů.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158983; dítě; věk: asi 6 let (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (analýza DNA).
Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Os occipitale: na lamina interna v sulcus sinus transversus 

keříčkovité kanálky v kompaktní kostní tkáni.
Poznámka 2: fragmentární.

H 125 (č. tab. LXXXII, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C70-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nerozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišená; na skrytém terénu byly 
zachyceny zbytky rozdrcené lebky.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: do-
spělý jedinec; orientace snad SZ–JV – podle sousedních 
hrobů JP/124 a JP/126; poloha kostry: nezjištěna.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hroby JP/124, JP/125 a JP/126 tvoří řadu 
více méně stejně orientovaných objektů.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158984; dospělý jedinec.
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale: na lamina interna fragmentu kosti se na-
cházejí keříčkovité kanálky se zaoblenými okraji (re-
modelující proces).

H125

0 1

°

H126
H124

0 1

°

O186

Obr. 287: Plán hrobu H 124 s nejbližším okolím. 

Fig. 287: Plan of the grave H 124 with its nearest 
surroundings.

Obr. 288: Plán hrobu H 125 s nejbližším okolím. 

Fig. 288: Plan of the grave H 125 with its nearest 
surroundings.
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Postkraniální skelet:
Fragment femuru ze zadní plochy kosti: porotická pe-
riostóza kompaktní kostní tkáně, místy viditelné lon-
gitudinální žlábkování.
Poznámka 2: fragmentární.

H 126 (č. tab. LXIX, CXXIV, CLXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C70-100, C69-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 188 × 59 cm; hloubka 21 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka na levém spánku, rozdrcená; pravá horní končeti-
na snad ohnutá v tupém úhlu směrem k tělu (distální 
konce ulny a radia na pánvi); levá horní končetina na-
tažená podél těla; dolní končetiny natažené.
Hrobový inventář: bez inventáře. 

Poznámka 1: hroby JP/124, JP/125 a JP/126 tvoří řadu 
více méně stejně orientovaných objektů.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158985; žena (podle talu); věk: 24–30 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 127 (č. tab. LXIX, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C69-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý, nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 110 × 45 cm; hloubka 32 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry: nezjištěna; zacho-
vány pouze zlomky lebky a dlouhé kosti v dislokova-
né poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
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Obr. 289: Plán hrobu H 126 s nejbližším okolím. 

Fig. 289: Plan of the grave H 126 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 290: Plán hrobu H 127 s nejbližším okolím. 

Fig. 290: Plan of the grave H 127 with its nearest 
surroundings.
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Poznámka 1: zhruba 50 cm jihovýchodně se nacházel 
další dětský hrob JP/128 se stejnou orientací.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158986; dítě.
Paleopatologie:
Orbita sin.: kribrotický typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: fragmentární.

H 128 (č. tab. XXXIX, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C69-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy; kratší jihozápadní stěna jámy nebyla za-
chycena přesně; rozměry: 172 × 58 cm; hloubka 36 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry: nezjištěna; lebka 
rozdrcena; dlouhé kosti v dislokované poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 

u delší severozápadní stěny hrobové jámy, v prostoru 
mezi distálním koncem levé tibie a severním rohem 
jámy – keramická nádoba (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158987: situlovitá nádoba, roz-
bitá; vyrobena obtáčením silně formujícím z hrubé-
ho dobře páleného keramického těsta s příměsí slí-
dy; okraj kuželovitě seříznutý, vytažená spodní hrana; 
hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný motiv na horní až 
spodní výduti: kombinace hřebenových vlnic a hře-
benových pásů, odshora dolů: vlnice přes sebe – vlni-
ce – dva hřebenové pásy, vlnice pravidelná, nízká, říd-
ká; rozměry nádoby: výška 15,8 cm; průměr okraje 
13,9 cm; průměr hrdla 10,8 cm; průměr max. výdutě 
17,3 cm; průměr dna 9,2 cm; výška okraj / hrdlo 1,5 cm; 
výška hrdlo / max. výduť 4 cm; výška max. výduť / dno 
10,3 cm.
Poznámka 1: zhruba 50 cm severozápadně se nacházel 
další dětský hrob JP/127 se stejnou orientací.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158988; dítě; věk: 4 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 129 (č. tab. LXIX, XCI, CXXIV, CLXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C69-98
Stratigrafický vztah: jedinec JP/129 byl uložen do již 
zaniklé obytné zemnice č. 205 – kostra ležela cca 11–
15 cm nad dnem zemnice, podél její severovýchodní 
stěny; hlava původně ležela přes zbytky kamenné pece 
ve východním rohu objektu.
Zásyp: kostra byla součástí výplně obj. 205 (Vignatiová 
1992, 123, 129, tab. 80).
Nálezy ze zásypu: Vignatiová 1992, 123, 129, tab. 80; 
Přichystalová 2010, 141–142, obr. 3.
Hrobová jáma: nezjištěna.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JV–SZ; poloha kostry: na břiše; leb-
ka zploštělá, na pravém spánku; pravá horní končeti-
na natažená, v ostrém úhlu směrem od těla; levá horní 
končetina ohnutá v lokti v pravém úhlu, kosti rukou 
se nacházely pod lumbální částí páteře; neúplné dolní 
končetiny natažené, mírně roznožené. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: deponace lidských ostatků – nepietně 
uložený jedinec v sídlištním objektu č. 205 (zemnice).
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158989; muž (podle pánve); věk: 35–40 let (podle ob-
rusu zubů); výška postavy 166,7 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os frontale: deformace levého horního okraje očnice, 
i přes částečné postmortální poškození jsou zde patrné 
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Obr. 291: Plán hrobu H 128 s nejbližším okolím. 

Fig. 291: Plan of the grave H 128 with its nearest 
surroundings.
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zhojené obloukovité linie, které jsou mírně propadlé 
a vystupují přibližně z jednoho místa téměř při medi-
álním okraji očnice, pravděpodobně se jedná o zho-
jenou zlomeninu (pravděpodobně zranění tupým 
předmětem).
Postkraniální skelet:
Obratle: malé osteofytické lemy (Th8–Th9, L5).
Radius sin.: malé rozšíření distálního konce kosti s mír-
ným dorzálním posunem distálního konce – zlomeni-
na nepotvrzena.
Poznámka 2: – 

H 130 (č. tab. LXX, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C72-96, C72-97
Stratigrafický vztah: jihovýchodní kratší stěna vý-
kopu hrobové jámy JP/130 těsně přiléhala k delší se-
verozápadní stěně výkopu hrobové jámy JP/143; jejich 
stratigrafický vztah není jasný.
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 103 × 55 cm; hloubka 35 cm 

od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: nezjištěna; lebka 
na zátylku; dochované fragmenty kostí v dislokované 
poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: zhruba 20 cm severovýchodně se nachá-
zel další dětský hrob JP/131 se stejnou orientací.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158990; dítě; věk: asi 2 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale: na lamina interna podél sulcus sinus sagitta-
lis superioris zbytky keříčkovitých kanálků v novotvorbě 
kompaktní kostní tkáně.
Poznámka 2: fragmentární.

H 131 (č. tab. LXX, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C72-96
Stratigrafický vztah: –

O189

O205

0 1

°

Obr. 292: Plán hrobu H 129 s nejbližším okolím. Jedinec 
byl pohozen do zanikajícího sídlištního objektu č. 205.

Fig. 292: Plan of grave H 129 with its nearest surroun-
dings. The individual was tossed into abandoned settle-
ment feature No. 205.
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Obr. 293: Plán hrobu H 130 s nejbližším okolím. 

Fig. 293: Plan of the grave H 130 with its nearest 
surroundings.
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Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: podle písemné terénní dokumenta-
ce se mělo nad lebkou nacházet několik střepů – snad 
z jedné nádoby – součást hrobového inventáře (?); za-
chycené jsou v sekundární poloze na fotografii smě-
rem ke kratší severozápadní stěně hrobové jámy; chybí 
o nich záznam v inventární knize; nenalezeno. 
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 145 × 55 cm; hloubka 40 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: pravděpodobně 
na pravém boku; lebka na pravém spánku; horní kon-
četiny ohnuté do ostrého úhlu v lokti, s rukama slo-
ženýma pod bradou; dolní končetiny pokrčené v ko-
lenech směrem vpravo, kolena u sebe, distální konce 
kostí bérce od sebe.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: zhruba 20 cm jihozápadně se nacházel 
další dětský hrob JP/130 se stejnou orientací.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158991; dítě; věk: asi 3 roky (podle prořezávání zubů).

Paleopatologie:
Lebka: 
Lamina interna: na fragmentech lebečních kostí v oblas-
ti impressiones gyrorum jemná porózní periostóza fibri-
lární kostní tkáně.
Poznámka 2: fragmentární.

H 132 (č. tab. XXXIX, CXXV, CLXII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O80-6, O79-6, O80-5, O79-5
Stratigrafický vztah: podle kresebné dokumentace 
hrobová jáma JP/132 porušovala centrální část sídlišt-
ního objektu č. 234, do kterého byl uložen pohřeb skr-
čence JP/133 (v jeho severozápadní části); tato super-
pozice není zdokumentována fotograficky a není o ní 
zmínka ani v terénní písemné dokumentaci; na zákla-
dě kresebné dokumentace však bereme tuto stratigra-
fickou situaci v potaz.
Zásyp: nevýrazný zásyp.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový – fotodo-
kumentace (na kresebném plánu je tvar jámy lichoběž-
níkový sbíhající se k hlavě, rozměry jámy na kresebném 
plánu neodpovídají ani uvedeným rozměrům v te-
rénní dokumentaci, ani fotodokumentaci); rozměry: 
250 × 75 cm; hloubka 18 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JZ–SV; poloha kostry: na zádech; lebka 
dislokovaná do prostoru nad levý ramenní kloub; hor-
ní končetiny natažené podél těla; dolní končetiny v na-
tažené poloze; dislokace páteře a kostí hrudního koše 
(činnost podzemní fauny?). 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
přes diafýzu pravého humeru – železná sekera (1), leže-
la týlem směrem k tělu, ostřím směrem ke stěně hrobo-
vé jámy, toporo původně směřovalo k nohám; nad se-
kerou, podél vnější strany pravého humeru – fragment 
železného nože (2), trnem k sekeře, hrotem směrem 
ke kratší jihozápadní stěně; nevyobrazeno.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158992: železná sekera/brada-
tice; celá, typ IB (podle Ruttkay 1976 i podle Dostál 
1966); široké krátké trojúhelníkové ostny; čtvercový týl 
(2 × 2 cm); násadní otvor kruhový; jemně zaoblené os-
tří; mírně prohnutý hřbet; rozměry: délka 12,7 cm; dél-
ka ostří 5,5 cm; max. tloušťka hřbetu 1,8 cm; délka bra-
dy 4 cm; výška brady 2,5 cm; průměr násadního otvoru 
2,8 cm; max. dochovaná výška ostnů 1,3 cm; délka týlu 
v ose hřbetu 1,1 cm. 
2. Bez inventárního čísla: železný nůž s trnem; do-
chován pouze na fotografické dokumentaci; poměrně 
dlouhý, hřbet rovný; hřbet k trnu patrně plynulý; ostří 
rovné; ostří k trnu odsazené.
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Obr. 294: Plán hrobu H 131 s nejbližším okolím. 

Fig. 294: Plan of the grave H 131 with its nearest 
surroundings.
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Poznámka 1: nesoulad v dokumentaci, který se týká 
možné superpozice hrobů JP/132 a JP/133.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158993; muž (podle talu a femuru); věk: 30–35 let 
(podle obrusu zubů); výška postavy 172,1 cm (podle 
femuru sin.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Mandibula: sečné poranění na processus condylaris, celý 
processus condylaris oddělen od ramus mandibulae; 
na fragmentu s kondylárním výběžkem je zřetelná hlad-
ká ploška, sečné poranění; na druhém fragmentu jsou 
na vnější ploše viditelné obloukovité linie naznačující 
vylomení nebo odlomení kosti indikující perimortální 
trauma; art. temporomandibularis sin. artrotické změny.
Postkraniální skelet:
Obratle: malé osteofytické lemy na čtyřech kaudálních 
hrudních obratlích; C3: zjištěny stopy sečného poraně-
ní, odseknut processus articularis inferior dx.
Velké končetinové klouby: osteofytické lemy (art. genus 
sin.).
Poznámka 2: –

H 133 (č. tab. XL, CLXII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O80-5, O80-6
Stratigrafický vztah: hrob JP/133 byl velmi pravdě-
podobně vyhlouben do zásypu již nefunkčního sídlišt-
ního objektu č. 234; skelet byl uložen v mělkém žláb-
ku – severozápadní část objektu 234; podle kresebné 
dokumentace hrobová jáma JP/132 porušovala cen-
trální část sídlištního objektu č. 234, do kterého byl 
uložen pohřeb skrčence JP/133; tato superpozice není 
zdokumentována fotograficky a není o ní zmínka ani 
v terénní písemné dokumentaci; na základě kresebné 
dokumentace však bereme tuto stratigrafickou situaci 
v potaz (Vignatiová 1992, tab. 91).
Zásyp: nerozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena; kostra ležela v hloubce 
14 cm od úrovně skrytého povrchu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: skrčená na levém 
boku; lebka na levém spánku; podle zápisu v terén-
ním deníku byla levá horní končetina pokrčená s ru-
kou v pánevní oblasti; pravá horní končetina byla silně 
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Obr. 295: Plán hrobu H 132 s nejbližším okolím. Hrob H 132 
ležel nad sídlištním objektem č. 234 a nad hrobem H 133.

Fig. 295: Plan of the grave H 132 with its nearest surroun-
dings. Grave H 132 was situated above the settlement fe-
ature No. 234 and grave H 133.
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Obr. 296: Plán hrobu H 133 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 234.

Fig. 296: Plan of the grave H 133 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 234.
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pokrčená s rukou pod bradou; dolní končetiny silně 
pokrčené směrem vlevo.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru u nohou – keramická nádoba (1), není za-
značena do kresebného plánu.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158994: menší vytáčená nádoba, 
celá; hrubý dobře pálený materiál, keramické těsto ob-
sahovalo hrudky tuhy; okraj válcovitě seříznutý, pros-
tý; hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný motiv na horní 
až spodní výduti: hřebenové pásy těsně vedle sebe, rýhy 
úzké, těsně u sebe; rozměry nádoby: výška 12,1 cm; 
průměr okraje 11,3 cm; průměr hrdla 8,4 cm; průměr 
max. výdutě 12,6 cm; průměr dna 7,5 cm; výška okraj 
/ hrdlo 1,2 cm; výška hrdlo / max. výduť 3,6 cm; výška 
max. výduť / dno 7,3 cm.
Poznámka 1: není k dispozici terénní fotografická 
dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158995; dítě; věk: asi 12 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Os occipitale: na lamina interna v místě eminentia cru-
ciformis porózní periostóza fibrilární kostní tkáně 

s keříčkovitými kanálky, místy už dochází k přestavbě 
v kompaktní kostní tkáň.
Poznámka 2: –

H 134 (č. tab. LXX, CLXII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O80-5, O81-5
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: slabě rozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 190 × 68 cm; hloubka 11 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV. 
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
rozdrcená; horní i dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici fotografická 
dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P158996; muž (podle talu); výška postavy 154,3 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: – 
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Obr. 297: Plán hrobu H 134 s nejbližším okolím. 

Fig. 297: Plan of the grave H 134 with its nearest 
surroundings.

Obr. 298: Plán hrobu H 135 s nejbližším okolím. 

Fig. 298: Plan of the grave H 135 with its nearest 
surroundings.
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H 135 (č. tab. XL, CXXV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C72-93, C71-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: rozlišený, ve štěrkopísku.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
124 × 60 cm; hloubka 27 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; v jihozápadní polovině hrobové 
jámy byla ve dně velmi mělká mísovitá prohlubeň ovál-
ného půdorysu (34 × 40 cm), hloubka 4 cm od úrov-
ně dna hrobové jámy; probarvení sedimentu pravdě-
podobně vzniklo při totální dekompozici těla a tvar 
mísovitého snížení byl vytvořen uměle.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientaci a polohu kostry nelze určit; podle pí-
semné terénní dokumentace se v nohách pohřbeného 
dítěte pravděpodobně nacházela nádoba, což by uka-
zovalo na orientaci JZ–SV.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: se-
verovýchodní část hrobové jámy (cca 20 cm od severo-
západní, 80 cm od jihozápadní a 34 cm od jihový-
chodní stěny hrobové jámy), cca 13 cm nad úrovní dna 
hrobové jámy – keramická nádoba (1); její horní část 
dosahovala úrovně skrytého podloží, proto byla poni-
čena při skrývce.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158997: celá, ve zlomcích do-
chovaná vázovitá nádoba; vytáčená, vyrobena z hrubé-
ho dobře páleného keramického těsta; okraj válcovitě 
seříznutý, prostý; hrdlo vytažené; zdobena, výzdob-
ný motiv – na horní až max. části výdutě: hřebenové 
pásy vedle sebe, rýhy úzké, těsně u sebe; rozměry: výška 
19,1 cm; průměr okraje 11,7 cm; průměr hrdla 8,9 cm; 
průměr max. výdutě 14,5 cm; průměr dna 6,5 cm; výš-
ka ústí / hrdlo 1,4 cm; výška hrdlo / max. výduť 6 cm; 
výška max. výduť / dno 11,7 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: nehodnoceno. 
Paleopatologie: nehodnoceno.
Poznámka 2: –

H 136 (č. tab. XLI, CXXV, CLXII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C71-93, C72-93
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: rozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
160 × 70 cm; hloubka 37 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JJZ–SSV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 

dítě – chlapec; orientace JJZ–SSV; poloha kostry: prav-
děpodobně na zádech; lebka na zátylku, rozdrcená; 
kosti horních končetin dislokovány, nelze určit přes-
nou polohu; u dolních končetin jsou dislokovány kos-
ti bérců, podle polohy femurů snad mohly být v nata-
žené pozici; J. Vignatiová zaznamenala u kostry JP/136 
pravou horní končetinu nataženou, levou pokrčenou 
s rukou v klíně.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v nohách – keramická nádoba; dnes není k dispozici, 
byla odcizena během odkryvu hrobového celku.
Poznámka 1: podle písemné dokumentace by se hrob 
měl nacházet ve čtvercích C70/71-90; podle kresebné 
dokumentace ve čtvercích C71/72-98; podle porovná-
ní s celkovým plánem a vzájemné pozice s hroby JP/137 
a JP/138 se však původně hrob musel nacházet ve čtver-
cích C71/72-93, tam je také umístěn v současném digi-
talizovaném plánu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P158998; dítě; věk: asi 6 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –
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Obr. 299: Plán hrobu H 136 s nejbližším okolím. 

Fig. 299: Plan of the grave H 136 with its nearest 
surroundings.
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H 137 (č. tab. LXX, CXXV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C64-98, C65-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: rozlišený.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
170 × 70 cm; hloubka 6 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JV–SZ; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace JV–SZ; poloha kostry: na zá-
dech; lebka zničena buldozerem při skrývce; horní 
i dolní končetiny v natažené poloze; dolní končetiny se 
sbíhaly ke kotníkům.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: nehodnoceno.
Paleopatologie: nehodnoceno.
Poznámka 2: –

H 138 (č. tab. XLI, XCI, CXXV, CXXVI, CLXIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C64-98

Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomek zdobené výdutě 
(inv. č. P159001).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 190 × 60 cm; hloubka 20 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zá-
dech; lebka na zátylku; pravá horní končetina natažená 
přes pánev; levá horní končetina mírně ohnutá k tělu, 
s rukou v klíně; dolní končetiny natažené; proximál-
ní konce levé tibie a fibuly dislokovány směrem k pra-
vému kolennímu kloubu; dolní končetiny směřovaly 
mírně diagonálně k východnímu rohu hrobové jámy.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: nad 
chodidly, cca 20 cm nad úrovní dna hrobové jámy – dvě 
neúplné keramické nádoby (1, 2).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P158999: neúplná nádoba, celý 
profil; vytáčená, vyrobena z hrubého dobře páleného 
keramického těsta; okraj vodorovně seříznutý, prostý; 
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Obr. 300: Plán hrobu H 137 s nejbližším okolím. 

Fig. 300: Plan of the grave H 137 with its nearest 
surroundings.

Obr. 301: Plán hrobu H 138 s nejbližším okolím. 

Fig. 301: Plan of the grave H 138 with its nearest 
surroundings.
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hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný motiv – na hor-
ní až max. části výdutě: dvě hřebenové vlnice nad hře-
benovým pásem, vlnice nepravidelná, středně vysoká 
a středně hustá; rozměry: výška 18,7 cm; průměr okra-
je 11,2 cm; průměr hrdla 8,9 cm; průměr max. výdutě 
14,8 cm; průměr dna 8 cm; výška ústí / hrdlo 1,6 cm; 
výška hrdlo / max. výduť 7 cm; výška max. výduť / dno 
10,1 cm.
2. Inventární číslo P159000: nádoba bez dna; vyrobe-
na obtáčením silně formujícím z hrubého dobře pále-
ného keramického těsta; zakončení okraje poškozeno, 
snad kuželovitě seříznutý, prostý; hrdlo vytažené; zdo-
bena, výzdobný motiv – na horní části výdutě: pravidel-
ná, nízká, hustá vlnovka nad hřebenovým pásem; roz-
měry: dochovaná výška 13,7 cm; průměr poškozeného 
okraje 7 cm; průměr hrdla 6,1 cm; průměr max. výdutě 
11,2 cm; výška ústí / hrdlo 0,8 cm; výška hrdlo / max. 
výduť 3,3 cm. 
Poznámka 1: dochovaný skelet budí dojem, že tělo 
mohlo být původně pevně zabaleno.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159002; dítě; věk: asi 12 let (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:

Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 139 (č. tab. LXXXII, CXXVI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C66-100, C67-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nerozlišitelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena, poničena buldozerem 
při skrývce; dno hrobové jámy se nacházelo v úrovni 
skrývky.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ju-
venilní jedinec ženského pohlaví; orientace a poloha 
těla nezjistitelné, hrob zničen při skrývce.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: J. Vignatiová v terénní písemné doku-
mentaci uvádí, že kostra ležela patrně ve skrčené po-
loze; ani z plánové, ani z fotografické dokumentace to 
nelze potvrdit. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159003; nedospělý jedinec; věk: asi 14 let (podle stup-
ně uzavření růstových štěrbin); ženské pohlaví (DNA 
analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 140 (č. tab. XLII, CXXVI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C56-98, C55-98
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 192 × 75 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV; poloha kostry: nezjiš-
těna; z kostry zůstaly pouze zlomky lebky.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: po-
dél předpokládaného levého ramene – železný nůž (1), 
trnem k hlavě, hrotem k nohám.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P159004: železný nůž s trnem, do-
chován ve 4 zlomcích; značná koroze materiálu; hřbet 
rovný; ostří rovné; rozměry: dochovaná délka 17,5 cm; 
šířka čepele 2,2 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P159005; dítě; věk: 4 roky (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
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Obr. 302: Plán hrobu H 139 s nejbližším okolím.

Fig. 302: Plan of the grave H 139 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita dx.: na fragmentu kosti porotická cribra orbitalia. 
Poznámka 2: fragmentární.

H 141 (č. tab. LXXI, XCI, CXXVI, CXXVII, CLXIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C56-97, C57-97, C57-96, C56-96
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí 
(inv. č. P159006-011); mazanice, 8 ks s otiskem prutů, 24 
amorfních ks (inv. č. P159012); uhlíky (inv. č. P159013).
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
205 × 135 cm; hloubka 15 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché; 
kostra se nacházela v jihovýchodní polovině jámy.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec – mladý dospělý; orientace JZ–SV; po-
loha kostry: na zádech; lebka na levém boku, leže-
la na levém ramenním kloubu; pravá horní končetina 
natažená podél těla; levá horní končetina pokrčená 

v pravém úhlu, ruka původně ležela na břichu; dolní 
končetiny natažené, blízko vedle sebe.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: pohřeb do zásypu zaniklého sídlištního 
objektu?
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159014; mladý jedinec; věk: 18–22 let (podle obrusu 
zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale: na lamina interna keříčkovité kanálky ve fi-
brilární kostní novotvorbě místy i v kompaktní kostní 
tkáni, dochází k přestavbě, jedná se pravděpodobně už 
o proces ve fázi hojení.
Poznámka 2: –

H 142 (č. tab. LXXI, CXXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C64-94
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena; oválný výkop (88 × 65 cm) 
kolem kostry pravděpodobně nelze identifikovat 
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Obr. 303: Plán hrobu H 140 s nejbližším okolím. 

Fig. 303: Plan of the grave H 140 with its nearest 
surroundings.

Obr. 304: Plán hrobu H 141 s nejbližším okolím. 

Fig. 304: Plan of the grave H 141 with its nearest 
surroundings.
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s původním výkopem hrobové jámy; kostra ležela 5 cm 
od úrovně skrytého podloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace SV–JZ; kostra poničena buldoze-
rem; poloha kostry: skrčená na levém boku; lebka roz-
drcená; horní končetiny silně skrčené, s rukama pod 
bradou; dolní končetiny silně skrčené směrem vlevo. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: oválný výkop JP/142 na jihovýchodní 
straně těsně kopíroval severozápadní stěnu sídlištního 
objektu č. 208, který porušoval výkop obytné zemni-
ce č. 202.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P159015; dítě; věk: 11 let (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 143 (č. tab. XLII, CXXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C72-97

Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: železný zlomek obroučky z vědra 
(1, inv. č. P159016), délka 8,4 cm, šířka 0,9 cm, průřez 
obloukovitý; v inventární knize i v terénní písemné 
dokumentaci je záznam, že zlomek železa pochází 
ze zásypu hrobové jámy; J. Vignatiová ve svém 
připravovaném katalogu považovala zlomek již 
za součást hrobového inventáře a nález umístila 
k lebce; na fotografii hrobu jej nelze identifikovat.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
135 × 65 cm; orientace JJZ–SSV; spodní část lebky leže-
la v hloubce 21 cm od úrovně skrytého povrchu; v se-
verovýchodo-východní části jámy bylo obdélníkové sní-
žení 42 × 72 × 4 cm (ode dna hrobové jámy) – patrně 
vytvořeno uměle.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JJZ–SSV; poloha kostry: ne-
zjištěna; z kostry zůstala pouze lebka.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: jihovýchodní kratší stěna výkopu hrobo-
vé jámy JP/130 se nacházela blízko delší severozápadní 
stěny výkopu hrobové jámy JP/143.0 1
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Obr. 305: Plán hrobu H 142 s nejbližším okolím. 

Fig. 305: Plan of the grave H 142 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 306: Plán hrobu H 143 s nejbližším okolím. 

Fig. 306: Plan of the grave H 143 with its nearest 
surroundings.
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Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159017; dítě; mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 144 (č. tab. XLIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C74-99, C73-99, C74-100, C73-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 145 × 95 cm; hloubka 30 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; příčný 
profil: neckovitý s jedním stupněm; stěny kolmé/šik-
mé, přímé; dno: nepravidelné; hloubka stupně 24 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: bez 
skeletu; orientace pravděpodobně JZ–SV – podle ulože-
ní nádoby u kratší severovýchodní stěny. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
30 cm od kratší severovýchodní stěny hrobové jámy – 
celá keramická nádoba (1). 
Popis artefaktů: 

1. Inventární číslo P159018: celá soudkovitá nádo-
ba; vytáčená, vyrobena z hrubého dobře páleného kera-
mického těsta; okraj válcovitě seříznutý, prostý, žlábek 
na okraji uvnitř; hrdlo vytažené; zdobena, výzdob-
ný motiv – na horní až spodní části výdutě: úzké rýhy, 
těsně u sebe; rozměry: výška 13,7 cm; průměr okra-
je 10,1 cm; průměr hrdla 7,9 cm; průměr max. výdutě 
12,5 cm; průměr dna 6,5 cm; výška ústí / hrdlo 1,2 cm; 
výška hrdlo / max. výduť 3,6 cm; výška max. výduť / 
dno 8,9 cm. 
Poznámka 1: kenotaf nebo totálně dekomponovaná 
kostra (?); není k dispozici fotografická dokumentace.
Antropologická charakteristika: bez skeletu. 
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 145 (č. tab. LXXI, CXXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C77-96, C78-96
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu nepravidelný; rozměry: 
105 × 56 cm; hloubka 7 cm od úrovně skrytého povrchu; 
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Obr. 307: Plán hrobu H 144 s nejbližším okolím. 

Fig. 307: Plan of the grave H 144 with its nearest 
surroundings.

Obr. 308: Plán hrobu H 145 s nejbližším okolím. 

Fig. 308: Plan of the grave H 145 with its nearest 
surroundings.
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orientace JV–SZ; profily: nesledováno; dno: ploché; 
J. Vignatiová v písemné dokumentaci uvádí orientaci 
V–Z; zde uvádíme orientaci podle kresebného plánu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JV–SZ; kostra poničena buldozerem; 
poloha kostry: nezjištěna; zachovány zůstaly pouze 
zlomky lebky a dlouhých kostí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 146 (č. tab. LXXI)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: O73-5, O74-5
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
120 × 65 cm; hloubka 5–10 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JJZ–SSV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.

Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JJZ–SSV; kostra poničena bul-
dozerem; poloha kostry: na pravém boku; podle terén-
ní písemné dokumentace byly horní končetiny skrčené 
s rukama složenýma pod bradou; dolní končetiny po-
krčené směrem vpravo.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici fotografická dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159019; dítě; ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 147 (č. tab. LXXII, CXXVII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: L11-95
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 110 × 45 cm; hloubka 15 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profil 
příčný: neckovitý; stěny kolmé, přímé; dno: ploché.
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Obr. 309: Plán hrobu H 146 s nejbližším okolím. 

Fig. 309: Plan of the grave H 146 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 310: Plán hrobu H 147 s nejbližším okolím. 

Fig. 310: Plan of the grave H 147 with its nearest 
surroundings.
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Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZ–SV; poloha kostry: pravděpo-
dobně na zádech; lebka ve zlomcích; pravá horní a dol-
ní končetina pravděpodobně v natažené poloze; polo-
hu levé horní a dolní končetiny nelze určit (dochoval se 
pouze levý femur).
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: východní roh hrobové jámy JP/147 se 
nacházel v těsné blízkosti západního rohu výkopu síd-
lištního objektu č. 273; dětské hroby JP/147 a JP/85–
87 tvořily řadu ve směru SZ–JV; k malému pohřebišti 
snad ještě patřily stejně orientované hroby – na jihový-
chodní straně hrob JP/90 a na severozápadní straně ke-
notaf JP/88.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kos-
try P159020; dítě; věk: 18 měsíců (podle prořezávání 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale: na lamina interna v oblasti eminentia cruci-
formis jemná periostóza fibrilární kostní tkáně.
Poznámka 2: fragmentární.

H 148 (č. tab. LXXII, XCII, CXXVII, CXXVIII, CLXIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N24-3
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: větší fragment dna hrnce o průmě-
ru 16 cm (inv. č. P159021).
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
190 × 60 cm; hloubka 55 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace JJZ–SSV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace JJZ–SSV; poloha kostry: na zádech; 
lebka dislokovaná směrem ke kratší stěně jámy, leže-
la na pravém boku, mandibula ležela na pravé straně 
hrudníku, v horní části; pravá horní končetina pokrče-
ná v ostrém úhlu, kosti předloktí ležely na žebrech, dis-
tální konce ulny a radia ležely na hrudních obratlech; 
levá horní končetina pokrčená téměř v pravém úhlu, 
kosti předloktí ležely přes bederní obratle; dolní kon-
četiny byly mírně pokrčené směrem vpravo; dislokace 
levé fibuly a kostí nohou.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: delší jihovýchodní stěna hrobové jámy 
JP/148 se nacházela cca 30 cm od horní hrany výkopu 
sídlištního objektu č. 274; severní roh hrobové jámy se 
nacházel cca 60 cm od horní hrany výkopu sídlištního 
objektu č. 36. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159022; muž (podle lebky); věk: 35–39 let (podle facies 

symphysialis ossis pubis); výška postavy 158,3 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka:
Ossa nasalia: zhojená příčná zlomenina přibližně v po-
lovině délky kostí, 10 mm od sutura nasofrontalis; kau-
dální fragmenty kostí jsou dislokované. 
Postkraniální skelet:
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (Th7–Th11, 
L2–L5); clavicula: oboustranně fossa rhomboidea, artro-
tické změny na laterální kloubní ploše; velké končeti-
nové klouby: osteofytické lemy až 10 mm (art. humeri 
sin.); metacarpus III. sin.: osteofytický lem okolo distální 
kloubní plochy.
Poznámka 2: – 

H 149 (č. tab. LXXII, CXXVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: N27-5
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu nepravidelný; rozmě-
ry: 185 × 50 cm; hloubka výkopu 10 cm od úrovně 
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Obr. 311: Plán hrobu H 148 s nejbližším okolím. 

Fig. 311: Plan of the grave H 148 with its nearest 
surroundings.
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skrytého povrchu; lidské kosti ležely na úrovni skryté-
ho podloží; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace SZ–JV; poloha kostry: nelze 
přesně určit, snad na levém boku; lebka fragmentární; 
polohu horních končetin nelze určit; pozice dlouhých 
kostí dolních končetin budí dojem pokrčení v kolenou 
směrem vlevo.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici kresebná dokumenta-
ce; J. Vignatiová uvádí v terénní písemné dokumenta-
ci polohu hrobu ve čtverci L17-92; v tomto čtverci vý-
zkum probíhal v roce 1976; podloží v něm mělo jílovitý 
charakter; na fotodokumentaci hrobu JP/149 je jasně 
rozpoznatelné písčité podloží, které se v roce 1977 ob-
jevilo při výzkumu čtverců N26/27-3/4/5; podle čás-
ti zachyceného sídlištního objektu na fotografii s hro-
bem JP/149 lze soudit, že hrob byl pravděpodobně 
prozkoumán ve čtverci N27-5. 
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 150 (č. tab. LXXII, CXXVIII, CLXIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C81-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
160 × 100 cm; hloubka 7 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SV–JZ; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: muž; orientace SV–JZ; skelet poškozen buldo-
zerem; poloha kostry: skrčená na levém boku; lebka 
na levém spánku; pravá horní končetina silně ohnu-
tá, mírně před tělem, distální konce kostí předlok-
tí se nacházely u proximálního konce humeru, ruka 
pravděpodobně původně ležela v prostoru pod bra-
dou; levá horní končetina pokrčená, pod tělem; pra-
vá i levá dolní končetina silně pokrčené vlevo, hle-
zenní klouby v prostoru pod pánví, pravá noha ležela 
na levé. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
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Obr. 312: Plán hrobu H 149 s nejbližším okolím. 

Fig. 312: Plan of the grave H 149 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 313: Plán hrobu H 150 s nejbližším okolím. 

Fig. 313: Plan of the grave H 150 with its nearest 
surroundings.
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Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159023; muž (podle talu); věk: 35–40 let (podle ob-
rusu zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 151 (č. tab. LXXIII, CXXVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C81-99
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; skelet poškozen buldozerem – 
spodní část byla úplně zničena; poloha kostry: patrně 
na zádech; lebka na zátylku, stočená vlevo; levá horní 
končetina natažená podél těla; pravá horní a obě dolní 
končetiny byly zničeny.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P159024; žena (DNA analýza); věk: 20–24 let (pod-
le obrusu zubů).

Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Os occipitale: na lamina interna v místě eminetia crucifor-
mis je porozita s nerovnostmi.
Poznámka 2: fragmentární.

H 152 (č. tab. LXXIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C81-100
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
140 × 80 cm; hloubka 55 cm od úrovně skrytého povrchu; 
orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace JZ–SV; skelet silně stráven; do-
chovaly se pouze lebka a dlouhé kosti končetin; poloha 
kostry: patrně na zádech; končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici kresebná ani fotogra-
fická dokumentace hrobu; kostra byla digitalizována 
na základě nákresu z rukopisu J. Vignatiové.
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Obr. 314: Plán hrobu H 151 s nejbližším okolím. 

Fig. 314: Plan of the grave H 151 with its nearest 
surroundings.

Obr. 315: Plán hrobu H 152 s nejbližším okolím. 

Fig. 315: Plan of the grave H 152 with its nearest 
surroundings.



393

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 153 (č. tab. LXXIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: L6-95
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
120 × 50 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého po-
vrchu (v kresebné dokumentaci je uvedena informace 
18 cm od podloží); orientace JZ–SV; profily: nesledová-
no; dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace JZ–SV; poloha kostry: nelze 
přesně určit, patrně na zádech; lebka rozdrcená; polo-
hu končetin nelze specifikovat.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici fotografická dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P159025; dítě; mužské pohlaví (DNA analýza).

Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 154 (č. tab. LXXXII, CLXIV)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C82-90
Stratigrafický vztah: hrobová jáma JP/154 byla vy-
hloubena podél severozápadní stěny zemnice č. 164; je-
jich stratigrafický vztah není jasný.
Zásyp: nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena; zachycena až při vybírá-
ní zásypu obytného objektu č. 164; rozměry: ? × 44 cm; 
hloubka 38 cm od úrovně skrytého povrchu; orienta-
ce pravděpodobně JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: dítě – chlapec; orientace JZ–SV; poloha kostry: 
nezjištěna.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici kresebná ani fotogra-
fická dokumentace hrobu; kostra byla digitalizována 
na základě nákresu z rukopisu J. Vignatiové.
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Obr. 316: Plán hrobu H 153 s nejbližším okolím. 

Fig. 316: Plan of the grave H 153 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 317: Plán hrobu H 154 s nejbližším okolím. 

Fig. 317: Plan of the grave H 154 with its nearest 
surroundings.
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Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P 159026; dítě; věk: asi 7 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale, ossa parietalia, ossa temporalia, ossa sphenoida-
lia: na lamina interna velmi jemná porózní periostóza 
s keříčkovitými kanálky.
Poznámka 2: –

H 155 (č. tab. XLIII, CXXVIII)
Rok výzkumu: 1977
Čtverec: C83-88
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: velmi nevýrazný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 180/120 × 55 cm; hloubka výkopu 42 cm od úrov-
ně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; podélný profil: 
neckovitý se dvěma stupni na jedné straně; stěny kol-
mé, přímé; hloubka stupňů: 20 a 28 cm od skrytého 
povrchu; dno: ploché; stupně byly vytvořeny uměle při 
upřesňování délky hrobové jámy; původní délka hro-
bové jámy byla pravděpodobně pouze 120 cm.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace SZ–JV (podle pozice lebky 
v hrobové jámě); poloha kostry: nezjištěna; lebka ležela 
nad úrovní dna hrobové jámy. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
po levé straně lebky – dvě bronzové náušnice (1, 2); 
po pravé straně lebky – zlomek bronzové náušnice (3); 
nalevo od lebky – menší keramická nádoba na úrov-
ni dna hrobové jámy (4); 26 cm od jihovýchodní krat-
ší stěny a 10 cm od delší jihozápadní stěny hrobové 
jámy – rozbitá keramická nádoba (5), cca 30 cm nad 
úrovní dna. 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P159029/1: bronzová náušnice se 
spirálovitým kuželovitým ukončením, celá, ve dvou 
zlomcích; s hladkým obloukem; průřez drátu kulatý; 
typ náušnice 7-11 (podle Dostál 1966); rozměry: max. 
délka 1,7 cm; délka závěsku 0,5 cm; tloušťka drátu 
0,1 cm.
2. Inventární číslo P159029/2: bronzová kroužko-
vá náušnice, celá; jednoduchá s překrývajícími se kon-
ci; průřez drátu kulatý; typ náušnice 7-1 (podle Do-
stál 1966); rozměry: max. délka 1,7 cm; tloušťka drátu 
0,1 cm.
3. Inventární číslo P159029/3: zlomek bronzové-
ho drátěného kroužku náušnice; průřez drátu kulatý; 
tloušťka drátu 0,1 cm.
4. Inventární číslo P159028: drobná soudkovitá ná-
doba, celá, ve zlomcích; vytáčená, vyrobena z hrubé-
ho dobře páleného keramického těsta; uvnitř nádoby 

na stěně viditelná připálenina; okraj válcovitě seříznu-
tý, prostý; odsazení hrdla vně; hrdlo přehnuté; zdobena, 
výzdobný motiv – na hrdle a horní až max. části výdutě: 
vlnovky, vlnovka pravidelná, nízká, středně hustá, síla 
rýhy úzká; rozměry: výška 8,5 cm; průměr okraje 6 cm; 
průměr hrdla 4,6 cm; průměr max. výdutě 8,2 cm; prů-
měr dna 4,5 cm; výška ústí / hrdlo 0,9 cm; výška hrdlo / 
max. výduť 2,6 cm; výška max. výduť / dno 5 cm. 
5. Inventární číslo P159027: široká nádoba, celá, 
ve zlomcích; vyrobena obtáčením silně formujícím 
z hrubého dobře páleného keramického těsta; okraj 
kuželovitě seříznutý, prostý; hrdlo vytažené; zdobena, 
výzdobný motiv – na horní až spodní části výdutě: dvě 
hřebenové vlnice nad hřebenovým pásem, vlnice nepra-
videlná, nízká, středně hustá; rozměry: výška 15,3 cm; 
průměr okraje 15,4 cm; průměr hrdla 12,9 cm; průměr 
max. výdutě 16,2 cm; průměr dna 8,5 cm; výška ústí 
/ hrdlo 1,6 cm; výška hrdlo / max. výduť 4 cm; výška 
max. výduť / dno 9,7 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kos-
try P159030; dítě; věk: 18 měsíců (podle prořezávání 
zubů); mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
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Obr. 318: Plán hrobu H 155 s nejbližším okolím. 

Fig. 318: Plan of the grave H 155 with its nearest 
surroundings.
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Lebka:
Os occipitale: na lamina interna jemná porózní periostóza 
s keříčkovitými kanálky.
Poznámka 2: fragmentární.

H 156 (č. tab. XLIV, CXXVIII, CLXIV)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: L4-87, L5-87, L4-86, L5-86
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 210 × 90 cm; hloubka 25 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry na zádech; leb-
ka dislokovaná, rozbitá; končetiny v natažené poloze; 
dislokace páteře, hrudního koše, kosti bérců a nohou 
(činnost podzemní fauny?).
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru pánve – železný nůž se zdobenou kostěnou 
rukojetí (1). 

Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165018: fragment železného nože 
s rozšířeným trnem a kostěnou rukojetí ve formě střen-
ky; tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet 
k hrotu rovný; hřbet k trnu plynulý; ostří rovné, esovitě 
prohnuté; ostří k trnu odsazené; rozměry: dochovaná 
délka 24,7 cm; délka čepele 6,4 cm; šířka čepele 1,5 cm; 
tloušťka čepele 0,4 cm, délka trnu 5,7 cm; střenka, 
ve zlomcích: dvě kostěné destičky, z každé strany ru-
kojeti; tvar destiček trapézovitý; tvar průřezu destiček 
plochá kruhová výseč; na obou dochovány stopy po 4 
nýtech; otvory pro nýt kruhové; výzdoba rytá kružítko-
vým rydlem; motiv: dvě soustředné kružnice s centrál-
ním bodem, ve dvou řadách; rozměry: dochovaná dél-
ka destiček 9,4 a 9,5 cm; max. šířka 1,5 cm; max. výška 
destiček 0,45 a 0,5 cm.
Poznámka 1: kostra na fotografii z terénu neodpo-
vídá kostře z nákresu v terénním deníku; v kresebné 
dokumentaci dochován pouze plán výkopu hrobové 
jámy; J. Vignatiová uvádí hrob JP/156 v písemné do-
kumentaci ve čtverci L6-87, což neodpovídá plánové 
dokumentaci.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165019; žena (podle pánve); věk: 70 a více let (podle 
obliterace lebečních švů); výška postavy 149,7 cm 
(podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Lebka:
Os frontale: na lamina interna podél sulcus sinus sagitalis 
superioris se nacházejí drobné plátky novotvorby kom-
paktní kostní tkáně; v průběhu větví arteria meningea 
media je blíže střední rovině drobná okrouhlá prohlu-
beň s ostrými okraji (8 mm v průměru); mohlo by se 
jednat o hyperostosis frontalis interna, ovšem nelze vylou-
čit ani jiný proces, například meningeom.
Postkraniální skelet:
Obratle: malé osteofytické lemy na blíže neidentifiko-
vatelných středních hrudních obratlích, na dvou be-
derních obratlích a na jednom krčním obratli.
Velké končetinové klouby: osteofytické lemy (art. hume-
ri sin.).
Poznámka 2: –

H 157 (č. tab. LXXIII, CXXIX, CLXIV)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C88-89, C88-88
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíha-
jící se k hlavě; rozměry: 196 × 56/86 cm – horní hra-
na výkopu, 160 × 44/60 cm – hrana stupně; hloub-
ka 29 cm od úrovně skrytého povrchu; orientace 
Z–V; profil příčný i podélný: neckovitý s dvěma stup-
ni; dno: ploché; výška stupně nezaznamenána; stupeň 
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Obr. 319: Plán hrobu H 156 s nejbližším okolím. 

Fig. 319: Plan of the grave H 156 with its nearest 
surroundings.
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po obvodu hrobové jámy byl vytvořen uměle při upřes-
ňování výkopu hrobové jámy.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: do-
spělý jedinec, pohlaví neurčeno; orientace Z–V; poloha 
kostry na zádech; lebka na pravém spánku; končetiny 
v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob se nacházel na vrcholu terénní vlny, 
poblíž sídlištního objektu č. 287. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165020; dospělý jedinec; věk: 35–40 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 158 (č. tab. LXXIV, CXXIX, CLXIV)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C88-90, C89-90
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 172 × 72 cm; hloubka 38 cm od úrovně skrytého 

povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry na zádech; lebka 
v torzi na levou stranu, uvolněná mandibula; končeti-
ny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: kresebná dokumentace zachycuje pouze 
výkop hrobové jámy.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165021; žena (DNA analýza); věk: 40–50 let (podle ob-
rusu zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: – 

H 159 (č. tab. XLIV, CXXIX, CLXV)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C88-91, C88-90
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
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Obr. 320: Plán hrobu H 157 s nejbližším okolím. 

Fig. 320: Plan of the grave H 157 with its nearest 
surroundings.

Obr. 321: Plán hrobu H 158 s nejbližším okolím. 

Fig. 321: Plan of the grave H 158 with its nearest 
surroundings.
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Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíha-
jící se k nohám; rozměry: 190 × 72/50 cm; hloubka 
44 cm od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; 
profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; poloha kostry pravděpodob-
ně na zádech; dislokace kostí celého skeletu (čin-
nost podzemní fauny?), přesnou pozici končetin ne-
lze určit.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
pod pánví, na levé straně – zlomek střední části čepe-
le železného nože (1); v abdominálním prostoru – frag-
ment železné ocílky (2). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165022: fragment železného nože, 
s tzv. krevní rýhou na jedné straně čepele; hřbet rovný; 
ostří rovné; rozměry: dochovaná délka 7,4 cm; šířka če-
pele 1,8 cm; tloušťka čepele 0,5 cm.
2. Inventární číslo P165023: fragment železné základ-
ny ocílky s jedním neúplným ramenem; typ nelze určit; 
dochovaná délka zlomku 3,7 cm.
Poznámka 1: kresebná dokumentace zachycuje pou-
ze výkop hrobové jámy; těsně podél jihovýchodní delší 

stěny hrobové jámy JP/159 se nacházel stejně oriento-
vaný hrob JP/160.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165024; dítě.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 160 (č. tab. XLV, CXXIX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C88-91
Stratigrafický vztah: jižní roh hrobové jámy JP/160 
byl zničen výkopem sídlištního objektu č. 290.
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
165 × 60 cm; hloubka 9 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: je-
dinec mužského pohlaví; orientace JZ–SV; poloha ko-
stry na zádech; lebka na pravém spánku, poškozena 
při skrývce; horní končetiny podél těla s předloktí-
mi položenými na pánvi (kosti obou předloktí byly 
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Obr. 322: Plán hrobu H 159 s nejbližším okolím. 

Fig. 322: Plan of the grave H 159 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 323: Plán hrobu H 160 s nejbližším okolím. Hrob byl 
porušen sídlištním objektem č. 290.

Fig. 323: Plan of the grave H 160 with its nearest surroun-
dings. The grave was disturbed by the settlement featu-
re No. 290.
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dislokované, není jasné, zda šlo o intencionální pozici); 
dolní končetiny v natažené poloze; část kostry od kot-
níků dolů byla zničena archeologickým výzkumem.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
na levém spánku – bronzová kroužková náušnice (1); 
pod lebkou, u pravého spánku – dva fragmenty oblou-
ku náušnice z bronzového drátku (2). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165025/1: jednoduchá bronzová 
kroužková náušnice, celá, poškozená; spodní oblouk 
byl na obou stranách od horního oblouku oddělen vě-
nečky ze silnějšího drátu; u nedovřeného konce náuš-
nice se pod masivním uzlíkem nachází gracilnější uz-
lík z tenkého drátku; průřez drátu kulatý; typ náušnice 
7-3 (podle Dostál 1966); rozměry: max. délka 1,9 cm; 
tloušťka drátu 0,1 cm.
2. Inventární číslo P165025/2-3: dva fragmenty prav-
děpodobně z oblouku kroužkové náušnice z bronzové-
ho drátku; průřez drátu kulatý; tloušťka drátu 0,1 cm.
Poznámka 1: kresebná dokumentace zachycuje pou-
ze výkop hrobové jámy; těsně podél severozápadní del-
ší stěny hrobové jámy JP/160 se nacházel stejně orien-
tovaný hrob JP/159.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165026; pravděpodobně dospělý jedinec (podle M2); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 161 (č. tab. XLV, CXXIX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C89-90
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v jílovitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
115 × 50 cm; hloubka 18 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SSZ–JJV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SSZ–JJV (podle pozice lebky v hrobo-
vé jámě); poloha kostry nezjištěna; z pohřbeného zbyla 
pouze lebka ve fragmentárním stavu.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: v mís-
tě předpokládaných nohou, u východního rohu hrobo-
vé jámy, na úrovni dna – rozbitá keramická nádoba (1).
Popis artefaktů: nádoba zcela rozdrcená, nerekon-
struovatelná; v současnosti je nezvěstná; bez inventár-
ního čísla; není o ní zmínka ani v inventární knize.
Poznámka 1: kresebná dokumentace zachycuje pouze 
výkop hrobové jámy.
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 162 (č. tab. LXXIV, CXXIX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C84-90
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 160 × 65 cm; hloubka 33 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZ–SV; poloha kostry pravděpo-
dobně na zádech; lebka ve fragmentárním stavu; polo-
hu horních končetin nelze určit z důvodu značné de-
kompozice kostí; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: kresebná dokumentace zachycuje pou-
ze výkop hrobové jámy; J. Vignatiová uvádí v písemné 
dokumentaci polohu hrobu ve čtverci C85-90, kreseb-
ná dokumentace ho umísťuje do čtverce C85-94; podle 
celkového plánu a rovněž podle inventární knihy hrob 
ležel ve čtverci C84-90.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
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Obr. 324: Plán hrobu H 161 s nejbližším okolím. 

Fig. 324: Plan of the grave H 161 with its nearest 
surroundings.
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P165027; dítě; věk: 3 roky (podle prořezávání zubů); 
ženské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 163 (č. tab. XLVI)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: C87-89, C87-88
Stratigrafický vztah: hrobová jáma JP/163 byla vy-
hloubena do zásypu sídlištního objektu č. 287, v jeho 
mělčí části, v jihovýchodním rohu, těsně podél pece 
(Vignatiová 1992, tab. 109).
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: nerozlišena; skelet ležel v hloubce 
28 cm od úrovně skrytého terénu.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV (podle pozice lebky v hrobové 
jámě); poloha kostry nezjištěna; z pohřbeného zbyla 
pouze lebka a zuby ve fragmentárním stavu.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na-
pravo od zlomků lebky – celá nádoba (1); níže se nacháze-
ly zlomky železného nože a zlomek železné rolničky (2, 3).

Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165028: celá menší nádoba; vy-
táčená, vyrobena z hrubého špatně páleného kera-
mického těsta; okraj válcovitě seříznutý, prostý; hrd-
lo přehnuté; zdobena, výzdobný motiv – na horní až 
spodní části výdutě: rýhy úzké, těsně u sebe; na dně 
plastická značka – excentricky umístěný kříž, délka 
ramen kříže 2,1 a 1,3 cm; rozměry: výška 10,3 cm; prů-
měr okraje 8 cm; průměr hrdla 5,8 cm; průměr max. 
výdutě 9 cm; průměr dna 5,7 cm; výška ústí / hrdlo 
1,1 cm; výška hrdlo / max. výduť 2,9 cm; výška max. 
výduť / dno 6,4 cm.
2. Inventární číslo P165029: železný nůž – zlomek 
čepele s neúplným trnem; tvar průřezu trnu 
obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří 
rovné; ostří k trnu zkosené; rozměry: dochovaná délka 
5,5 cm; šířka čepele 1,1 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
3. Inventární číslo P165030: železná rolnička – tři 
drobné zlomky; nelze blíže specifikovat; na uvnitřní 
straně jednoho fragmentu polokoule přikorodován 
hranatý kamínek.
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Obr. 325: Plán hrobu H 162 s nejbližším okolím. 

Fig. 325: Plan of the grave H 162 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 326: Plán hrobu H 163 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 287.

Fig. 326: Plan of the grave H 163 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 287.
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Poznámka 1: fotografická dokumentace hrobu není 
k dispozici; kresebná dokumentace zachycuje pouze 
výkop hrobové jámy.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165031; dítě.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 164 (č. tab. XLV, CXXX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O80-6, O81-6
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíhají-
cí se k hlavě; rozměry: 190 × 70/90 cm; hloubka 36 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace JZ–SV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: dítě – 
chlapec; orientace JZ–SV; poloha kostry pravděpodobně 
na zádech; lebka na zátylku; polohu horních končetin 
nelze zjistit (nedochovaly se); dolní končetiny v nataže-
né poloze; dochovaná část skeletu byla v hrobové jámě 

umístěna mírně diagonálně – distální konce kostí bérce 
mířily k severnímu rohu hrobové jámy.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u pravé nohy – rozbitá keramická nádoba (1) a zbyt-
ky dřevěného vědra s železným okutím (2), nedocho-
valo se. 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165032: široká nádoba dochována 
ve zlomcích; okraj vodorovně seříznutý; hrdlo vytažené 
se žlábkem uvnitř; zdobena, výzdobný motiv na horní 
až max. výduti: kombinace hřebenový pás mezi hřebe-
novými vlnicemi; vlnice nepravidelná, středně vysoká, 
středně hustá; rozměry nádoby: výška 20 cm; průměr 
okraje 19 cm; průměr dna 11 cm.
2. Inventární číslo P165033: železná kování dřevěného 
vědra; v inventární knize je vepsána poznámka, že ko-
vání byly dány ke konzervaci; nenalezeno; J. Vignatio-
vá nález zbytků vědra popisuje v terénní dokumentaci; 
v rukopisu připravovaného katalogu již o nálezu zmín-
ka chybí.
Poznámka 1: v terénní dokumentaci, v inventární kni-
ze i na celkovém plánu je hrobová jáma JP/164 lokali-
zována ve čtvercích O80-6, O81-6; na plánu je výkop 
hrobové jámy bez kostry zakreslen do čtverce O80-
7; rozhodli jsme se akceptovat informaci zachycenou 
ve více zdrojích.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165034; dítě; věk: asi 12 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita: oboustranně kribrotický typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: fragmentární.

H 165 (č. tab. LXXXII, CXXX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O74-5, O73-5
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 140 × 55 cm; hloubka 18 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – dívka; orientace JZ–SV; polohu kostry nelze ur-
čit, zachovala se pouze lebka ve fragmentárním stavu.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: kresebná dokumentace zachycuje pouze 
výkop hrobové jámy.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kos-
try P165035; dítě; věk: 18 měsíců (podle prořezávání 
zubů); ženské pohlaví (DNA analýza).
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Obr. 327: Plán hrobu H 164 s nejbližším okolím. 

Fig. 327: Plan of the grave H 164 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Lebka:
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 166 (č. tab. LXXIV, CXXX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O64-5, O63-5
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný; kostra uložena na rozhraní podlo-
ží a humusu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
175 × 60 cm; hloubka 9 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; příčný i podélný profil: neckovi-
tý; stěny kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace JZ–SV; poloha kostry prav-
děpodobně na zádech; lebka rozbitá; polohu hor-
ních končetin nelze určit – chybí; u dolních končetin 
lze na základě umístění dochovaných stehenních kos-
tí předpokládat nataženou pozici; kostra poničena při 
skrývce. 

Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 167 (č. tab. LXXIV, CXXX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O56-6, O56-7, O57-6, O57-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 180 × 54 cm; hloubka 20 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SSV–JJZ; příč-
ný i podélný profil: neckovitý; stěny kolmé, přímé; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace SSV–JJZ; poloha kostry prav-
děpodobně na zádech; lebka rozbitá; polohu horních 
končetin nelze určit – chybí; u dolních končetin lze 
na základě umístění dochovaných fragmentů in situ 
předpokládat nataženou pozici.
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Obr. 328: Plán hrobu H 165 s nejbližším okolím. 

Fig. 328: Plan of the grave H 165 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 329: Plán hrobu H 166 s nejbližším okolím. 

Fig. 329: Plan of the grave H 166 with its nearest 
surroundings.
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Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 168 (č. tab. XLVIII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O55-7, O55-6
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný; kostra uložena na rozhraní podlo-
ží a humusu.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 80 × 37 cm; hloubka 2 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SSV–JJZ; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SSV–JJZ (podle pozice fragmentů leb-
ky a zubů v hrobové jámě); poloha kostry nezjištěna; 
z pohřbeného jedince zbyly pouze zlomky lebky a ně-
kolik zubů.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 

u jižní kratší stěny hrobové jámy – rozdrcená keramic-
ká nádoba (1).
Popis artefaktů: 
1. Bez inventárního čísla: zcela rozdrcená nádoba, po-
ničena buldozerem – nerekonstruovatelná; nenalezeno.
Poznámka 1: chybí fotografická dokumentace hrobu.
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 169 (č. tab. LXXV, CXXX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O55-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný, ve štěrku na rozhraní humusu 
a podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 145 × 63 cm; hloubka 4 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace Z–V; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: neurčený jedinec; orientace Z–V; poloha kostry 
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Obr. 330: Plán hrobu H 167 s nejbližším okolím. 

Fig. 330: Plan of the grave H 167 with its nearest 
surroundings.

Obr. 331: Plán hrobu H 168 s nejbližším okolím. 

Fig. 331: Plan of the grave H 168 with its nearest 
surroundings.
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pravděpodobně na zádech; lebka ve zlomcích; polohu 
horních končetin nelze určit – chybí; u dolních konče-
tin lze na základě umístění dochovaných fragmentů in 
situ předpokládat nataženou pozici.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: – 
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 170 (č. tab. LXXV, CXXX)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O55-11, O54-11
Stratigrafický vztah: hrobová jáma JP/170 byla vy-
hloubena v sídlištním objektu č. 305, u jeho jižní stěny; 
úroveň dna hrobové jámy byla o 12 cm hlubší než úro-
veň dna sídlištního objektu (Vignatiová 1992, tab. 116). 
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry roz-
poznané části: 100 × 70 cm; hloubka 27 cm od úrovně 
skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledová-
no; dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –

Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
neurčený jedinec; orientace snad SZ–JV; poloha kost-
ry pravděpodobně na pravém boku; lebka a celá axiál-
ní část skeletu chybí – podle záznamů byla zničena; ze 
záznamů nevyplývá, zda byla zničena recentně; in situ 
se nacházely pouze dolní končetiny v pokrčené polo-
ze; pokrčená pravá dolní končetina i s chodidlem leže-
la na zemi; levá končetina je pokrčená přes kosti pravé-
ho bérce, levé chodidlo chybí; u diafýzy levého femuru 
ležel fragment mandibuly. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: – 
Poznámka 2: –

H 171 (č. tab. LXXV, CXXXI)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O54-8, O53-8
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný, ve štěrku na rozhraní humusu 
a podloží.
Nálezy ze zásypu: –
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Obr. 332: Plán hrobu H 169 s nejbližším okolím. 

Fig. 332: Plan of the grave H 169 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 333: Plán hrobu H 170 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 305.

Fig. 333: Plan of the grave H 170 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 305.
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Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
120 × 58 cm; hloubka 10 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace Z–V; poloha kostry pravděpodobně 
na zádech; lebka fragmentární; polohu horních kon-
četin nelze určit; u dolních končetin lze na základě 
umístění dochovaných zlomků in situ předpokládat 
nataženou pozici.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: – 
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 172 (č. tab. XLVII, CXXXI, CLXV)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O33-8
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozmě-
ry: 180 × 67 cm; hloubka 24 cm od úrovně skrytého 

povrchu; orientace J–S; profil podélný: neckovitý; stěny 
šikmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace J–S; poloha kostry na zádech; lebka di-
slokovaná – ležela na bázi na krčních obratlích mezi 
ramenními klouby, tváří natočena k pravému kloubu; 
pravá horní končetina natažená podél těla; levá horní 
končetina pokrčená v pravém úhlu k tělu, kosti předlo-
ktí ležely přes lumbální obratle; dolní končetiny v na-
tažené poloze, mírně se sbíhaly ke kotníkům.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u pravé klíční kosti – bronzová kroužková náušnice 
ve zlomcích (1); v horní části hrudníku – fragmenty ná-
hrdelníku ze skleněných korálků a bronzových přívěs-
ků (3–9); u pravého kotníku – keramická nádoba (2). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165037: bronzová kroužková ná-
ušnice ve fragmentárním stavu – sedm zlomků z ku-
latého drátku; na jednom zlomku je uzlíček; průměr 
drátku 0,1 cm; typ náušnice nelze určit.
2. Inventární číslo P165036: vyšší vázovitá keramic-
ká nádoba, téměř celá, chybí část okraje a hrdla; vyro-
bena obtáčením silně formujícím z hrubého špatně 
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Obr. 334: Plán hrobu H 171 s nejbližším okolím. 

Fig. 334: Plan of the grave H 171 with its nearest 
surroundings. 
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Obr. 335: Plán hrobu H 172 s nejbližším okolím. 

Fig. 335: Plan of the grave H 172 with its nearest 
surroundings. 
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páleného keramického těsta; okraj válcovitě seříznu-
tý, prostý; hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný motiv – 
na horní až max. části výdutě: záseky s rýhami, rýhy 
mělké, úzké, husté; rozměry: výška 19,8 cm; průměr 
okraje 13,7 cm; průměr hrdla 10,9 cm; průměr max. 
výdutě 16,8 cm; průměr dna 10,5 cm; výška ústí / hrdlo 
1 cm; výška hrdlo / max. výduť 5,4 cm; výška max. výduť 
/ dno 13,4 cm.
3. Inventární číslo P165038/1: kotoučovitý skleněný 
korálek, celý; sklo průsvitné; barva skla tmavě modrá; 
rozměry: délka/výška 0,35 cm; šířka 0,8 cm, průměr ot-
voru 0,4 cm. 
4. Inventární číslo P165038/2: kulovitý skleněný ko-
rálek, celý, s poškozením; barva skla červenohnědá; 
sklo na povrchu připomíná charakterem materiálu ke-
ramiku; rozměry: délka/výška 0,9 cm; šířka 1,06 cm, 
průměr otvoru 0,3 cm. 
5. Inventární číslo P165038/3: válcovitý skleněný ko-
rálek s nataveným vláknem ve formě šroubovice (spirá-
ly), celý, s poškozením; barva skla: korálek černý, nata-
vené vlákno žluté; rozměry: délka 1,3 cm; šířka 0,5 cm; 
průměr otvoru 0,1 cm. 
6. Inventární číslo P165038/4: příčně členěný válcovitý 
skleněný korálek, celý, s poškozením; dvouplášťový; 
barva skla olivová; spodní skelná hmota značně 
degradovaná – vláknitá struktura; počet segmentů: 4; 
rozměry: délka 1,3 cm; šířka 0,8 cm; průměr otvoru 
0,2 cm. 
7. Inventární číslo P165038/5: drobný bronzový před-
mět ve tvaru zploštělé cívky s otvorem uprostřed, snad 
ve funkci závěsku; rozměry: tloušťka/výška 0,7 cm; 
průměr základny cívky 1,3 cm; průměr středového ot-
voru 0,4 cm; žlábek cívky široký 0,25 cm.
8. Inventární číslo P165038/6: bronzový deformo-
vaný plech – silně zpřehýbaný proužek plechu snad 
ve funkci závěsku; rozměry: délka 1 cm; šířka 0,6 cm.
9. Inventární číslo P165038/7: bronzový deformo-
vaný plech – silně zpřehýbaný proužek plechu snad 
ve funkci závěsku; rozpadl se; nevyobrazeno.
Poznámka 1: zhruba 70 cm západně od jižního konce 
hrobu JP/172 se nacházel dětský hrob JP/173.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165039; žena (poporodní změny na pánvi); věk: 24–
30 let (podle obrusu zubů); výška postavy 158,3 cm 
(podle femuru sin.).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: osteofytické lemy; Th11: zadní plocha obrat-
lového těla mírně vydutá ventrálním směrem, ale okra-
je jsou hladké, pokryté kompaktní kostní tkání (s nej-
větší pravděpodobností se jedná o tlakovou atrofii); 
Th12: stejné změny, ale výraznější; L1, L2: zadní plocha 
těla výrazně vydutá, stejné změny jako na Th11 a Th12; 

oba obratle mají osteofytické lemy; Th11 až L2 obrat-
lová těla skloněna mírně doprava; na přední ploše ob-
ratlových těl je v některých místech patrné také vykle-
nutí a sloupcovité zpevnění těla obratle, a to zejména 
na L1 a L2; na rentgenovém snímku je viditelná výraz-
ná sklerotizace obratlových těl; i přes velmi špatnou 
zachovalost páteře je pravděpodobné, že jedinec trpěl 
skoliózou; pravděpodobnou příčinou je rozšíření du-
rálního vaku nebo dalších měkkých tkání v páteřním 
kanálu; L5: tělo obratle je skloněno doleva.
Femur sin.: na facies anterior přibližně ve středu délky 
kosti malý hrbolek kompaktní kosti 23 × 4 × 2 mm. 
Poznámka 2: –

H 173 (č. tab. XLVIII, CXXXI)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O34-8
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
93 × 65 cm; hloubka 20 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profil podélný: neckovitý; stěny 
šikmé, přímé; dno: ploché.
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Obr. 336: Plán hrobu H 173 s nejbližším okolím. 

Fig. 336: Plan of the grave H 173 with its nearest 
surroundings. 
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Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; polohu kostry nelze stanovit; 
zachovány byly pouze zlomky lebky, žeber a dlouhých 
kostí; některé fragmenty dlouhých kostí byly navíc 
dislokovány.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: ně-
kde po levé straně kostry (podle poznámek J. Vignatio-
vé) – oválná železná přezka (1).
Popis artefaktů: 
1. Bez inventárního čísla: oválná drobná přezka (roz-
padla se); nevyobrazeno.
Poznámka 1: zhruba 70 cm východně od hrobu JP/173 
se nacházel hrob ženy JP/172.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P 165040; dítě; věk: 6 měsíců (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 174 (č. tab. XLVIII, CXXXI, CLXV)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O35-7, O36-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý.

Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 218 × 50 cm; hloubka 15 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profil 
příčný: neckovitý; stěny kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; poloha kostry na zádech; lebka 
otočená na pravou stranu, rozdrcená buldozerem; hor-
ní i dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: pod 
pravou rukou – amorfní zlomek železa (1); u pravého 
ramene, ve spodní čelisti – amorfní zlomek železa (2). 
Popis artefaktů: 
1. Bez inventárního čísla: amorfní zlomek železného 
předmětu; neinventováno; nenalezeno; nevyobrazeno.
2. Bez inventárního čísla: amorfní zlomek železného 
předmětu; neinventováno; nenalezeno; nevyobrazeno.
Poznámka 1: hrob JP/174 tvoří těsnou řadu s hroby 
JP/175–178; všechny hroby respektují svou delší osou 
palisádový žlab, podél kterého byly vyhloubeny.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165041; dospělá žena (DNA analýza). 
Paleopatologie:
Lebka: 
Os occipitale: na lamina interna velmi jemné zbytky po ke-
říčkovitých kanálcích v kompaktní kostní tkáni.
Poznámka 2: fragmentární.

H 175–176 (č. tab. XLIX, L, CXXXI, CLXV, CLXVI)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O35-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
216 × 140 cm; hloubka 41 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: u severního rohu 
hrobové jámy je patrné mírné kruhové vykrojení, které 
budí dojem negativu po zapuštěném sloupu; v terén-
ní dokumentaci však není k dispozici žádná informace 
o zvláštní úpravě hrobové jámy.
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha:
Jedinec JP/175: muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: 
na zádech; lebka stočená k levému rameni, mandibula 
ležela na levé klíční kosti; pravá horní končetina nata-
žená podél těla; levá horní končetina podél těla, velmi 
mírně pokrčená směrem od těla; obě dolní končeti-
ny v natažené poloze, směřovaly nepatrně diagonálně 
k jižnímu rohu hrobové jámy.
Jedinec JP/176: juvenilní jedinec mužského pohlaví; ori-
entace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka odvalená 
dozadu ležela na zátylku, mandibula ležela mezi krční 
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Obr. 337: Plán hrobu H 174 s nejbližším okolím. 

Fig. 337: Plan of the grave H 174 with its nearest 
surroundings. 
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páteří a levou klíční kostí; horní i dolní končetiny v na-
tažené poloze; dolní končetiny se sbíhaly ke kotníkům.
Hrobový inventář jedince JP/175: poloha jednotli-
vých artefaktů: z vnitřní strany pravé stehenní kosti, 
podél její horní poloviny – železný nůž (1); u levého lo-
kte, mezi loketním kloubem a žebry – hliněný zdobe-
ný přeslen (2).
Hrobový inventář jedince JP/176: poloha jednotli-
vých artefaktů: u obou chodidel – párové železné os-
truhy (3–4); u levého kotníku – zbytky dřevěného vědra 
s kovovým okutím (6); nad pravým kolenem – železná 
sekera (5); nalevo od páteře, mezi pánví a posledními 
žebry – železná průvlečka, celý drobný železný kroužek 
a zlomek drobného kroužku (7–8); u pravého kolene, 
z vnější strany – zlomek železa (9). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165042: zlomek čepele železné-
ho nože s tzv. krevní rýhou; hřbet rovný; hřbet k hro-
tu rovný; ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zved-
nuté; rozměry: dochovaná délka 12,4 cm; šířka čepele 
1,7 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
2. Inventární číslo P165043: zdobený keramický přes-
len, lehce poškozený; tvar bikónický; tvar horní i dol-
ní základny rovný; výzdobný motiv: dvě ryté klikatky 

umístěné kolem hrany maximálního průměru přes-
lenu; rozměry: max. výška 1,36 cm; průměr horní zá-
kladny 1,8 cm; max. průměr 2,72 cm; průměr spod-
ní základny 2,06 cm; průměr otvoru horní základny 
0,95 cm; průměr otvoru spodní základny 1,02 cm; 
hmotnost 8,7 g.
3. Inventární číslo P165046/1: železná párová ostruha, 
dochovaná fragmentárně; parabolický tvar oblouku; 
dochovaná pouze 1 ploténka; tvar ploténky čtvercový 
s vertikálními plastickými žebry, s příčným žlábkem se 
třemi nýty; výzdoba plotének není kvůli korozi dobře 
rozpoznatelná; bodec – kuželovitý (?), krátký; typ os-
truhy IVA (podle Bialeková 1977); rozměry: max. délka 
7,5 cm; délka bodce 1,7 cm; délka ploténky 2 cm; šířka 
ploténky 1,8 cm.
4. Inventární číslo P165046/2: železná párová ostruha, 
dochovaná fragmentárně; parabolický tvar oblouku; 
dochovaná pouze 1 poškozená ploténka; tvar ploténky 
čtvercový s vertikálními plastickými žebry, s příčným 
žlábkem se třemi nýty; výzdoba plotének není kvůli 
korozi dobře rozpoznatelná; bodec – tvar nelze kvůli 
stavu dochování určit, krátký; typ ostruhy IVA (podle 
Bialeková 1977); rozměry: max. délka 7,3 cm; délka bod-
ce 2 cm; délka ploténky 1,9 cm; šířka ploténky 1,8 cm.
5. Inventární číslo P165045: železná sekera/bradatice; 
celá, typ IA (?) (podle Ruttkay 1976) nebo IA (?) (podle 
Dostál 1966); s úzkými trojúhelníkovými ostny; protáh-
lý zploštělý týl; násadní otvor kruhový; zaoblené ostří; 
mírně prohnutý hřbet; rozměry: délka 12,6 cm; délka 
ostří 4,6 cm; max. tloušťka hřbetu 1,7 cm; délka bra-
dy 3,6 cm; výška brady 2 cm; průměr násadního otvo-
ru 2,2 cm; max. dochovaná výška ostnů 1,3 cm; délka 
týlu v ose hřbetu 2 cm; délka/výška zploštělého týlu 
1,5 × 2 cm; hmotnost 152 g.
6. Inventární číslo P165048: zbytky dřevěného věd-
ra s železným okutím; válcovité vědro s 3 páskovými 
obroučkami a rukojetí; obroučky a rukojeť byly zcela 
stráveny rzí a prostoupeny železitým pískem, rozpadly 
se; rozměry: průměr vědra in situ 17–21 cm; max. výška 
15 cm; nevyobrazeno.
7. Inventární číslo P165047/1: železná průvlečka; tvar 
obdélníkový s plasticky členěnou destičkou; vývalkovi-
té členění destičky: 3 vývalky, střední vývalek je výrazný, 
okrajové jsou menší; tvar průřezu rámečku kvadratic-
ký; rozměry: max. délka 3 cm; max. šířka 1,8 cm; max. 
tloušťka 1 cm.
8. Inventární číslo P165047/3-4: jeden celý a jeden 
zlomek drobného železného drátěného kroužku; kon-
ce celého kroužku spojené; tvar průřezu drátu kru-
hový; rozměry: vnější průměr 0,9 cm; vnitřní průměr 
0,5 cm; tloušťka drátu 0,1–0,2 cm. 
9. Inventární číslo P165047/2: zlomek železného 
předmětu; J. Vignatiová jej popisovala jako možný zlo-
mek nože nebo nákončí; nelze blíže specifikovat; nena-
lezeno; nevyobrazeno.
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Obr. 338: Plán dvojhrobu H 175–176  s nejbližším okolím. 

Fig. 338: Plan of double grave H 175–176  with its 
nearest surroundings. 
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Poznámka 1: dvojhrob JP/175–176 tvoří těsnou řadu 
s hroby JP/174, JP/177 a JP/178; všechny hroby respek-
tují svou delší osou palisádový žlab, podél kterého byly 
vyhloubeny.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
jedince JP/175 P165044; muž (podle pánve); věk: 30–
35 let (podle obrusu zubů); výška postavy 170,8 cm 
(podle femuru dx.); inv. č. lidské kostry jedince JP/176 
P165049; muž (podle femuru); věk: 16–20 let (podle ob-
rusu zubů a uzavření růstových štěrbin); výška postavy 
167,5 cm (podle femuru sin.).
Paleopatologie:
Jedinec JP/175
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Obratle: střední osteofytické lemy (L3–L4) a Schmor-
lův uzel (Th12); fibula sin.: fragment kosti s rozšířením 
proximálního konce (collum fibulae) v délce 50 mm, zho-
jená šikmá zlomenina kosti; metatarsus II. dx.: při pro-
ximální kloubní ploše osteofyt jdoucí ventromediálně.
Jedinec JP/176
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: –

H 177 (č. tab. L, CXXXI, CXXXII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O35-7
Stratigrafický vztah: severovýchodní delší stěna hro-
bové jámy JP/177 těsně přiléhala k jihozápadní delší 
stěně hrobové jámy JP/178 (v úrovni dolních končetin 
jedince JP/178); v místě styku výkopů nelze odlišit prů-
běh stěn jednotlivých hrobových jam.
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 100 × 40 cm; hloubka 7 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: pravděpodob-
ně na zádech (podle polohy těl v ostatních přilehlých 
hrobech); z jedince zůstalo zachováno pouze několik 
zlomků lebky a zuby.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: na-
levo od lebky – zlomky železného nože (1), skleněný 
gombík/knoflík s kovovým ouškem (2) a zlomky dvou 
železných rolniček (3, 4), podle inventární knihy k rol-
ničkám patřilo ještě 9 dalších drobných zlomků, které 
dnes nejsou k dispozici. 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165052: železný nůž s trnem 
ve fragmentárním stavu; tvar průřezu trnu obdélníkový; 

hřbet rovný; hřbet k hrotu rovný; hřbet k trnu zkosený; 
ostří rovné; ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří 
k trnu zkosené; rozměry: dochovaná délka 8 cm; šířka 
čepele 1,2 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
2. Inventární číslo P165051: skleněný kulovitý gom-
bík/knoflík s kovovým ouškem; barva skla šedozelená, 
s perleťovým leskem; kovové ouško značně zkorodova-
né; rozměry: max. délka 1,9 cm; max. šířka 1,3 cm; dél-
ka kovové části artefaktu 0,5 cm. 
3. Inventární číslo P165050/1: zlomek železné rolnič-
ky s horizontálním žebrem s trojúhelníkovitým lím-
cem; rozměry: dochovaná délka 2,9 cm; vnější průměr 
polokoule 2 cm.
4. Inventární číslo P165050/2: zlomek železné rol-
ničky s horizontálním žebrem; rozměry: vnější průměr 
polokoule 2,2 cm.
Poznámka 1: hrob JP/177 tvoří těsnou řadu s hroby 
JP/174, JP/175–176 a JP/178; všechny hroby respektu-
jí svou delší osou palisádový žlab, podél kterého byly 
vyhloubeny.
Antropologická charakteristika: – 
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –
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Obr. 339: Plán hrobu H 177 s nejbližším okolím. 

Fig. 339: Plan of the grave H 177 with its nearest 
surroundings. 
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H 178 (č. tab. LI, LII, CXXXI, CXXXII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O35-7, O35-6
Stratigrafický vztah: severovýchodní delší stěna hro-
bové jámy JP/177 těsně přiléhala k jihozápadní delší 
stěně hrobové jámy JP/178 (v úrovni dolních končetin 
jedince JP/178); v místě styku výkopů nelze odlišit prů-
běh stěn jednotlivých hrobových jam.
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
170 × 50 cm; hloubka 13 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZ–JV; profil příčný: neckovitý; stěny 
kolmé/šikmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; leb-
ka fragmentární; polohu horních končetin nelze určit – 
chybí (stejně tak i celý axiální skelet); dolní končetiny 
v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v nohách, blíže k východnímu rohu hrobové jámy – 
zbytky dřevěného vědra s kovovým okutím (1); podél 
vnější strany levé stehenní kosti – fragmenty ze dvou 

železných nožů (3, 4); mezi femury, blíže k levému – 
zlomky železa (5); mezi pravou tibií a stěnou hrobo-
vé jámy – železná sekera (2), sekera ležela týlem k tělu 
a ostřím ke stěně výkopu, toporo směřovalo původně 
k pravé ruce.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P165055: železné obroučky, 
závěsná kování a rukojeť z dřevěného válcovitého 
vědra; obroučky: průřez obloukovitý; průměr obruče 
15 cm; rukojeť: průřez čtverhranný; ukončení rukojeti 
hákovité; max. výška oblouku rukojeti 9,9 cm; závěsná 
kování/ataše: tvar kotvovitý; výška 3,3 cm; rozměry 
vědra in situ: průměr 12–17 cm, výška 13–15 cm.
2. Inventární číslo P165053: železná sekera/bradatice; 
celá, s poškozením, typ IB (podle Ruttkay 1976) nebo IB 
(podle Dostál 1966); s širokými trojúhelníkovými ost-
ny; protáhlý čtvercový týl; násadní otvor kruhový; za-
oblené ostří; mírně prohnutý hřbet; rozměry: délka 
10,3 cm; délka ostří 5 cm; max. tloušťka hřbetu 1,6 cm; 
délka brady 2,8 cm; výška brady 2,5 cm; průměr ná-
sadního otvoru 2,2 cm; max. dochovaná výška ost-
nů 0,9 cm; délka týlu v ose hřbetu 1,3 cm; délka/šířka 
čtvercového týlu 1 × 1 cm; hmotnost 79 g.
3. Inventární číslo P165054/1: fragment železného 
nože – čepel s trnem; tvar průřezu trnu obdélníkový; 
hřbet rovný; hřbet k trnu zkosený; ostří rovné; ostří 
k trnu zkosené; rozměry: dochovaná délka 5,7 cm; šíř-
ka čepele 1 cm; tloušťka čepele 0,4 cm.
4. Inventární číslo P165054/2-3: dva zlomky z čepe-
le železného nože; hřbet rovný; ostří rovné; rozměry: 
dochovaná délka zlomku 1: 2,8 cm; dochovaná dél-
ka zlomku 2: 2 cm; šířka čepele 1 cm; tloušťka čepe-
le 0,2 cm.
5. Bez inventárního čísla: zlomky železa; neinvento-
váno, nevyobrazeno. 
Poznámka 1: hrob JP/178 tvoří těsnou řadu s hroby 
JP/174, JP/175–176 a JP/177; všechny hroby respektu-
jí svou delší osou palisádový žlab, podél kterého byly 
vyhloubeny; výkop hrobové jámy JP/178 se nacházel 
ve vzdálenosti 30 cm od hrany výkopu palisádového 
žlabu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165056; dítě; věk: přibližně 7 let (podle prořezávání 
zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: –

H 179 (č. tab. LXXV, CXXXII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O35-4, O34-4
Stratigrafický vztah: jihozápadní polovina výko-
pu hrobové jámy JP/179 porušovala výkop sídlištní-
ho objektu č. 318; dno hrobové jámy bylo cca 20 cm 
pod úrovní dna sídlištního objektu (Vignatiová 1992, 
tab. 119).

H175

H176
H177
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Obr. 340: Plán hrobu H 178 s nejbližším okolím. 

Fig. 340: Plan of the grave H 178 with its nearest 
surroundings. 



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

410

Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
150 × 60 cm; hloubka 38 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JZ–SV; profil příčný i podélný: neckovi-
tý; stěny šikmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený dospělý jedinec; orientace JZ–SV; poloha kostry: 
snad skrčená (?); lebka fragmentární; polohu horních 
končetin nelze stanovit (dochovány pouze torzovitě); 
chybí kosti hrudníku, páteř i pánev; dolní končetiny 
v pokrčené poloze (v ostrém úhlu).
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P165057; dospělý jedinec; věk: 35–40 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Radius sin.: v polovině kosti vytažen ventrálně úpon 
musculus pronator teres.
Poznámka 2: fragmentární. 

H 180 (č. tab. LXXXIII, CXXXII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O37-6, O38-6, O37-5, O38-5
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný, na rozhraní humusu a podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy; rozměry: 94 × 50 cm; hloubka 4 cm od úrov-
ně skrytého povrchu; orientace Z–V; profil: nesledová-
no; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace Z–V; polohu kostry nelze specifikovat; 
zachovány pouze zlomky kostí a lebky.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob značně porušen buldozerem při 
skrývce.
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 181 (č. tab. LXXVI, CXXXII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O42-7

O318
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Obr. 341: Plán hrobu H 179 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 318.

Fig. 341: Plan of the grave H 179 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 318.
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Obr. 342: Plán hrobu H 180 s nejbližším okolím. 

Fig. 342: Plan of the grave H 180 with its nearest 
surroundings. 
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Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
190 × 70 cm; hloubka 20 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace JV–SZ; profil: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: neur-
čený jedinec; orientace JV–SZ; poloha kostry: snad na zá-
dech; polohu horních končetin nelze určit – chybí (v hro-
bě nebyly nalezeny ani kosti axiálního skeletu); dolní 
končetiny se snad původně nacházely v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: o stavu kostry a poloze kostí máme in-
formace pouze ze slovního popisu J. Vignatiové, na fo-
todokumentaci je zachycen pouze začištěný výkop hro-
bové jámy; kresebná dokumentace není dost průkazná.
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: – 
Poznámka 2: –

H 182 (č. tab. LXXVI, CXXXII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N23-6, N24-6

Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
200 × 100 cm; hloubka 13 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace Z–V; profil podélný: neckovitý, stěny 
kolmé přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace Z–V; polohu kostry nelze blí-
že specifikovat; lebka fragmentární; chybí kosti horních 
končetin, hrudníku, páteře a pánve; částečně dekompo-
nované dolní končetiny byly mírně pokrčené směrem 
vlevo, pravá dolní končetina byla pokrčená víc než levá.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: antropologická analýza obsahuje infor-
mace o dvou jedincích s označením JP/182.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174578; dospělý jedinec. 
Paleopatologie:
Oba identifikované skelety bez paleopatologického 
nálezu.
Poznámka 2: v antropologickém posudku jsou k číslu 
JP/182 přiřazeny dva skelety – kostra dospělého jedince 
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Obr. 343: Plán hrobu H 181 s nejbližším okolím. 

Fig. 343: Plan of the grave H 181 with its nearest 
surroundings. 
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Obr. 344: Plán hrobu H 182 s nejbližším okolím. 

Fig. 344: Plan of the grave H 182 with its nearest 
surroundings. 
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(nelze nic určit) a kostra dítěte (nelze nic určit) (Drozdo-
vá 2005, 104); hrobová jáma měla rozměry pro pohřeb 
dospělé osoby; fotografická dokumentace zachycu-
je špatně dochovanou kostru dospělého jedince; dět-
ská kostra by snad mohla patřit k hrobu JP/180, který 
v knize Drozdová 2005 není uveden; je možné, že došlo 
ke smíchání kontextů.

H 183 (č. tab. LXXVI, CXXXIII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N23-8, N24-8
Stratigrafický vztah: jihovýchodní část hrobové jámy 
JP/183 byla poničena výkopem žlabovitého objektu 
táhnoucím se přes celý čtverec N23-8 v JZ–SV směru.
Zásyp: nevýrazný, v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový (?); roz-
měry: dochovaná délka 80 × 43 cm; hloubka 10 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profil 
podélný: neckovitý; stěny kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; polohu kostry nelze blíže speci-
fikovat; dochována pouze lebka. 

Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: antropologická analýza obsahuje infor-
mace o dvou jedincích s označením JP/183.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174579; dítě. 
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: v antropologickém posudku jsou k číslu 
JP/183 přiřazeny dva skelety – kostra dítěte (nelze nic ur-
čit) a kostra ženy (poporodní změny na pánvi) (Drozdo-
vá 2005, 104); ke hrobu JP/183 je nutné přiřadit kostru 
dítěte; kostra ženy bude velmi pravděpodobně na zákla-
dě porovnání terénní fotodokumentace a zachovaného 
kosterního materiálu patřit k hrobu JP/212 – žena (po-
porodní změny na pánvi); věk: 70 a více let (podle obli-
terace lebečních švů); výška postavy 157,2 cm (podle fe-
muru dx.); paleopatologie: postkraniální skelet: obratle: 
artrotické změny (eburnizace, porozita) a osteofytické 
lemy na kloubních ploškách kloubních výběžků (Th2–
Th4, L3–L4); velké končetinové klouby: osteofytické 
lemy (art. humeri – oboustranně); humerus dexter: vytaže-
na crista tuberculi majoris ventromediálním směrem; více 
v Poznámce 2 u hrobu JP/212.

H 184 (č. tab. LXXVI, CXXXIII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N22-7
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
170 × 63 cm; hloubka 20 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profil podélný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený dospělý jedinec; orientace SZ–JV; poloha kostry: 
snad na zádech; lebka rozbitá; polohu horních konče-
tin nelze určit – torzovité dochování a pravděpodobná 
dislokace; dolní končetiny v natažené poloze, posunu-
té směrem k jihozápadní delší stěně hrobové jámy.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174580; dospělý jedinec.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 185 (č. tab. LXXVII, CXXXIII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N22-7, N22-6, N21-7
Stratigrafický vztah: výkop hrobové jámy JP/185 po-
rušil starší výkop sídlištního objektu č. 369 (Vignatiová 
1992, tab. 135).
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
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Obr. 345: Plán hrobu H 183 s nejbližším okolím. Hrob byl 
porušen liniovým výkopem.

Fig. 345: Plan of the grave H 183 with its nearest surroun-
dings. The grave was disturbed by a linear ditch. 
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Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
220 × 83 cm; hloubka 27 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený juvenilní jedinec; orientace SZ–JV; poloha ko-
stry: na zádech; lebka na zátylku, mírně nakloněná 
k levému rameni; levá horní končetina natažená podél 
těla; pozici pravé nelze specifikovat – dekomponovaná; 
dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: není k dispozici milimetrový plán hrobu.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174581; dospělý jedinec; věk: 18–22 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 186 (č. tab. LII, CXXXIII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N21-5

Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
190 × 70 cm; hloubka 12 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profil podélný: neckovitý; stěny 
kolmé, přímé; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený dospělý jedinec; orientace SZ–JV; poloha kos-
try: na zádech; horní končetiny natažené podél těla; 
dolní končetiny mírně pokrčené směrem vpravo. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: nad 
úrovní dna hrobové jámy, u levého bérce – keramická 
nádoba bez okraje (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P174582: poškozená keramická ná-
doba, bez okraje; vyrobena z jemného dobře páleného 
keramického těsta; zdobena, výzdobný motiv – na hor-
ní části výdutě: vlnovka, nepravidelná, nízká, hustá; 
rýha vlnovky úzká; rozměry: dochovaná výška 12 cm; 
průměr max. výdutě 13,7 cm; průměr dna 7,5 cm; výš-
ka max. výduť / dno 8,9 cm.
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Obr. 346: Plán hrobu H 184 s nejbližším okolím. 

Fig. 346: Plan of the grave H 184 with its nearest 
surroundings. 
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Obr. 347: Plán hrobu H 185 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 369.

Fig. 347: Plan of the grave H 185 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 369.
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Poznámka 1: hrob (kostrový materiál) byl před 
dokumentací zničen vysokou zvěří; na kresebném plá-
nu je zachycen jen výkop hrobové jámy; není k dispozi-
ci fotodokumentace v úrovni s nádobou; rekonstruk-
ce polohy kostry podle nákresu v terénní dokumentaci.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174583; dospělý jedinec; věk: 35–40 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 187 (č. tab. LIII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N22-6
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
155 × 77 cm; max. hloubka 6 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profil podélný: neckovitý; 
stěny kolmé, přímé; dno: šikmé.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace SZ–JV (podle polohy zubů); 

poloha kostry nezjistitelná; zachovány zůstaly pouze 
zuby a fragmenty dlouhých kostí. 
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
14 cm od delší severovýchodní stěny a 34 cm od kratší 
jihovýchodní stěny hrobové jámy (v blízkosti východní-
ho rohu) – keramická nádoba (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P174584: menší situlovitá kera-
mická nádoba, vytáčená; vyrobena z hrubého dobře pá-
leného keramického těsta; okraj seříznutý vodorovně, 
vytažená vnější hrana; hrdlo vytažené; žlábek na okra-
ji, uvnitř; zdobena, výzdobný motiv na horní až spodní 
výduti: hřebenové pásy mezi dvěma hřebenovými vlni-
cemi, hřebenová vlnice pravidelná, nízká, hustá; roz-
měry nádoby: výška 8,5 cm; průměr okraje 10,2 cm; 
průměr hrdla 6,7 cm; průměr max. výdutě 10 cm; prů-
měr dna 5,5 cm; výška okraj / hrdlo 1,2 cm; výška hrd-
lo / max. výduť 2,5 cm; výška max. výduť / dno 4,8 cm.
Poznámka 1: není k dispozici fotografická dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174585; dospělý jedinec; věk: 20–24 let (podle obru-
su zubů).
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.
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Obr. 348: Plán hrobu H 186 s nejbližším okolím. 

Fig. 348: Plan of the grave H 186 with its nearest 
surroundings. 
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Obr. 349: Plán hrobu H 187 s nejbližším okolím. 

Fig. 349: Plan of the grave H 187 with its nearest 
surroundings. 
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H 188 (č. tab. LXXVII, CXXXIII)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N20-6, N19-6
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný, v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
240 × 75 cm; max. hloubka 15 cm od úrovně skryté-
ho povrchu; orientace JZ–SV; profil podélný: neckovi-
tý; stěny kolmé, přímé; dno: mírně konkávní.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený dospělý jedinec; orientace JZ–SV; poloha kost-
ry: na zádech; lebka na zátylku; polohu horních kon-
četin nelze přesně určit – podle dochovaných zbytků 
můžeme usuzovat na nataženou polohu podél těla; 
dolní končetiny natažené; kostra ležela v hrobové jámě 
mírně diagonálně – lebka blíže k západnímu a nohy 
blíže k východnímu rohu hrobové jámy.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174586; dospělý jedinec; věk: 30–35 let (podle obru-
su zubů).

Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 189 (č. tab. LXXVII, XCII, CXXXIV)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: N18-5
Stratigrafický vztah: severovýchodní kratší stěna 
a část jihovýchodní delší stěny hrobové jámy (nale-
vo od lebky) byly poničeny rektangulárním výkopem, 
o kterém v dokumentaci nebyly nalezené žádné zmín-
ky; snad se jednalo o kontrolní či zjišťovací sondu, zda 
se v daném místě ještě nenachází další archeologické 
objekty.
Zásyp: nespecifikováno; v písčitém podloží.
Nálezy ze zásypu: zlomky jedné nádoby – slepitelné 
fragmenty z nezdobené výdutě (inv. č. P174587); zlom-
ky zdobených výdutí (inv. č. P174588-589); zlomky ne-
zdobených výdutí (inv. č. P174590-592); zlomky den 
(inv. č. P174593-594).
Hrobová jáma: tvar půdorysu oválný; rozměry: 
196 × 74 cm; max. hloubka 14 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SV–JZ; profil podélný: neckovitý; 
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Obr. 350: Plán hrobu H 188 s nejbližším okolím. 

Fig. 350: Plan of the grave H 188 with its nearest 
surroundings. 
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Obr. 351: Plán hrobu H 189 s nejbližším okolím. 

Fig. 351: Plan of the grave H 189 with its nearest 
surroundings. 
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stěny kolmé, přímé; dno: šikmé; všechna data k hrobo-
vé jámě byla zaznamenána podle kresebné dokumenta-
ce; slovní popis není k dispozici.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: ne-
určený jedinec; orientace SV–JZ; poloha kostry: na zá-
dech; lebka fragmentární; polohu horních končetin 
nelze přesně určit; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: podle dochované fotodokumentace lze 
soudit, že i tento hrob byl po odkrytí poničen vyso-
kou zvěří.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174595; dospělý jedinec.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 190 (č. tab. LIII, CXXXIV, CLXVI)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: O27-8, O26-8
Stratigrafický vztah: západní kratší stěna hrobové 
jámy JP/190 zcela přiléhá a porušuje horní hranu výko-
pu sídlištního objektu č. 401 (Vignatiová 1992, tab. 147).

Zásyp: zřetelný. 
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 180 × 80 cm; hloubka 22 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě – chlapec; orientace Z–V; poloha kostry: na zá-
dech; lebka fragmentární; pravá horní končetina na-
tažená podél těla; levá horní končetina mírně pokrče-
ná směrem, k pánvi; dolní končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v prostoru u pravé ruky – železná ocílka (1).
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P174596: značně zkorodovaná že-
lezná ocílka s poškozenými rameny; tvar ocílky trojú-
helníkovitý (?); střední část základny roztepaná; ohnu-
tá ramena rovná; typ I (?) (podle Hrubý 1955); rozměry: 
max. délka 7,8 cm; max. šířka 2,8 cm; délka základ-
ny 7,6 cm; šířka základny 1,8 cm; tloušťka základny 
0,4 cm.
Poznámka 1: není k dispozici kresebná dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P174597; dítě; věk: 8 let (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita sin.: porotická cribra orbitalia.
Poskraniální skelet:
Humerus dx.: processus supracondylaris.
Poznámka 2: –

H 191 (č. tab. LIV, CXXXIV, CLXVI)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: O39-14
Stratigrafický vztah: delší severovýchodní stěna hro-
bové jámy JP/191 v celé délce těsně přiléhala, snad i po-
rušovala, jihozápadní stěnu obytné zemnice č. 409 
(Vignatiová 1992, tab. 147). 
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu lichoběžníkový sbíhají-
cí se k nohám; rozměry: 190 × 55/70 cm; hloubka 6 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profily: 
nesledováno; dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SZ–JV; kostra porušena buldozerem; 
poloha kostry: na zádech; lebka rozbitá; horní i dolní 
končetiny v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u lokte levé horní končetiny – fragment železného 
nože (1).
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Obr. 352: Plán hrobu H 190 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 401.

Fig. 352: Plan of the grave H 190 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 401.
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Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P174598: zlomek čepele železné-
ho nože s tzv. krevní rýhou; hřbet rovný; ostří rovné; 
rozměry: dochovaná délka 6,5 cm; šířka čepele 1,2 cm; 
tloušťka čepele 0,3 cm.
Poznámka 1: není k dispozici kresebná dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P174599; dospělá žena (poporodní změny); věk: 40–
50 let (podle obrusu zubů).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (Th12, 
L2–L5).
Poznámka 2: –

H 192 (č. tab. LIV, CXXXIV)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: O37-11, O38-11
Stratigrafický vztah: jihozápadní kratší stěna hrobo-
vé jámy JP/192 porušila výkop objektu č. 418 v místě 
jeho severovýchodního rohu; objekt 418 byl v dalším 
průběhu výzkumu prohlášen za uměle vytvořený – fik-
tivní objekt (Vignatiová 1992, tab. 155).
Zásyp: nespecifikováno.

Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 120 × 60 cm; hloubka 11 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace JZ–SV; kostra silně porušena buldoze-
rem; poloha kostry: na zádech; lebka rozdrcená; horní 
končetiny byly dislokované – nedá se určit jejich původ-
ní poloha; dolní končetiny patrně v natažené poloze.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
u levé horní končetiny – fragmenty železného nože (1). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P174600: dva zlomky čepele želez-
ného nože; hřbet rovný; ostří rovné; rozměry: docho-
vaná délka 10 cm; šířka čepele 1,9 cm; tloušťka čepe-
le 0,4 cm.
Poznámka 1: není k dispozici kresebná dokumentace.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174601; dítě; věk: přibližně 8 let (podle prořezávání 
zubů).
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Obr. 353: Plán hrobu H 191 s nejbližším okolím. 

Fig. 353: Plan of the grave H 191 with its nearest 
surroundings. 

O418

0 1

°

Obr. 354: Plán hrobu H 192 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 418.

Fig. 354: Plan of the grave H 192 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 418.
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Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Orbita sin.: kribrotický typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: fragmentární.

H 193 (č. tab. LXXVII, CXXXIV, CLXVI)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: O23-7, O23-6
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: zřetelný.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
224 × 100 cm; hloubka 32 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
muž; orientace SZ–JV; poloha kostry: na zádech; lebka 
na zátylku; silně pokrčené horní končetiny ležely slože-
né na hrudníku (humerus podél hrudníku, kosti před-
loktí přes žebra, kosti rukou pod bradou); dolní kon-
četiny v natažené poloze; kostra ležela v hrobové jámě 
mírně diagonálně – hlava blíže k severnímu rohu, nohy 
blíže k jižnímu rohu jámy. 

Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: nález hrobu – při sondáži.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174602; dospělý muž (podle pánve a talu); věk: nad 
70 let (podle obliterace lebečních švů); výška postavy 
180,8 cm (podle femuru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: malé až střední osteofytické lemy (Th4, Th9–
Th10, L1–L5).
Velké končetinové klouby: osteofytické lemy; tibia sin.: 
na mediální ploše distálního konce plochý osteofyt 
35 × 8 mm, výška osteofytu je 4 mm, pravděpodobně 
myossitis ossificans posttraumatica; metatarsus V. sin.: na plan-
tární ploše kosti ve středu těla malý osteofyt se znatel-
nou deformací kostního povrchu pravděpodobně zhoje-
ná periostóza (kompaktní kostní tkáň); na rentgenovém 
snímku nebyly nalezeny změny v medulární dutině kosti.
Poznámka 2: –

H 194 (č. tab. LXXVIII, CXXXV)
Rok výzkumu: 1979
Čtverec: O23-6, O22-6
Stratigrafický vztah: –
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Obr. 355: Plán hrobu H 193 s nejbližším okolím. 

Fig. 355: Plan of the grave H 193 with its nearest 
surroundings.
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Obr. 356: Plán hrobu H 194 s nejbližším okolím. 

Fig. 356: Plan of the grave H 194 with its nearest 
surroundings.
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Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu nepravidelný ovál-
ný – lichoběžníkový se zaoblenými rohy sbíhající se 
k nohám; rozměry: 170 × 55/85 cm; hloubka 17 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace SZ–JV; profily: 
nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: dítě; 
orientace SZ–JV; poloha kostry: skrčená na levém boku; 
lebka na levém spánku; pravá horní končetina mírně 
pokrčená, s rukou v klíně; polohu levé horní končeti-
ny nelze specifikovat; dolní končetiny pokrčené vlevo.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: nález hrobu – při sondáži. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P174603; dítě; věk: přibližně 7 let (podle prořezávání 
zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Lamina interna: na fragmentech lebečních kostí keříč-
kovité kanálky ve fibrilární kostní tkáni, místy dochází 
k přestavbě v kompaktní kostní tkáň. 
Poznámka 2: fragmentární.

H 202 (č. tab. LV, XCII, CXXXV, CLXVII)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C95-55, C95-56
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: zlomek okraje (inv. č. P204389); 
zlomky zdobených výdutí (inv. č. P204390-392); zlom-
ky nezdobených výdutí (inv. č. P204393-394); 16 ks 
neinventovaných drobných zlomků keramiky; zvířecí 
kost – ovis/capra (inv. č. P204395); zvířecí kost určila 
Mgr. G. Dreslerová.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 132 × 72 cm; hloubka 11 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace SZ–JV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace SZ–JV; polohu kostry nelze zjistit; dislo-
kace axiálního skeletu i dlouhých kostí končetin (čin-
nost podzemní fauny?).
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů není 
bohužel zaznamenána; v hrobě byly nalezeny – skleně-
ný gombík/knoflík s kovovým ouškem (1), skleněný 
valounek (2) a fragmenty páskového bronzového prs-
tenu (3). 
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P204397: skleněný kotoučovi-
tý gombík/knoflík s kovovým ouškem, ve zlomcích; 
barva skla čirá; kovové ouško značně zkorodované; 

rozměry: max. délka/výška 0,8 cm; max. šířka/průměr 
1,6 cm; délka odpadlého kovového ouška 1 cm.
2. Inventární číslo P204396: čiré sklo nepravidel-
ně kulovitého tvaru se stopami rzi na povrchu – stopy 
po korozi ouška knoflíku?; průměr valounku 1,05 až 
1,3 cm; nenalezeno.
3. Inventární číslo P204398: plechový páskový bron-
zový prsten, fragmentární; s tepanou výzdobou: tři 
řady vbíjených bodů – dvě po okraji pásku a jedna stře-
dem pásku, mezi pásy vbíjených bodů se nachází dvě 
řady pukliček; typ 12-4 (podle Dostál 1966); rozměry: 
šířka pásku 0,7 cm; tloušťka pásku 0,05 cm.
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kost-
ry P204399; dítě; věk: 3 roky (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka:
Orbita dx.: porotická cribra orbitalia.
Poznámka 2: –

H 203 (č. tab. LXXVIII, CXXXV)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C95-54
Stratigrafický vztah: –
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°

Obr. 357: Plán hrobu H 202 s nejbližším okolím. 

Fig. 357: Plan of the grave H 202 with its nearest 
surroundings.
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Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: mazanice – 14 ks o hmotnosti 130 g 
(inv. č. P204400), 2 ks jednoznačně hlazené, 12 ks 
amorfních.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se za-
oblenými rohy; rozměry: 110 × 50 cm; hloubka 5 cm 
od úrovně skrytého povrchu; orientace Z–V; profily: 
nesledováno; dno: nesledováno; jáma velmi nezřetelná; 
obrys jámy byl patrný již v humusovém nadloží.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
dítě; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; lebka 
fragmentární, na pravém boku, dislokovaná do prosto-
ru mezi ramenní klouby; polohu končetin nelze blíže 
specifikovat, snad v natažené poloze. 
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: pohřeb uložen na rozhraní půdního 
typu a rostlého podloží. 
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P204401; dítě; věk: 8 let (podle prořezávání zubů).
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Poznámka 2: fragmentární.

H 204 (č. tab. LV, XCIII, CXXXV)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C95-54
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nezřetelný.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě 
(inv. č. P204402); struska – 1 ks o hmotnosti 180 g 
(inv. č. P204403). 
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
120 × 38 cm; hloubka 10 cm od úrovně skrytého po-
vrchu; orientace SZZ–JVV; profily: nesledováno; dno: 
nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: bez 
kostry.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů: 
v zásypu, v jihovýchodní části hrobové jámy, blíž k již-
nímu rohu – celá keramická nádoba s poškozeným, ale 
rekonstruovatelným hrdlem a okrajem (1), nádoba se 
zahlubovala dnem pod úroveň podloží v síle max. 5 cm.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P204438: poškozená, celá kera-
mická vázovitá nádoba, složena z 9 fragmentů; vyro-
bena obtáčením silně formujícím z hrubého špatně 
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°Obr. 358: Plán hrobu H 203 s nejbližším okolím. 

Fig. 358: Plan of the grave H 203 with its nearest 
surroundings.

Obr. 359: Plán hrobu H 204 s nejbližším okolím. 

Fig. 359: Plan of the grave H 204 with its nearest 
surroundings.
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páleného keramického těsta; okraj seříznutý vodorov-
ně, prostý; hrdlo vytažené; zdobena, výzdobný motiv 
na horní až spodní výduti: kombinace vlnovek a rýh, 
pod hrdlem – skloněná, středně vysoká, hustá vlnovka, 
na horní, max. i spodní výduti – úzké rýhy, těsně u sebe, 
na spodní výduti – nepravidelná, vysoká, středně hustá 
vlnovka; na dně plastická značka: kříž v kruhu, průměr 
kruhu 2,8 cm, délka ramen kříže 2,2 cm a 2,5 cm, pře-
křížení ramen umístěno v kruhu excentricky; rozměry 
nádoby: výška 13 cm; průměr okraje 10,1 cm; průměr 
hrdla 7,1 cm; průměr max. výdutě 11,4 cm; průměr dna 
5,8 cm; výška okraj / hrdlo 1,2 cm; výška hrdlo / max. 
výduť 3,8 cm; výška max. výduť / dno 8 cm.
Poznámka 1: hrob nalezen při začišťování podloží v hu-
musové vrstvě; nedochovaná kostra nebo kenotaf (?).
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 205 (č. tab. LXXXIII, XCIII, CXXXVI)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C94-53, C95-53
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí 
(inv. č. P204404-408), vrstva 0–40 cm; zlomky nezdo-
bených výdutí (inv. č. P204409-416), vrstva 10–20 cm; 
6 ks neinventovaných drobných zlomků keramiky; 
60 ks amorfních zlomků mazanice, hmotnost 320 g 
(inv. č. P204418); vzorky uhlíků (inv. č. P204419-420); 
zvířecí kosti (inv. č. P204417), vrstva 0–10 cm, 9 ks, 
z toho jedenkrát ovis/capra (v inventární knize je údaj 
o 16 zlomcích zvířecích kostí, 2 z nich byly určeny jako 
lidské, 5 zlomků tedy nenalezeno); 2 lidské kosti z do-
spělého jedince, vydělené ze zvířecího osteologické-
ho materiálu (inv. č. P204417), metatarzální kost MT1 
sin., prstní článek z ruky z proximální řady (osteolo-
gickou analýzu materiálu ze zásypu provedly Mgr. G. 
Dreslerová a doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D.); podle zá-
znamů J. Vignatiové se v zásypu měly nacházet i další 
lidské kosti.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 216 × 62 cm; hloubka 93 cm od úrovně současné-
ho povrchu; orientace SZZ–JVV; profily: nesledováno; 
dno: nesledováno.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: do-
spělý jedinec; orientaci ani polohu kostry nelze určit; 
u jihovýchodovýchodní kratší stěny hrobové jámy byly 
nalezeny pouze patní a prstní články levé nohy a prst-
ní články levé ruky; zde také byly nalezeny 2 zubní 
stoličky.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: J. Vignatiová uvažovala o vyzdviže-
ní a přemístění pohřbených ostatků na jiné místo; 

důvody interpretace: nalezení pouze malé části kostry, 
lidské kosti v zásypu hrobové jámy, změny ve zbarvení 
a homogennosti zásypu (Dostál – Vignatiová 1991, 70); 
k změnám v charakteru zásypu nelze dohledat podrob-
nější informace či dokumentaci.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P204421; dospělý jedinec.
Paleopatologie: bez nálezu.
Poznámka 2: fragmentární.

H 206 (č. tab. LXXVIII, XCIII, CXXXVI)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C95-53
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě 
(inv. č. P204422), vrstva 0–10 cm; 3 ks nezdobených 
drobných zlomků keramiky; 6 ks mazanice o hmot-
nosti 90 g (inv. č. P204423).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
126 × 71 cm; hloubka 10 cm od úrovně skrytého povr-
chu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
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Obr. 360: Plán hrobu H 205 s nejbližším okolím. 

Fig. 360: Plan of the grave H 205 with its nearest 
surroundings.
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dítě – chlapec; orientace Z–V; poloha kostry: patrně 
na zádech; lebka fragmentární; polohu horních kon-
četin kvůli stavu zachování nelze určit; dolní končetiny 
v natažené poloze.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P204424; dítě; věk: 3 roky (podle prořezávání zubů); 
mužské pohlaví (DNA analýza).
Paleopatologie:
Lebka:
Orbita: oboustranně porotický typ cribra orbitalia.
Poznámka 2: fragmentární.

H 207 (č. tab. LXXVIII, XCIII, CXXXVI, CXXXVII, 
CLXVII)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C97-53
Stratigrafický vztah: jihozápadní kratší stěna hrobo-
vé jámy JP/207 porušila stěnu výkopu studny – objekt 
č. 454; dno hrobové jámy se částečně propadalo do zá-
sypu sídlištního objektu.
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: zlomek nezdobené výdutě 

(inv. č. P204425), vrstva 0–25 cm; zvířecí kost 
(inv. č. P204426); amorfní zlomek mazanice o hmot-
nosti 50 g (inv. č. P204427).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 200 × 68 cm; hloubka 25 cm od úrovně skrytého 
povrchu; orientace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace JZ–SV; poloha kostry: nezjištěna; lebka 
dislokovaná, propadala se do zásypu studny 454, ležela 
na pravém boku, obličejovou částí otočena směrem 
ke kratší severovýchodní stěně hrobové jámy; polohu 
horních a dolních končetin nelze určit – chybí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: u dna hrobové jámy se nacházely dva 
menší kameny – jeden nad dislokovanými žebry vpra-
vo dole vzhledem k lebce a druhý zhruba ve středu hro-
bové jámy.
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P204428; dospělá žena (poporodní změny na pánvi); 
věk: nad 55 let (podle obrusu zubů).

O448

O449

O454

H208

0 1

°

H205
0 1

°

Obr. 362: Plán hrobu H 207 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 454

Fig. 362: Plan of the grave H 207 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 454.

Obr. 361: Plán hrobu H 206 s nejbližším okolím. 

Fig. 361: Plan of the grave H 206 with its nearest 
surroundings.
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Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Artrotické změny art. temporomandibularis.
Poznámka 2: fragmentární.

H 208 (č. tab. LXXIX, XCIII, XCIV, CXXXVI, 
CXXXVII, CLXVII)
Rok výzkumu: 1991
Čtverec: C98-53, C97-53
Stratigrafický vztah: jižní delší stěna hrobové jámy 
JP/208 (v její východní polovině) porušila stěnu výko-
pu studny – objekt č. 454; dno hrobové jámy se částeč-
ně propadalo do zásypu sídlištního objektu.
Zásyp: tmavý.
Nálezy ze zásypu: zlomky zdobených výdutí 
(inv. č. P204429-430), vrstva 40–50 cm; zlomky nezdo-
bených výdutí (inv. č. P204431-436), vrstva 20–30 cm; 
2 ks neinventovaných drobných zlomků keramiky, vrs-
tva 30–40 cm.
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozmě-
ry: 240 × 68 cm; hloubka 40 cm od úrovně skrytého 

povrchu; orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: 
ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a polo-
ha: žena; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; 
lebka stočená na pravém spánku; pravá i levá horní 
končetina natažené podél těla; dolní končetiny nata-
žené; část pravé dolní končetiny se propadala do zásy-
pu studny 454; kosti pravé nohy chybí, pravděpodob-
ně byly odtěženy se zásypem sídlištního objektu č. 454.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P204437; dospělá žena (poporodní změny na pánvi); 
věk: 34–43 let (kombinovaná metoda); výška postavy 
164,0 cm.
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.
Postkraniální skelet:
Tibia dx.: na distálním a proximálním konci těla kosti 
na facies posterior zbytky porózní periostózy s longitudi-
nálním žlábkováním.
Poznámka 2: –

H 209 (č. tab. LVI, XCIV, CXXXVII, CLXVII)
Rok výzkumu: 1992
Čtverec: C98-57, C98-58
Stratigrafický vztah: hrob JP/209 byl zahlouben 
do výplně sídlištního objektu č. 469; hrob se nacházel 
v blízkosti severovýchodní stěny objektu. 
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu (z okolí kostry): zlomky okra-
jů (inv. č. P205527-535, P205591), vrstva 0–10 cm; 
zlomky zdobených výdutí (inv. č. P205536-569), 
vrstva 0–10 cm; zlomky nezdobených výdutí 
(inv. č. P205570-592), vrstva 0–10 cm; zlomky den 
(inv. č. P205593-599), vrstva 0–30 cm; vzorky uhlí-
ků (inv. č. P205601-602); zvířecí kosti – 43 ks, vrstva 
0–10 cm (inv. č. P205600), z toho 8 ks bos primigenius 
f. taurus, 4 ks ovis/capra, 9 ks sus scrofa f. domestica, 3 ks 
gallus gallus f. domestica; 1 lidská kost (inv. č. P205600), 
nepoškozené 12. žebro dx., patří ke kosterním po-
zůstatkům jedince JP/209 (osteologickou analý-
zu materiálu ze zásypu provedly Mgr. G. Dreslerová 
a doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D.).
Hrobová jáma: nerozlišena.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace SSZ–JJV; poloha kostry: na zádech; 
lebka na zátylku, mírně pootočená k levému rameni; 
pravá i levá horní končetina natažené podél těla; dolní 
končetiny natažené, sbíhaly se ke kotníkům.
Hrobový inventář: poloha jednotlivých artefaktů 
není evidována; u železného nože (1) je v inventární 
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Obr. 363: Plán hrobu H 208 s nejbližším okolím. Hrob po-
rušoval sídlištní objekt č. 454

Fig. 363: Plan of the grave H 208 with its nearest 
surroundings. The grave disturbed the settlement featu-
re No. 454.
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knize poznámka, že artefakt byl nalezen v rozšířeném 
prostoru nad hrobovou jámou; poloha zlomku železné 
přezky (2) není komentována; příslušnost předmětů 
k hrobovému inventáři není bez výhrad.
Popis artefaktů: 
1. Inventární číslo P205603: železný nůž s trnem, celý; 
tvar průřezu trnu obdélníkový; hřbet rovný; hřbet k hrotu 
zkosený; hřbet k trnu odsazený; ostří esovitě prohnuté; 
ostří k hrotu obloukovitě zvednuté; ostří k trnu plynulé; 
rozměry: délka 16,9 cm; délka čepele 11,3 cm; délka trnu 
5,6 cm; šířka čepele 1,8 cm; tloušťka čepele 0,4 cm. 
2. Inventární číslo P205606: zlomek železné přezky; 
tvar rámečku oválný; průřez tyčinky kruhový; rozmě-
ry: dochovaná délka 2,2 cm; dochovaná šířka 1,8 cm; 
tloušťka rámečku 0,3–0,4 cm. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P205607; dospělá žena (poporodní změny na pánvi); 
věk: 34–43 let (kombinovaná metoda); výška postavy 
154,8 cm.
Paleopatologie:
Lebka: 
Zuby: hypoplazie zubní skloviny.

Orbita: oboustranně kribrotický typ cribra orbitalia.
Postkraniální skelet:
Obratle: malé osteofytické lemy (Th6–Th11, L3–L5).
Poznámka 2: –

H 210 (č. tab. XCIV, CXXXVII)
Rok výzkumu: 1994
Čtverec: C98-52, C97-52, C98-53
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: zlomky nezdobených výdutí 
(inv. č. P206451-452); zvířecí kosti (inv. č. P206453).
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový; rozměry: 
192 × 56 cm; hloubka nezaznamenána (podle fotodo-
kumentace kolem 30 cm od úrovně skryté plochy); ori-
entace JZ–SV; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: bez 
kostry.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: kenotaf (?).
Antropologická charakteristika: –
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –
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Obr. 364: Plán hrobu H 209 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do zásypu sídlištního objektu č. 469.

Fig. 364: Plan of the grave H 209 with its nearest surroun-
dings. The grave was embedded in the fill of settlement 
feature No. 469.
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Obr. 365: Plán hrobu H 210 s nejbližším okolím. Prázdná 
hrobová jáma.

Fig. 365: Plan of the grave H 210 with its nearest 
surroundings. Empty burial pit.
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H 211 (č. tab. LXXXIII, CXXXVIII)
Rok výzkumu: 1994
Čtverec: C97-51
Stratigrafický vztah: –
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy; rozměry: 186 × 63 cm; hloubka nezazna-
menána (podle fotodokumentace kolem 25–30 cm 
od úrovně skryté plochy); orientace Z–V; profily: nes-
ledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
neurčený jedinec; orientace snad Z–V (podle polohy 
dochované spodní čelisti, která se však nenacházela 
v anatomické poloze); polohu kostry nelze určit; kro-
mě čelisti se zhruba ve středu hrobové jámy nacházelo 
několik dislokovaných žeber.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: –
Antropologická charakteristika: inv. č. lidské kostry 
P206454; neklasifikováno.
Paleopatologie: –
Poznámka 2: –

H 212 (č. tab. LXXIX, CXXXVIII, CLXVIII)
Rok výzkumu: 1978
Čtverec: O53-12
Stratigrafický vztah: hrob JP/212 byl vyhlouben 
do zásypu sídlištního objektu č. 303; kostra ležela v se-
verovýchodním rohu objektu, kopírovala severní stěnu 
výkopu (Vignatiová 1992, tab. 115).
Zásyp: nespecifikováno.
Nálezy ze zásypu: –
Hrobová jáma: tvar půdorysu obdélníkový se zaoble-
nými rohy; rozměry: 189 × 74 cm; hloubka nezazname-
nána (podle hloubky objektu č. 303 byla hloubka hro-
bové jámy kolem 40 cm od úrovně skrytého povrchu); 
orientace Z–V; profily: nesledováno; dno: ploché.
Úprava hrobové jámy / schránka: –
Pohřbený jedinec – pohlaví, orientace a poloha: 
žena; orientace Z–V; poloha kostry: na zádech; lebka 
fragmentární, dislokovaná do prostoru mezi ramenní 
klouby, nad krční páteř; pravá i levá horní končetina 
natažené podél těla; pravá dolní končetina natažená; 
levá dolní končetina mírně vychýlená vlevo a pokrčená 
v koleni směrem nahoru, kolenní kloub se nacházel 
nad úrovní dna hrobové jámy; kosti nohou chybí.
Hrobový inventář: bez inventáře. 
Poznámka 1: hrob JP/212 byl prozkoumán v roce 1978, 
ale očíslován byl dodatečně při revizi a zpracovávaní 
výzkumu na jižním předhradí v roce 2008; není k dis-
pozici kresebná dokumentace hrobu; došlo ke smíchá-
ní kontextů; kostře bylo omylem přiřazeno číslo 183, 
což je číslo dětského hrobu.
Antropologická charakteristika: dospělá žena (po-
porodní změny na pánvi); věk: 70 a více let (podle ob-
literace lebečních švů); výška postavy 157,2 cm (podle 
femuru dx.).
Paleopatologie:
Postkraniální skelet:
Obratle: artrotické změny (eburnizace, porozita) a os-
teofytické lemy na kloubních ploškách kloubních vý-
běžků (Th2–Th4, L3–L4); velké končetinové klouby: 
osteofytické lemy (art. humeri – oboustranně); humerus 
dx.: vytažena crista tuberculi majoris ventromediálním 
směrem.
Poznámka 2: vzhledem k tomu, že se nepodařilo v do-
chovaných kosterních pozůstatcích jedinců z jižního 
předhradí Pohanska nalézt kosterní pozůstatky jedin-
ce označeného číslem JP/212, byly zjišťovány nesrov-
nalosti mezi popisem nálezové situace a zachovalými 
kosterními pozůstatky. U hrobu číslo JP/183, který byl 
zkoumán v roce 1979, byl zjištěn rozpor mezi počtem 
skeletů a popisem nálezové situace. Hrobová jáma, kte-
rá byla částečně poškozena výkopem žlabovitého ob-
jektu, měla 80 × 43 cm a podle popisu se dochovala 
pouze lebka a polohu kostry nešlo specifikovat. Při an-
tropologické analýze hrobu číslo 183 byli identifiko-
váni dva jedinci, ovšem popis nálezové situace tomuto 
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Obr. 366: Plán hrobu H 211 s nejbližším okolím. 

Fig. 366: Plan of the grave H 211 with its nearest 
surroundings. 
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neodpovídá. Prvním jedincem bylo dítě, ze kterého se 
zachovaly pouze fragmenty lebky, což odpovídá popi-
su nálezové situace, a druhým jedincem by měla být 
dospělá žena (70 a více let) s výškou postavy 157,2 cm 
(podle femuru dx.). Ovšem o tomto jedinci není v zá-
znamech žádná zmínka. Byla porovnána zachovalost 
kosterních pozůstatků této ženy s fotografiemi kos-
terních pozůstatků jedince z hrobu označeného čís-
lem JP/212, který byl zkoumán v roce 1978. Lebka byla 
označena za fragmentární, což by mohlo odpovídat, 
neboť lebka mohla být částečně rekonstruována. Kos-
ti horních končetin se zachovaly lépe na pravé straně, 
kde jsou také kosti ruky. Kosti dolních končetin se za-
chovaly lépe na levé straně, kde máme k dispozici také 
kosti nohy. Podle fotografie kosterních pozůstatků je-
dince z hrobu číslo JP/212 se pravá horní končetina za-
chovala lépe (po vypreparování mohly být nalezeny i 
kosti ruky), a naopak kosti nohy byly pravděpodobně 
zachované u levé končetiny. Holenní kost pravé dolní 
končetiny se zdá být ukončena ve stejném místě jako 
na fotografii u jedince z hrobu číslo JP/212, na kte-
ré ovšem nejsou vidět lýtkové kosti, které se částeč-
ně zachovaly u obou dolních končetin ženy označené 

číslem 183. Žebra ženy z hrobu JP/183 jsou fragmen-
tární, stejně jako u jedince z hrobu číslo JP/212, ovšem 
to je typické pro většinu kosterních pozůstatků. Páteř 
je u ženy označené číslem 183 zachována pouze částeč-
ně (chybí 6 hrudních obratlů) s poškozenými bederní-
mi obratli, což by mohlo odpovídat i fotografii jedin-
ce z hrobu číslo JP/212, u kterého se zdá, že také chybí 
několik hrudních obratlů. Kvalita fotografie však ne-
dovoluje lepší srovnání, a přestože existuje možnost, 
že kosterní pozůstatky ženy označené číslem 183 patří 
jedinci z hrobu číslo JP/212, nebude asi nikdy možné 
tuto teorii potvrdit. V textu pracujeme s alternativou, 
že kostra dospělého jedince označená číslem 183 patři-
la původně ke kontextu JP/212. 
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Obr. 367: Plán hrobu H 212 s nejbližším okolím. Hrob byl 
zahlouben do sídlištního objektu č. 303.

Fig. 367: Plan of the grave H 212 with its nearest 
surroundings. The grave was embedded in settlement 
feature No. 303.
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Tab. I: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 7. Inventář: 
007a:1 – P38240, nádoba, keramika; 007a:2 – P38239, 
nádoba, keramika.

Tab. II: Kostry s nálezy. Hroby H 8 a H 9. Inventář: 
008:1 – P38241, nádoba, keramika; 009:1 – P38242, 
nůž, železo.

Tab. III: Kostry s nálezy. Hroby H 9 a H 10. Inventář: 
009:2 – P38243, ocílka, železo; 009:3 – P38245, amorfní 
zlomek, železo; 009:4 – křesací kámen, rohovec; 010:1 – 
P38252, nůž, železo; 010:2 – náušnice, bronz.

Tab. IV: Kostry s nálezy. Hrob H 14. Inventář: 014:1 – 
P38261, nůž, železo; 014:2 – P38263, zlomek nože, 
železo; 014:3 – P38262, amorfní zlomek, železo.

Tab. V: Kostry s nálezy. Hrob H 15. Inventář: 015:1 – 
P38275, nádoba, keramika; 015:2 – P38271, ocílka, 
železo; 015:3 – P38273, zlomek nože, železo; 015:4 – 
P38272, křesací kámen; 015:5 – P38274, nůž, železo.

Tab. VI: Kostry s nálezy. Hroby H 18 a H 20. Inventář: 
018:1 – P38284, nůž, železo; 020:1 – P38291, nůž, 
železo; 020:2 – P38292, přezka, železo; 020:3 – 
P38293, nákončí, železo; 020:4 – P38294, kroužek, 
bronz; 020:5 – bez inventárního čísla, zlomek nože, 
železo.

Tab. VII: Kostry s nálezy. Hrob H 22. Inventář: 022:1 – 
P38302/1; 022:2 – P38302/2; 022:3 – P38302/3; 
022:4 – P38302/4; 022:5 – P38302/5; 022:6 – 
P38302/6; 022:7 – P38302/7; 022:8 – P38302/8; 
022:9 – P38302/9; 022:10 – P38302/10; 022:11 – 
P38302/11; 022:12 – P38302/12; 022:13 – P38302/13; 
022:14 – P38302/14; 022:15 – P38302/15; 022:16 – 
P38302/16; 022:17 – P38302/17; 022:18 – P38302/18; 
022:19 – P38302/19; 022:20 – P38302/20; 022:21 – 
P38302/21; 022:22 – P38302/22; 022:23 – P38302/23; 
022:24 – P38302/24; 022:25 – P38302/25; 022:26 – 
P38302/26; 022:27 – P38302/27; 022:28 – P38303; 
1–27 korálek, sklo; 28 prsten, bronz/měď.

Tab. VIII: Kostry s nálezy. Hroby H 24 a H 25. 
Inventář: 024:1 – P38310, nůž, železo; 025:1 – P38311, 
nůž, železo; 025:2 – P38312, náušnice, bronz; 025:3 – 
P38313, náušnice, bronz.

Tab. IX: Kostry s nálezy. Hrob H 28. Inventář: 028:1 – 
P38321; 028:2 – P38322; 028:3 – P38323; 028:4 – 
P38324; 028:5 – P38325; 028:6 – P38326; 028:7 – 
P38327/1; 028:8 – P38327/2; 028:9 – P38327/3; 
028:10 – P38327/4; 028:11 – P38327/5; 1–6, náušnice, 
bronz; 7–10, skleněné korálky na železném drátě; 11, 
amorfní zlomky, sklo/kov.

Tab. X: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 34 a hrob H 35. 
Inventář: 034a:1 – P38328, náušnice, bronz; 035:1 – 
P126376, nůž, železo.

Tab. XI: Kostry s nálezy. Hrob H 38. Inventář: 
038:1 – P126385, sekera/bradatice, železo; 038:1a – 
otisky textilu v korozních produktech železa; 
038:4 – P126380, břitva / zavírací nůž, železo; 038:5 – 
P126384, amorfní zlomky, železo.

Tab. XII: Kostry s nálezy. Hrob H 38. Inventář: 038:2 – 
P126382; 038:3 – P126383; 2–3, ostruha, železo.

Tab. XIII: Kostry s nálezy. Hroby H 40 a H 41. 
Inventář: 040:1 – P144644, nádoba, keramika; 040:2 – 
P144643, zlomky nádoby, keramika; 041:1 – P144647, 
nádoba, keramika.

Tab. XIV: Kostry s nálezy. Hrob H 42. Inventář: 
042:1 – P144664, amorfní zlomky, železo; 042:2 – 
P144662, nůž, železo; 042:3 – P144663/1; 042:4 – 
P144663/2; 042:5 – P144663/3; 3–5 přezka, železo; 
042:6 – P144661/1, ostruha, železo.

Tab. XV: Kostry s nálezy. Hrob H 42 a dvojhrob? H 47 
a H 48. Inventář: 042:7 – P144661/2, ostruha, železo; 
047:1 – nůž, železo, bez inventárního čísla, rozpadl se, 
nevyobrazeno.

Tab. XVI: Kostry s nálezy. Hrob H 49. Inventář: 
049:1 – P144677, sekera/širočina, železo; 049:2 – 
P144678, nůž, železo; 049:9 – zlomek přezky, železo.

Tab. XVII: Kostry s nálezy. Hrob H 49. Inventář: 
049:4 – P144679/1; 049:5 – P144680/1; 4–5 ostruha, 
železo; 3, 6–8 nevyobrazeno.

Tab. XVIII: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 50 a hrob 
H 54. Inventář: 050b:1 – P144683, náušnice, bronz; 
054:1 – P144689/1–18, zlomky nádoby, keramika.

13.3 Popisky k tabulkám
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Tab. XIX: Kostry s nálezy. Hroby H 55 a H 56. 
Inventář: 055:1 – P144691, nádoba, keramika; 056:1 – 
P144693, zlomky rolničky, železo; 056:2 – P144694/1–
7, zlomky nádoby, keramika; 056:3 – P144695, 
zdobený střep z výdutě, keramika.

Tab. XX: Kostry s nálezy. Hroby H 57 a H 58. Inventář: 
057:1 – P144697, zlomek nože, železo; 058:1 – 
P144699, nůž, železo.

Tab. XXI: Kostry s nálezy. Hroby H 59 a H 61. 
Inventář: 059:1 – P144701, nůž, železo; 059:2 – 
P144702, ocílka, železo; 061:1 – P144707/1–8, zlomky 
nádoby, keramika.

Tab. XXII: Kostry s nálezy. Hroby H 63 a H 65. 
Inventář: 063:1 – P144710, zlomek nože, železo; 
065:1 – P144714, nůž, železo; 065:2 – P144715; 065:3 – 
P144713; 2–3 korálek, sklo.

Tab. XXIII: Kostry s nálezy. Hrob H 66. Inventář: 
066:1 – P144717, nůž, železo; 066:2 – P144718, 
nástroj, železo; 066:3 – P144720, zlomek závěsného 
kování z vědra, železo; 066:4 – P144719, zlomek, 
železo.

Tab. XXIV: Kostry s nálezy. Hrob H 68. Inventář: 
068:1 – P144726/1; 068:2 – P144726/2; 1–2 brousek, 
kámen; 068:3 – P144725, hrot/hřeb, železo.

Tab. XXV: Kostry s nálezy. Hrob H 69 a dvojhrob 
H 71. Inventář: 069:1 – P144728, zlomky nože, železo; 
069:2 – P144729, zlomky rolničky, železo; 071a:1 – 
P144733, nádoba, keramika.

Tab. XXVI: Kostry s nálezy. Hroby H 72 a H 76. 
Inventář: 072:1 – P144735, gombík, sklo/železo; 
076:1 – P144741, nádoba, keramika.

Tab. XXVII: Kostry s nálezy. Hroby H 79 a H 80. 
Inventář: 079:1 – P144750, nádoba, keramika; 079:2 – 
P144749, zlomek nádoby, keramika; 080:1 – amorfní 
zlomek železa, nevyobrazeno.

Tab. XXVIII: Kostry s nálezy. Hroby H 82 a H 88. 
Inventář: 082:1 – P144754, nůž, železo; 088:1 – 
P144761, nádoba, keramika.

Tab. XXIX: Kostry s nálezy. Hrob H 90 a H 93. 
Inventář: 090:1 – P144763, zlomky nádoby, keramika; 
093:1 – P144767, přezka, železo.

Tab. XXX: Kostry s nálezy. Hroby H 100 a H 101. 
Inventář: 100:1 – P158861, náušnice, bronz; 101:1 – 
P158863, nádoba, keramika.

Tab. XXXI: Kostry s nálezy. Hrob H 103 a dvojhrob 
H 104. Inventář: 103:1 – P158869, sekera, železo; 
104a:1 – P158871, nůž, železo. Nálezy ze zásypu: 
104:2 – P159201, kopí, železo.

Tab. XXXII: Kostry s nálezy. Hroby H 105 a H 106. 
Inventář: 105:1 – P158873, nádoba, keramika; 106:1 – 

P158876, zlomek náušnice, pozlacený bronz; 106:2 – 
P158877, zlomek prstenu, bronz/měď.

Tab. XXXIII: Kostry s nálezy. Hrob H 107. Inventář: 
107:1 – P158881/1–2; 107:2 – P158881/3–5; 107:3 – 
P158879; 107:4 – P158880; 1–2 náušnice, bronz; 3–4 
nádoba, keramika.

Tab. XXXIV: Kostry s nálezy. Hroby H 108 a H 110. 
Inventář: 108:1 – P158883, nůž, železo; 108:2 – 
P158884, zlomek zavíracího nože/břitvy, železo; 
110:1 – P159357; 110:2 – P159358; 110:3 – P159359; 
1–3 zlomky nádoby, keramika.

Tab. XXXV: Kostry s nálezy. Hroby H 113 a H 117. 
Inventář: 113:1 – P158905, zlomek nože, železo. 
Nálezy ze zásypu: 117:1 – P158946, zlomek nádoby, 
keramika.

Tab. XXXVI: Kostry s nálezy. Hrob H 118. Inventář: 
118:1 – P158948, meč, železo.

Tab. XXXVII: Kostry s nálezy. Hroby H 118 a H 120. 
Inventář: 118:2 – P158949/1; 118:3 – P158949/2; 2–3 
ostruha, železo; 120:1 – P158952, nůž, železo.

Tab. XXXVIII: Kostry s nálezy. Hroby H 122 a H 124. 
Inventář: 122:1 – P158955/1; 122:2 – P158955/2; 
122:3 – P158955/3; 122:4 – P158955/4; 122:5 – 
P158955/5; 122:6–8 – P158955/6–8; 1–8 náušnice 
a zlomky náušnic, bronz; 124:1 – P158982, rolnička, 
bronz. Nálezy ze zásypu: 122:9 – P158956, zlomek 
tyčinky, železo; 122:10 – P158958-962, zlomek 
nádoby, keramika.

Tab. XXXIX: Kostry s nálezy. Hroby H 128 a H 132. 
Inventář: 128:1 – P158987, nádoba, keramika; 132:1 – 
P158992, sekera/bradatice, železo.

Tab. XL: Kostry s nálezy. Hroby H 133 a H 135. 
Inventář: 133:1 – P158994, nádoba, keramika; 135:1 – 
P158997, nádoba, keramika.

Tab. XLI: Kostry s nálezy. Hroby H 136 a H 
138. Inventář: 136:1 – bez inventárního čísla, 
nevyobrazeno; 138:1 – P158999; 138:2 – P159000; 1–2 
nádoba, keramika.

Tab. XLII: Kostry s nálezy. Hroby H 140 a H 143. 
Inventář: 140:1 – P159004, nůž, železo. Nálezy ze 
zásypu: 143:1 – P159016, zlomek obroučky z vědra, 
železo.

Tab. XLIII: Kostry s nálezy. Hroby H 144 a H 155. 
Inventář: 144:1 – P159018, nádoba, keramika; 155:1 – 
P159029/1; 155:2 – P159029/2; 155:3 – P159029/3; 
155:4 – P159028; 155:5 – P159027; 1–3 náušnice, 
bronz; 4–5 nádoba, keramika.

Tab. XLIV: Kostry s nálezy. Hroby H 156 a H 159. 
Inventář: 156:1 – P159027, nůž s rukojetí, železo/
kost; 159:1 – P165022, zlomek nože, železo; 159:2 – 
P165023, zlomek ocílky, železo.
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Tab. XLV: Kostry s nálezy. Hroby H 160, H 161 a H 
164. Inventář: 160:1 – P165025/1; 160:2 – P165025/2–
3; 1–2 náušnice, bronz; 161:1 – keramická nádoba, bez 
inventárního čísla, nevyobrazeno; 164:1 – P165032, 
nádoba, keramika.

Tab. XLVI: Kostry s nálezy. Hrob H 163. Inventář: 
163:1 – P165028, nádoba, keramika; 163:2 – P165029, 
nůž, železo; 163:3 – P165030, zlomky rolničky, železo.

Tab. XLVII: Kostry s nálezy. Hrob H 172. Inventář: 
172:1 – P165037; 172:2 – P165036; 172:3 – P165038/1; 
172:4 – P165038/2; 172:5 – P165038/3; 172:6 – 
P165038/4; 172:7 – P165038/5; 172:8 – P165038/6; 1 – 
náušnice, bronz; 2 – nádoba, keramika; 3–6 korálek, 
sklo; 7–8 součásti náhrdelníku, bronz.

Tab. XLVIII: Kostry s nálezy. Hroby H 168, H 173 
a H 174. Inventář: 168:1 – keramická nádoba, bez 
inventárního čísla, nevyobrazeno; 173:1 – přezka, 
železo, bez inventárního čísla, nevyobrazeno; 174:1 – 
amorfní zlomky železa, bez inventárního čísla, 
nevyobrazeno.

Tab. XLIX: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 175–176. 
Inventář: 175:1 – P165042, nůž, železo; 175:2 – 
P165043, přeslen, keramika; 176:3 – P165046/1; 
176:4 – P165046/2; 3–4 ostruha, železo; 176:7 – 
P165047/1, zlomek průvlečky, železo.

Tab. L: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 175–176 a hrob 
H 177. Inventář: 176:5 – P165045, sekera/bradatice, 
železo; 176:8 – P165047/3–4, kroužek a zlomek 
kroužku, železo; 177:1 – P165052, nůž, železo; 177:2 – 
P165051, gombík, sklo/kov; 177:3 – P165050/1; 
177:4 – P165050/2; 3–4 zlomek rolničky, železo.

Tab. LI: Kostry s nálezy. Hrob H 178. Inventář: 
178:1 – P165055, zlomky obrouček, závěsného kování 
a rukojeti z vědra, železo.

Tab. LII: Kostry s nálezy. Hroby H 178 a H 186. 
Inventář: 178:2 – P165053, sekera/bradatice, železo; 
178:3 – P165054/1; 178:4 – P165054/2–3; 3–4 zlomky 
nože, železo; 186:1 – P174582, nádoba, keramika.

Tab. LIII: Kostry s nálezy. Hroby H 187 a H 190. 
Inventář: 187:1 – P174584, nádoba, keramika; 190:1 – 
P174596, ocílka, železo.

Tab. LIV: Kostry s nálezy. Hroby H 191 a H 192. 
Inventář: 191:1 – P174598, zlomek nože, železo; 
192:1 – P174600, zlomky nože, železo.

Tab. LV: Kostry s nálezy. Hroby H 202 a H 204. 
Inventář: 202:1 – P204397, gombík, sklo/kov; 202:2 – 
P204396, valounek, sklo; 202:3 – P204398, zlomky 
prstenu, bronz; 204:1 – P204438, nádoba, keramika.

Tab. LVI: Kostry s nálezy. Hrob H 209. Inventář: 
209:1 – P205603, nůž, železo; 209:2 – P205606, 
zlomek přezky, železo.

Tab. LVII: Kostry bez nálezů. Hroby H 1, H 6, H 11 
a H 12.

Tab. LVIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 13, H 16, H 17 
a H 19.

Tab. LIX: Kostry bez nálezů. Hroby H 23, H 26, H 27 
a H 31.

Tab. LX: Kostry bez nálezů. Hroby H 32, H 33, H 36 
a H 37.

Tab. LXI: Kostry bez nálezů. Hroby H 39, H 44, H 45 
a H 46.

Tab. LXII: Kostry bez nálezů. Hroby H 51, H 52, H 53 
a H 60.

Tab. LXIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 64, H 70, H 73 
a dvojhrob H 67.

Tab. LXIV: Kostry bez nálezů. Hroby H 74, H 77, H 78 
a H 83.

Tab. LXV: Kostry bez nálezů. Hroby H 85, H 87, H 89 
a H 91.

Tab. LXVI: Kostry bez nálezů. Hroby H 92, H 94, H 95 
a H 99.

Tab. LXVII: Kostry bez nálezů. Hroby H 102, H 109, 
H 111 a H 114.

Tab. LXVIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 115, H 116, 
H 119 a dvojhrob H 121.

Tab. LXIX: Kostry bez nálezů. Hroby H 123, H 126, 
H 127 a H 129.

Tab. LXX: Kostry bez nálezů. Hroby H 130, H 131, 
H 134 a H 137.

Tab. LXXI: Kostry bez nálezů. Hroby H 141, H 142, 
H 145 a H 146.

Tab. LXXII: Kostry bez nálezů. Hroby H 147, H 148, 
H 149 a H 150.

Tab. LXXIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 151, H 152, 
H 153 a H 157.

Tab. LXXIV: Kostry bez nálezů. Hroby H 158, H 162, 
H 166 a H 167.

Tab. LXXV: Kostry bez nálezů. Hroby H 169, H 170, 
H 171 a H 179.

Tab. LXXVI: Kostry bez nálezů. Hroby H 181, H 182, 
H 183 a H 184.

Tab. LXXVII: Kostry bez nálezů. Hroby H 185, H 188, 
H 189 a H 193.

Tab. LXXVIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 194, H 203, 
H 206 a H 207.

Tab. LXXIX: Kostry bez nálezů. Hroby H 208, H 212 
a prázdná hrobová jáma H 210.
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Tab. LXXX: Torza koster bez nálezů. Hroby H 2, H 3, 
H 4, H 5, H 21, H 29, H 30 a H 43.

Tab. LXXXI: Torza koster bez nálezů. Hroby H 62, 
H 75, H 81, H 84 a H 86.

Tab. LXXXII: Torza koster bez nálezů. Hroby H 96, 
H 97, H 98, H 112, H 125, H 139, H 154 a H 165.

Tab. LXXXIII: Torza koster bez nálezů. Hroby H 180, 
H 205 a H 211.

Tab. LXXXIV: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hroby H 36, H 37 a H 38. Nálezy: 036:1-3 – 
P127482-P127484; 037:1-2 – P127485-P127486; 038:1-
23 – P126389-P126411.

Tab. LXXXV: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hroby H 41, H 43, H 44, H 59, H 66, H 74 a H 79. 
Nálezy: 041:1 – P144654; 043:1 – P144667; 044:1-4 – 
P144668-P144671; 059:1 – P144703; 066:1 – P144722; 
074:1 – P144738; 079:1-2 – P144744-P144745.

Tab. LXXXVI: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hroby H 79, H 98, H 101 a H 105. Nálezy: 079:3-
6 – P144746-P144749; 098:1 – P158858; 101:1-3 – 
P158864-P158866; 105:1 – P158874.

Tab. LXXXVII: Nálezy keramiky ze zásypů 
hrobů. Hrob H 109. Nálezy: 109:1-13 – P158886, 
P158889-P158900.

Tab. LXXXVIII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hrob 
H 114. Nálezy: 114:1, 6-13 – P158908-P158916, zlomky 
keramiky; 114:2-5 – P158940, zlomky mazanice.

Tab. LXXXIX: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hrob H 114. Nálezy: 114:14-35 – P158915-P158939.

Tab. XC: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hrob H 122. Nálezy: 122:1-18 – P158957, 
P158963-P158968, P158970-P158978.

Tab. XCI: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hroby H 129, H 138 a H 141. Nálezy: 129:1-2 – 
P156775-P156776; 138:1 – P159001; 141:1-12 – 
P159006-P159011, bez inventárního čísla.

Tab. XCII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby 
H 148, H 189 a H 202. Nálezy: 148:1 – P159021; 189:1-
4 – P174587-P174589; 202:1-12 – P204389-P204394, 
bez inventárního čísla.

Tab. XCIII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby 
H 204, H 205, H 206, H 207 a H 208. Nálezy: 204:1 – 
P204402; 205:1-16 – P204404-P204416; 206:1-3 – 
P204422, bez inventárního čísla; 207:1 – P204425; 
208:1-8 – P204429-P204434, bez inventárního čísla.

Tab. XCIV: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. 
Hroby H 208, H 209 a H 210. Nálezy: 208:9-10 – 
P204435-P204436; 209:1-15 – P205527-P205528, 
P205530-P205544, P205554, P205555, P205560; 
210:1-2 – P206451, P206452.

Tab. XCV: Celkový pohled na zkoumanou polohu 
Jižní předhradí. 1 – záběr krajiny, rozlitá voda 
na předhradí, snímek z roku 1962; 2 – Celkový pohled 
na plochu odkrytou buldozerem, rok 1976; 3 – J. 
Vignatiová a B. Dostál nad superpozicí hrobů H 59 
a H 89, rok 1976; 4 – J. Vignatiová na výzkumu, rok 
1978.

Tab. XCVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 1; 2 – H 2; 3 – H 3; 4 – H 7; 5 – H 8; 6 – H 8, 
detail nálezu keramické nádoby.

Tab. XCVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 9; 2 – H 9, detail nálezu nože; 3 – H 10; 4 – H 10, 
detail nálezu nože; 5 – H 10, detail nálezu náušnice; 
6 – H 12.

Tab. XCVIII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 13; 2 – H 14; 3 – H 15; 4 – H 15, detail 
nálezu ocílky, zlomku nože a křesacího kamene; 5 – 
H 15, detail nálezu keramické nádoby; 6 – H 16.

Tab. XCIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 17; 2 – H 17, H 20 a O 6; 3 – H 17; 4 – H 18; 5 – 
H 18, detail nálezu nože; 6 – H 19.

Tab. C: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 19 a O 6; 2 – H 20; 3 – H 20, detail nálezu nože; 
4 – H 20, detail nálezu přezky a nákončí; 5 – H 21; 6 – 
H 22.

Tab. CI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – 
H 22, detail nálezu skleněných korálků; 2 – H 23; 3 – 
H 24; 4 – H 24; 5 – H 25; 6 – H 25, detail nálezu nože.

Tab. CII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 26; 2 – H 26; 3 – H 27; 4 – H 28; 5 – H 28, detail 
nálezu náušnic; 6 – H 28, detail nálezu skleněných 
korálků.

Tab. CIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 29; 2 – H 29; 3 – H 31; 4 – H 32; 5 – H 33; 6 – 
H 33.

Tab. CIV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 34; 2 – H 35; 3 – H 35; 4 – H 35, pracovní 
snímek, J. Vignatiová (druhá zleva) se studenty; 5 – 
H 35; 6 – H 36 a H 37.

Tab. CV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 36 a H 37; 2 – H 38; 3 – H 38, detail nálezu 
ostruh; 4 – H 39; 5 – H 40; 6 – H 40.

Tab. CVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 41; 2 – H 41; 3 – H 42; 4 – H 42; 5 – H 42, detail 
nálezu ostruh; 6 – H 43.

Tab. CVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 44; 2 – H 44; 3 – H 46; 4 – H 46; 5 – H 47 a H 
48; 6 – H 47 a H 48.

Tab. CVIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 49; 2 – H 49, detail nálezu sekery a nože; 3 – 
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H 49, detail nálezu ostruh; 4 – H 50; 5 – H 50, detail 
nálezu náušnice; 6 – H 51.

Tab. CIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 51; 2 – H 54; 3 – H 55; 4 – H 55; 5 – H 56; 6 – 
H 57 a H 58.

Tab. CX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 58, detail nálezu nože; 2 – superpozice H 59 a H 
89; 3 – H 59 a H 89; 4 – H 59 a H 89; 5 – H 59 a H 89; 
6 – H 60.

Tab. CXI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 61; 2 – H 62; 3 – H 63; 4 – H 64; 5 – H 65 a H 66; 
6 – H 67.

Tab. CXII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 67; 2 – H 68; 3 – H 60 a H 69; 4 – H 70; 5 – H 70; 
6 – H 71 a H 72; 7 – H 71.

Tab. CXIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 72; 2 – H 72; 3 – H 73; 4 – H 74; 5 – H 74; 6 – 
H 75.

Tab. CXIV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 77; 2 – H 78; 3 – H 78; 4 – H 79 a H 84; 5 – H 80; 
6 – H 81.

Tab. CXV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 82; 2 – H 82; 3 – H 83; 4 – H 85, H 86 a H 87; 5 – 
H 88; 6 – H 89.

Tab. CXVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 89; 2 – H 90; 3 – H 91; 4 – superpozice H 92 a H 
93; 5 – H 94; 6 – H 94.

Tab. CXVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 96; 2 – celkový pohled na odkrytou plochu, 
H 96 v popředí; 3 – H 97, H 98 a H 99; 4 – H 100; 5 – 
H 100, detail nálezu náušnice; 6 – H 101 a H 102.

Tab. CXVIII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 101 a H 102; 2 – H 103; 3 – H 104; 4 – 
H 104; 5 – H 104, detail nálezu nože; 6 – H 104.

Tab. CXIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 105; 2 – H 106; 3 – H 107; 4 – H 107, detail 
nálezu keramických nádob.

Tab. CXX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 108; 2 – H 108; 3 – H 109; 4 – H 109; 5 – H 110; 
6 – H 110.

Tab. CXXI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 111; 2 – H 112; 3 – H 113; 4 – H 114; 5 – H 115; 
6 – H 116.

Tab. CXXII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 117; 2 – H 118; 3 – H 118, detail nálezu 
ostruh; 4 – H 119; 5 – H 119; 6 – H 120.

Tab. CXXIII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 120, detail nálezu nože; 2 – H 121; 
3 – H 121; 4 – H 121, detail pohřbu jedince 121b; 5 – 
H 119 a H 122; 6 – H 122.

Tab. CXXIV: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 123; 2 – H 124, H 125 a H 126; 3 – H 127 
a H 128; 4 – H 129; 5 – H 130, H 131 a H 143; 6 – 
H 130, H 131 a H 143.

Tab. CXXV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 
1 – H 132; 2 – H 132, detail nálezu sekery a nože; 3 – 
H 135; 4 – H 136; 5 – H 137; 6 – H 137 a H 138.

Tab. CXXVI: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 138; 2 – H 138, detail nálezu 
keramických nádob; 3 – H 139; 4 – H 140; 5 – H 140, 
detail nálezu nože; 6 – H 141.

Tab. CXXVII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 141; 2 – H 142; 3 – H 142; 4 – H 145; 5 – 
H 147; 6 – H 148.

Tab. CXXVIII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 148; 2 – H 149; 3 – H 149; 4 – H 150; 5 – 
H 151; 6 – H 155; 7 – H 156.

Tab. CXXIX: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 157; 2 – H 158; 3 – H 159 a H 160; 4 – 
H 159 a H 160; 5 – H 161; 6 – H 162.

Tab. CXXX: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 164; 2 – H 165; 3 – H 166; 4 – H 167; 5 – 
H 169; 6 – H 170.

Tab. CXXXI: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 171; 2 – H 172 a H 173; 3 – H 172; 4 – 
H 173; 5 – H 174, dvojhrob H 175–176; 6 – H 175–176, 
H 177 a H 178.

Tab. CXXXII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 177, detail nálezu nože; 2 – H 178, detail 
nálezu sekery, nože a fragmentů vědra; 3 – H 179; 4 – 
H 180; 5 – H 181; 6 – H 182.

Tab. CXXXIII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 183 v superpozici se základovým žlabem; 
2 – H 184; 3 – H 185; 4 – H 185; 5 – H 186; 6 – H 188.

Tab. CXXXIV: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 189; 2 – H 190; 3 – H 191; 4 – H 192; 5 – 
H 193; 6 – H 193, detail pokrčených horních končetin 
v prostoru hrudníku.

Tab. CXXXV: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 194; 2 – H 202; 3 – H 203; 4 – H 203; 5 – 
H 204; 6 – H 204.

Tab. CXXXVI: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 205; 2 – H 205; 3 – H 206; 4 – H 205 
a H 206; 5 – H 207; 6 – H 207 a H 208 v superpozici 
s O 454.

Tab. CXXXVII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 207 a H 208 v superpozici s O 454; 
2 – H 207 a H 208; 3 – H 207 a H 208; 4 – H 208; 5 – 
H 209; 6 – H 210.
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Tab. CXXXVIII: Terénní fotografická dokumentace 
hrobů. 1 – H 211; 2 – H 212 v superpozici s O 303; 3 – 
H 212.

Tab. CXXXIX: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 1, H 2 – jedinec a, H 6 a H 7 – 
jedinec a.

Tab. CXL: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 8, H 9, H 10 a H 12 – jedinec a.

Tab. CXLI: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 13, H 14, H 15 a H 16.

Tab. CXLII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 17, H 18, H 19 a H 20.

Tab. CXLIII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 22, H 23, H 24 a H 25.

Tab. CXLIV: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 26, H 27, H 28 a H 29.

Tab. CXLV: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 30, H 31, H 32 a H 33.

Tab. CXLVI: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 34 – jedinec a, H 34 – jedinec b, 
H 35 a H 38.

Tab. CXLVII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 39, H 41, H 42 a H 44.

Tab. CXLVIII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 46, H 47, H 48 a H 49.

Tab. CXLIX: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 50 – jedinec a, H 51, H 52 a H 53.

Tab. CL: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. 
Hroby H 54, H 55, H 56 a H 57.

Tab. CLI: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 58, H 59, H 60 a H 61.

Tab. CLII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 63, H 64, H 65 a H 66.

Tab. CLIII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 67 – jedinec b, H 68, H 69 a H 70.

Tab. CLIV: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 71 – jedinec a, H 72, H 73 a H 77.

Tab. CLV: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 79, H 80, H 82 a H 83.

Tab. CLVI: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 84, H 85, H 87 a H 89.

Tab. CLVII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 90, H 91, H 92 a H 93.

Tab. CLVIII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 94, H 104 – jedinec a, H 104 – 
jedinec b a H 106.

Tab. CLIX: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 108, H 109, H 110 a H 114.

Tab. CLX: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 118, H 119, H 120 a H 121 – 
jedinec a.

Tab. CLXI: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 122, H 123, H 126 a H 129.

Tab. CLXII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 132, H 133, H 134 a H 136.

Tab. CLXIII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 138, H 141, H 148 a H 150.

Tab. CLXIV: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 154, H 156, H 157 a H 158.

Tab. CLXV: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 159, H 172, H 174 a dvojhrob 
H 175–176, jedinec 175.

Tab. CLXVI: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Dvojhrob H 175–176, jedinec 176; hroby 
H 190, H 191 a H 193.

Tab. CLXVII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hroby H 202, H 207, H 208 a H 209.

Tab. CLXVIII: Formulář zachovalosti kosterního 
materiálu. Hrob H 212.
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Plate Captions:

Plate I: Skeletons with grave goods. Double grave H 7. 
Inventory: 007a:1 – P38240, ceramic vessel; 007a:2 – 
P38239, ceramic vessel.

Plate II: Skeletons with grave goods. Graves H 8 and 
H 9. Inventory: 008:1 – P38241, ceramic vessel; 009:1 – 
P38242, knife, iron.

Plate III: Skeletons with grave goods. Graves H 9 
and H 10. Inventory: 009:2 – P38243, fire steel, iron; 
009:3 – P38245, amorphous fragment, iron; 009:4 – 
strike-a-light stone, chert; 010:1 – P38252, knife, iron; 
010:2 – earring, bronze.

Plate IV: Skeletons with grave goods. Grave H 14. 
Inventory: 014:1 – P38261, knife, iron; 014:2 – P38263, 
knife fragment, iron; 014:3 – P38262, amorphous 
fragment, iron.

Plate V: Skeletons with grave goods. Grave H 15. 
Inventory: 015:1 – P38275, ceramic vessel; 015:2 – 
P38271, fire steel, iron; 015:3 – P38273, knife 
fragment, iron; 015:4 – P38272, strike-a-light stone; 
015:5 – P38274, knife, iron.

Plate VI: Skeletons with grave goods. Graves H 18 and 
H 20. Inventory: 018:1 – P38284, knife, iron; 020:1 – 
P38291, knife, iron; 020:2 – P38292, buckle, iron; 
020:3 – P38293, strap-end, iron; 020:4 – P38294, ring, 
bronze; 020:5 – no inventory number, knife fragment, 
iron.

Plate VII: Skeletons with grave goods. Grave H 22. 
Inventory: 022:1 – P38302/1; 022:2 – P38302/2; 022:3 – 
P38302/3; 022:4 – P38302/4; 022:5 – P38302/5; 022:6 – 
P38302/6; 022:7 – P38302/7; 022:8 – P38302/8; 022:9 – 
P38302/9; 022:10 – P38302/10; 022:11 – P38302/11; 
022:12 – P38302/12; 022:13 – P38302/13; 022:14 – 
P38302/14; 022:15 – P38302/15; 022:16 – P38302/16; 
022:17 – P38302/17; 022:18 – P38302/18; 022:19 – 
P38302/19; 022:20 – P38302/20; 022:21 – P38302/21; 
022:22 – P38302/22; 022:23 – P38302/23; 022:24 – 
P38302/24; 022:25 – P38302/25; 022:26 – P38302/26; 
022:27 – P38302/27; 022:28 – P38303; 1–27 beads, 
glass; 28 finger ring, bronze/copper. 

Plate VIII: Skeletons with grave goods. Graves H 24 
and H 25. Inventory: 024:1 – P38310, knife, iron; 
025:1 – P38311, knife, iron; 025:2 – P38312, earring, 
bronze; 025:3 – P38313, earring, bronze. 

Plate IX: Skeletons with grave goods. Grave H 28. 
Inventory: 028:1 – P38321; 028:2 – P38322; 028:3 – 
P38323; 028:4 – P38324; 028:5 – P38325; 028:6 – 
P38326; 028:7 – P38327/1; 028:8 – P38327/2; 028:9 – 
P38327/3; 028:10 – P38327/4; 028:11 – P38327/5; 1–6, 
earrings, bronze; 7–10 glass beads on iron wire; 11 
amorphous fragments, glass/metal. 

Plate X: Skeletons with grave goods. Double grave 
H 34 and Grave H 35. Inventory: 034a:1 – P38328, 
earring, bronze; 035:1 – P126376, knife, iron. 

Plate XI: Skeletons with grave goods. Grave H 38. 
Inventory: 038:1 – P126385, bearded axe, iron; 
038:1a – textile imprints in iron corrosion products; 
038:4 – P126380, razor/folding knife, iron; 038:5 – 
P126384, amorphous fragments, iron. 

Plate XII: Skeletons with grave goods. Grave H 38. 
Inventory: 038:2 – P126382; 038:3 – P126383; 2–3 
spurs, iron.

Plate XIII: Skeletons with grave goods. Graves H 40 
and H 41. Inventory: 040:1 – P144644, ceramic vessel; 
040:2 – P144643, ceramic vessel fragments; 041:1 – 
P144647, ceramic vessel.

Plate XIV: Skeletons with grave goods. Grave H 42. 
Inventory: 042:1 – P144664, amorphous fragments, 
iron; 042:2 – P144662, knife, iron; 042:3 – P144663/1; 
042:4 – P144663/2; 042:5 – P144663/3, 3–5 buckles, 
iron; 042:6 – P144661/1, spur, iron. 

Plate XV: Skeletons with grave goods. Grave H 42 
and double grave? H47 and H 48. Inventory: 
042:7 – P144661/2, spur, iron; 047:1 – knife, iron, no 
inventory number, disintegrated, not depicted.

Plate XVI: Skeletons with grave goods. Grave H 49. 
Inventory: 049:1 – P144677, broadaxe, iron; 049:2 – 
P144678, knife, iron; 049:9 – buckle fragment, iron.

Plate XVII: Skeletons with grave goods. Grave H 49. 
Inventory: 049:4 – P144679/1; 049:5 – P144680/1; 4–5 
spurs, iron; 3, 6–8 not depicted. 

Plate XVIII: Skeletons with grave goods. Double grave 
H 50 and Grave H 54. Inventory: 050b:1 – P144683, 
earring, bronze; 054:1 – P144689/1-18, ceramic vessel 
fragments.

Plate XIX: Skeletons with grave goods. Graves H 55 
and H 56. Inventory: 055:1 – P144691, ceramic 
vessel; 056:1 – P144693, globular bell fragments, 
iron; 056:2 – P144694/1-7, ceramic vessel fragments; 
056:3 – P144695, decorated ceramic belly shard.

Plate XX: Skeletons with grave goods. Graves H 57 
and H 58. Inventory: 057:1 – P144697, knife fragment, 
iron; 058:1 – P144699, knife, iron.

Plate XXI: Skeletons with grave goods. Graves H 59 
and H 61. Inventory: 059:1 – P144701, knife, iron; 
059:2 – P144702, fire steel, iron; 061:1 – P144707/1-8, 
ceramic vessel fragments. 

Plate XXII: Skeletons with grave goods. Graves H 63 
and H 65. Inventory: 063:1 – P144710, knife fragment, 
iron; 065:1 – P144714, knife, iron; 065:2 – P144715; 
065:3 – P144713; 2–3 beads, glass.
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Plate XXIII: Skeletons with grave goods. Grave H 66. 
Inventory: 066:1 – P144717, knife, iron; 066:2 – 
P144718, tool, iron; 066:3 – P144720, fragment of 
a bucket suspension fitting, iron; 066:4 – P144719, 
fragment, iron.

Plate XXIV: Skeletons with grave goods. Grave H 68. 
Inventory: 068:1 – P144726/1; 068:2 – P144726/2; 1–2 
whetstones; 068:3 – P144725, point/nail, iron.

Plate XXV: Skeletons with grave goods. Grave H 69 
and double grave H 71. Inventory: 069:1 – P144728, 
knife fragments, iron; 069:2 – P144729, globular bell 
fragments, iron; 071a:1 – P144733, ceramic vessel. 

Plate XXVI: Skeletons with grave goods. Graves H 72 
and H 76. Inventory: 072:1 – P144735, button, glass/
iron; 076:1 – P144741, ceramic vessel.

Plate XXVII: Skeletons with grave goods. Graves H 79 
and H 80. Inventory: 079:1 – P144750, ceramic vessel; 
079:2 – P144749, ceramic vessel fragment; 080:1 – 
amorphous iron fragment, not depicted.

Plate XXVIII: Skeletons with grave goods. Graves H 82 
and H 88. Inventory: 082:1 – P144754, knife, iron; 
088:1 – P144761, ceramic vessel.

Plate XXIX: Skeletons with grave goods. Graves H 90 
and H 93. Inventory: 090:1 – P144763, ceramic vessel 
fragments; 093:1 – P144767, buckle, iron. 

Plate XXX: Skeletons with grave goods. Graves H 100 
and H 101. Inventory: 100:1 – P158861, earring, 
bronze; 101:1 – P158863, ceramic vessel.

Plate XXXI: Skeletons with grave goods. Grave H 103 
and double grave H 104. Inventory: 103:1 – P158869, 
axe, iron; 104a:1 – P158871, knife, iron. Finds from 
the fill: 104:2 – P159201, spear, iron. 

Plate XXXII: Skeletons with grave goods. Graves 
H 105 and H 106. Inventory: 105:1 – P158873, 
ceramic vessel; 106:1 – P158876, earring fragment, 
gilt bronze; 106:2 – P158877, finger ring fragment, 
bronze/copper. 

Plate XXXIII: Skeletons with grave goods. Grave 
H 107. Inventory: 107:1 – P158881/1-2; 107:2 – 
P158881/3-5; 107:3 – P158879; 107:4 – P158880; 1–2 
earrings, bronze; 3–4 ceramic vessels. 

Plate XXXIV: Skeletons with grave goods. Graves 
H 108 and H 110. Inventory: 108:1 – P158883, knife, 
iron; 108:2 – P158884, fragment of a folding knife/
razor, iron; 110:1 – P159357; 110:2 – P159358; 110:3 – 
P159359; 1–3 ceramic vessel fragments. 

Plate XXXV: Skeletons with grave goods. Graves 
H 113 and H 117. Inventory: 113:1 – P158905, knife 
fragment, iron. Finds from the fill: 117:1 – P158946, 
ceramic vessel fragment.

Plate XXXVI: Skeletons with grave goods. Grave 
H 118. Inventory: 118:1 – P158948, sword, iron.

Plate XXXVII: Skeletons with grave goods. Graves 
H 118 and H 120. Inventory: 118:2 – P158949/1; 118:3 – 
P158949/2; 2–3 spurs, iron; 120:1 – P158952, knife, iron. 

Plate XXXVIII: Skeletons with grave goods. Graves 
H 122 and H 124. Inventory: 122:1 – P158955/1; 
122:2 – P158955/2; 122:3 – P158955/3; 122:4 – 
P158955/4; 122:5 – P158955/5; 122:6-8 – P158955/6-
8; 1–8 earrings and earring fragments, bronze; 
124:1 – P158982, globular bell, bronze. Finds from 
the fill: 122:9 – P158956, rod fragment, iron; 122:10 – 
P158958-962, ceramic vessel fragment.

Plate XXXIX: Skeletons with grave goods. Graves 
H 128 and H 132. Inventory: 128:1 – P158987, 
ceramic vessel; 132:1 – P158992, bearded axe, iron. 

Plate XL: Skeletons with grave goods. Graves H 133 
and H 135. Inventory: 133:1 – P158994, ceramic 
vessel; 135:1 – P158997, ceramic vessel. 

Plate XLI: Skeletons with grave goods. Graves H 136 
and H 138. Inventory: 136:1 – no inventory number, 
not depicted; 138:1 – P158999; 138:2 – P159000; 1–2 
ceramic vessels.

Plate XLII: Skeletons with grave goods. Graves H 140 
and H 143. Inventory: 140:1 – P159004, knife, iron. 
Finds from the fill: 143:1 – P159016, fragment of 
a bucket hoop, iron. 

Plate XLIII: Skeletons with grave goods. Graves H 144 
and H 155. Inventory: 144:1 – P159018, ceramic 
vessel; 155:1 – P159029/1; 155:2 – P159029/2; 155:3 – 
P159029/3; 155:4 – P159028; 155:5 – P159027; 1–3 
earrings, bronze; 4–5 ceramic vessels. 

Plate XLIV: Skeletons with grave goods. Graves H 156 
and H 159. Inventory: 156:1 – P159027, handled 
knife, iron/bone; 159:1 – P165022, knife fragment, 
iron; 159:2 – P165023, fire steel fragment, iron. 

Plate XLV: Skeletons with grave goods. Graves H 160, 
H 161 and H 164. Inventory: 160:1 – P165025/1; 
160:2 – P165025/2-3; 1–2 earrings, bronze; 161:1 – 
ceramic vessel, no inventory number, not depicted; 
164:1 – P165032, ceramic vessel.

Plate XLVI: Skeletons with grave goods. Grave H 163. 
Inventory: 163:1 – P165028, ceramic vessel; 163:2 – 
P165029, knife, iron; 163:3 – P165030, globular bell 
fragments, iron. 

Plate XLVII: Skeletons with grave goods. Grave H 172. 
Inventory: 172:1 – P165037; 172:2 – P165036; 172:3 – 
P165038/1; 172:4 – P165038/2; 172:5 – P165038/3; 
172:6 – P165038/4; 172:7 – P165038/5; 172:8 – 
P165038/6; 1 – earring, bronze; 2 – ceramic vessel; 3–6 
beads, glass; 7–8 necklace components, bronze.
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Plate XLVIII: Skeletons with grave goods. Graves 
H 168, H 173 and H 174. Inventory: 168:1 – ceramic 
vessel, no inventory number, not depicted; 173:1 – 
buckle, iron, no inventory number, not depicted; 
174:1 – amorphous iron fragments, no inventory 
number, not depicted.

Plate XLIX: Skeletons with grave goods. Double 
grave H 175–176. Inventory: 175:1 – P165042, knife, 
iron; 175:2 – P165043, ceramic spindle whorl; 176:3 – 
P165046/1; 176:4 – P165046/2; 3–4 spurs, iron; 
176:7 – P165047/1, loop fragment, iron. 

Plate L: Skeletons with grave goods. Double grave 
H 175–176 and Grave H 177. Inventory: 176:5 – 
P165045, bearded axe, iron; 176:8 – P165047/3-4, ring 
and a ring fragment, iron; 177:1 – P165052, knife, 
iron; 177:2 – P165051, button, glass/metal; 177:3 – 
P165050/1; 177:4 – P165050/2; 3–4, globular bell 
fragments, iron. 

Plate LI: Skeletons with grave goods. Grave H 178. 
Inventory: 178:1 – P165055, bucket fragments: hoops, 
suspension fitting and handle, iron. 

Plate LII: Skeletons with grave goods. Graves H 178 
and H 186. Inventory: 178:2 – P165053, bearded axe, 
iron; 178:3 – P165054/1; 178:4 – P165054/2-3; 3–4 
knife fragments, iron; 186:1 – P174582, ceramic vessel. 

Plate LIII: Skeletons with grave goods. Graves H 187 
and H 190. Inventory: 187:1 – P174584, ceramic vessel; 
190:1 – P174596, fire steel, iron. 

Plate LIV: Skeletons with grave goods. Graves 
H 191 and H 192. Inventory: 191:1 – P174598, knife 
fragment, iron; 192:1 – P174600, knife fragments, 
iron. 

Plate LV: Skeletons with grave goods. Graves H 202 
and H 204. Inventory: 202:1 – P204397, button, 
glass/metal; 202:2 – P204396, glass pebble; 202:3 – 
P204398, finger ring fragments, bronze; 204:1 – 
P204438, ceramic vessel. 

Plate LVI: Skeletons with grave goods. Grave H 209. 
Inventory: 209:1 – P205603, knife, iron; 209:2 – 
P205606, buckle fragment, iron. 

Plate LVII: Skeletons with no grave goods. Graves H 1, 
H 6, H 11 and H 12.

Plate LVIII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 13, H 16, H 17 and H 19.

Plate LIX: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 23, H 26, H 27 and H 31.

Plate LX: Skeletons with no grave goods. Graves H 32, 
H 33, H 36 and H 37.

Plate LXI: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 39, H 44, H 45 and H 46.

Plate LXII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 51, H 52, H 53 and H 60.

Plate LXIII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 64, H 70, H 73 and double grave H 67.

Plate LXIV: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 74, H 77, H 78 and H 83.

Plate LXV: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 85, H 87, H 89 and H 91.

Plate LXVI: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 92, H 94, H 95 and H 99.

Plate LXVII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 102, H 109, H 111 and H 114.

Plate LXVIII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 115, H 116, H 119 and double grave H 121.

Plate LXIX: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 123, H 126, H 127 and H 129.

Plate LXX: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 130, H 131, H 134 and H 137.

Plate LXXI: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 141, H 142, H 145 and H 146.

Plate LXXII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 147, H 148, H 149 and H 150.

Plate LXXIII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 151, H 152, H 153 and H 157.

Plate LXXIV: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 158, H 162, H 166 and H 167.

Plate LXXV: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 169, H 170, H 171 and H 179.

Plate LXXVI: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 181, H 182, H 183 and H 184.

Plate LXXVII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 185, H 188, H 189 and H 193.

Plate LXXVIII: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 194, H 203, H 206 and H 207.

Plate LXXIX: Skeletons with no grave goods. Graves 
H 208, H 212 and empty grave pit H 210.

Plate LXXX: Skeleton torsos with no grave goods. 
Graves H 2, H 3, H 4, H 5, H 21, H 29, H 30 and H 43.

Plate LXXXI: Skeleton torsos with no grave goods. 
Graves H 62, H 75, H 81, H 84 and H 86.

Plate LXXXII: Skeleton torsos with no grave goods. 
Graves H 96, H 97, H 98, H 112, H 125, H 139, H 154 
and H 165.

Plate LXXXIII: Skeleton torsos with no grave goods. 
Graves H 180, H 205 and H 211.

Plate LXXXIV: Ceramic finds from grave fills. 
Graves H 36, H 37 and H 38. Finds: 036:1-3 – 
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P127482-P127484; 037:1-2 – P127485-P127486; 038:1-
23 – P126389-P126411.

Plate LXXXV: Ceramic finds from grave fills. Graves 
H 41, H 43, H 44, H 59, H 66, H 74 and H 79. 
Finds: 041:1 – P144654; 043:1 – P144667; 044:1-4 – 
P144668-P144671; 059:1 – P144703; 066:1 – P144722; 
074:1 – P144738; 079:1-2 – P144744-P144745.

Plate LXXXVI: Ceramic finds from grave fills. 
Graves H 79, H 98, H 101 and H 105. Finds: 079:3-
6 – P144746-P144749; 098:1 – P158858; 101:1-3 – 
P158864-P158866; 105:1 – P158874.

Plate LXXXVII: Ceramic finds from grave fills. Grave 
H 109. Finds: 109:1-13 – P158886, P158889-P158900.

Plate LXXXVIII: Ceramic finds from grave fills. Grave 
H 114. Finds: 114:1, 6-13 – P158908-P158916, ceramic 
fragments; 114:2-5 – P158940, clay daub fragments.

Plate LXXXIX: Ceramic finds from grave fills. Grave 
H 114. Finds: 114:14-35 – P158915-P158939.

Plate XC: Ceramic finds from grave fills. Grave 
H 122. Finds: 122:1-18 – P158957, P158963-P158968, 
P158970-P158978.

Plate XCI: Ceramic finds from grave fills. Graves 
H 129, H 138 and H 141. Finds: 129:1-2 – 
P156775-P156776; 138:1 – P159001; 141:1-12 – 
P159006-P159011, no inventory number.

Plate XCII: Ceramic finds from grave fills. 
Graves H 148, H 189 and H 202. Finds: 148:1 – 
P159021; 189:1-4 – P174587-P174589; 202:1-12 – 
P204389-P204394, no inventory number.

Plate XCIII: Ceramic finds from grave fills. Graves 
H 204, H 205, H 206, H 207 and H 208. Finds: 
204:1 – P204402; 205:1-16 – P204404-P204416; 
206:1-3 – P204422, no inventory number; 207:1 – 
P204425; 208:1-8 – P204429-P204434, no inventory 
number.

Plate XCIV: Ceramic finds from grave fills. Graves 
H 208, H 209 and H 210. Finds: 208:9-10 – 
P204435-P204436; 209:1-15 – P205527-P205528, 
P205530-P205544, P205554, P205555, P205560; 
210:1-2 – P206451, P206452.

Plate XCV: General view of the excavation area in the 
Southern Suburb. 1 – landscape view, flooded area of 
the suburb, a 1962 photo; 2 – general view of the area 
uncovered by a bulldozer, 1976; 3 – J. Vignatiová and 
B. Dostál looking at the superposition of graves H 59 
and H 89, 1976; 4 – J. Vignatiová doing field research, 
1978.

Plate XCVI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 1; 2 – H 2; 3 – H 3; 4 – H 7; 5 – H 8; 6 – 
H 8, detailed view of a ceramic vessel find.

Plate XCVII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 9; 2 – H 9, detailed view of a knife find; 
3 – H 10; 4 – H 10, detailed view of a knife find; 5 – 
H 10, detailed view of an earring find; 6 – H 12.

Plate XCVIII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 13; 2 – H 14; 3 – H 15; 4 – H 15, detailed 
view of a fire steel, knife fragment and strike-a-light 
stone find; 5 – H 15, detailed view of a ceramic vessel 
find; 6 – H 16.

Plate XCIX: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 17; 2 – H 17, H 20 and O 6; 3 – H 17; 4 – 
H 18; 5 – H 18, detailed view of a knife find; 6 – H 19.

Plate C: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 19 and O 6; 2 – H 20; 3 – H 20, detailed 
view of a knife find; 4 – H 20, detailed view of a buckle 
and strap-end find; 5 – H 21; 6 – H 22.

Plate CI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 22, detailed view of a glass bead find; 2 – 
H 23; 3 – H 24; 4 – H 24; 5 – H 25; 6 – H 25, detailed 
view of a knife find.

Plate CII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 26; 2 – H 26; 3 – H 27; 4 – H 28; 5 – H 28, 
detailed view of an earring find; 6 – H 28, detailed 
view of a glass bead find.

Plate CIII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 29; 2 – H 29; 3 – H 31; 4 – H 32; 5 – H 33; 
6 – H 33.

Plate CIV: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 34; 2 – H 35; 3 – H 35; 4 – H 35, a photo 
from excavations, J. Vignatiová (second from the left) 
with students; 5 – H 35; 6 – H 36 and H 37.

Plate CV: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 36 and H 37; 2 – H 38; 3 – H 38, detailed 
view of a spur find; 4 – H 39; 5 – H 40; 6 – H 40.

Plate CVI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 41; 2 – H 41; 3 – H 42; 4 – H 42; 5 – H 42, 
detailed view of a spur find; 6 – H 43.

Plate CVII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 44; 2 – H 44; 3 – H 46; 4 – H 46; 5 – H 47 
and H 48; 6 – H 47 and H 48.

Plate CVIII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 49; 2 – H 49, detailed view of an axe 
and knife find; 3 – H 49, detailed view of a spur find; 
4 – H 50; 5 – H 50, detailed view of an earring find; 
6 – H 51.

Plate CIX: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 51; 2 – H 54; 3 – H 55; 4 – H 55; 5 – H 56; 
6 – H 57 and H 58.

Plate CX: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 58, detailed view of a knife find; 2 – 
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superposition of H 59 and H 89; 3 – H 59 and H 89; 
4 – H 59 and H 89; 5 – H 59 and H 89; 6 – H 60.

Plate CXI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 61; 2 – H 62; 3 – H 63; 4 – H 64; 5 – H 65 
and H 66; 6 – H 67.

Plate CXII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 67; 2 – H 68; 3 – H 60 and H 69; 4 – 
H 70; 5 – H 70; 6 – H 71 and H 72; 7 – H 71.

Plate CXIII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 72; 2 – H 72; 3 – H 73; 4 – H 74; 5 – H 74; 
6 – H 75.

Plate CXIV: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 77; 2 – H 78; 3 – H 78; 4 – H 79 and 
H 84; 5 – H 80; 6 – H 81.

Plate CXV: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 82; 2 – H 82; 3 – H 83; 4 – H 85, H 86 
and H 87; 5 – H 88; 6 – H 89.

Plate CXVI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 89; 2 – H 90; 3 – H 91; 4 – superposition 
of graves H 92 and H 93; 5 – H 94; 6 – H 94.

Plate CXVII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 96; 2 – general view of the excavated 
area with H 96 in the foreground; 3 – H 97, H 98 and 
H 99; 4 – H 100; 5 – H 100, detailed view of an earring 
find; 6 – H 101 and H 102.

Plate CXVIII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 101 and H 102; 2 – H 103; 3 – H 104; 4 – 
H 104; 5 – H 104, detail of a knife find; 6 – H 104.

Plate CXIX: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 105; 2 – H 106; 3 – H 107; 4 – H 107, 
detailed view of a ceramic vessel find.

Plate CXX: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 108; 2 – H 108; 3 – H 109; 4 – H 109; 5 – 
H 110; 6 – H 110.

Plate CXXI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 111; 2 – H 112; 3 – H 113; 4 – H 114; 5 – 
H 115; 6 – H 116.

Plate CXXII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 117; 2 – H 118; 3 – H 118, detailed view 
of a spur find; 4 – H 119; 5 – H 119; 6 – H 120.

Plate CXXIII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 120, detailed view of a knife find; 
2 – H 121; 3 – H 121; 4 – H 121, detailed view of the 
buried individual 121b; 5 – H 119 and H 122; 6 – 
H 122.

Plate CXXIV: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 123; 2 – H 124, H 125 and H 126; 
3 – H 127 and H 128; 4 – H 129; 5 – H 130, H 131 and 
H 143; 6 – H 130, H 131 and H 143.

Plate CXXV: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 132; 2 – H 132, detailed view of an axe 
and knife find; 3 – H 135; 4 – H 136; 5 – H 137; 6 – 
H 137 and H 138.

Plate CXXVI: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 138; 2 – H 138, detailed view of a ceramic 
vessel find; 3 – H 139; 4 – H 140; 5 – H 140, detailed 
view of a knife find; 6 – H 141.

Plate CXXVII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 141; 2 – H 142; 3 – H 142; 4 – H 145; 
5 – H 147; 6 – H 148.

Plate CXXVIII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 148; 2 – H 149; 3 – H 149; 4 – H 150; 
5 – H 151; 6 – H 155; 7 – H 156.

Plate CXXIX: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 157; 2 – H 158; 3 – H 159 and H 160; 
4 – H 159 and H 160; 5 – H 161; 6 – H 162.

Plate CXXX: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 164; 2 – H 165; 3 – H 166; 4 – H 167; 5 – 
H 169; 6 – H 170.

Plate CXXXI: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 171; 2 – H 172 and H 173; 3 – H 172; 
4 – H 173; 5 – H 174, double grave H 175–176; 6 – 
H 175–176, H 177 and H 178.

Plate CXXXII: On-site photographic documentation of 
graves. 1 – H 177, detailed view of a knife find; 2 – H 178, 
detailed view of an axe, knife and bucket fragment find; 
3 – H 179; 4 – H 180; 5 – H 181; 6 – H 182.

Plate CXXXIII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 183 in superposition with 
a foundation trench; 2 – H 184; 3 – H 185; 4 – H 185; 
5 – H 186; 6 – H 188.

Plate CXXXIV: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 189; 2 – H 190; 3 – H 191; 4 – H 192; 
5 – H 193; 6 – H 193, detailed view of the arms bent in 
the thoracic region.

Plate CXXXV: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 194; 2 – H 202; 3 – H 203; 4 – H 203; 
5 – H 204; 6 – H 204.

Plate CXXXVI: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 205; 2 – H 205; 3 – H 206; 4 – H 205 
and H 206; 5 – H 207; 6 – H 207 and H 208 in 
superposition with O 454.

Plate CXXXVII: On-site photographic documentation 
of graves. 1 – H 207 and H 208 in superposition 
with O 454; 2 – H 207 and H 208; 3 – H 207 and 
H 208; 4 – H 208; 5 – H 209; 6 – H 210.

Plate CXXXVIII: On-site photographic 
documentation of graves. 1 – H 211; 2 – H 212 in 
superposition with O 303; 3 – H 212.
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Plate CXXXIX: Skeleton record sheets. Graves H 1, 
H 2 – individual a, H 6 and H 7 – individual a.

Plate CXL: Skeleton record sheets. Graves H 8, H 9, 
H 10 and H 12 – individual a.

Plate CXLI: Skeleton record sheets. Graves H 13, H 14, 
H 15 and H 16.

Plate CXLII: Skeleton record sheets. Graves H 17, 
H 18, H 19 and H 20.

Plate CXLIII: Skeleton record sheets. Graves H 22, 
H 23, H 24 and H 25.

Plate CXLIV: Skeleton record sheets. Graves H 26, 
H 27, H 28 and H 29.

Plate CXLV: Skeleton record sheets. Graves H 30, 
H 31, H 32 and H 33.

Plate CXLVI: Skeleton record sheets. Graves H 34 – 
individual a, H 34 – individual b, H 35 and H 38.

Plate CXLVII: Skeleton record sheets. Graves H 39, 
H 41, H 42 and H 44.

Plate CXLVIII: Skeleton record sheets. Graves H 46, 
H 47, H 48 and H 49.

Plate CXLIX: Skeleton record sheets. Graves H 50 – 
individual a, H 51, H 52 and H 53.

Plate CL: Skeleton record sheets. Graves H 54, H 55, 
H 56 and H 57.

Plate CLI: Skeleton record sheets. Graves H 58, H 59, 
H 60 and H 61.

Plate CLII: Skeleton record sheets. Graves H 63, H 64, 
H 65 and H 66.

Plate CLIII: Skeleton record sheets. Graves H 67 – 
individual b, H 68, H 69 and H 70.

Plate CLIV: Skeleton record sheets. Graves H 71 – 
individual a, H 72, H 73 and H 77.

Plate CLV: Skeleton record sheets. Graves H 79, H 80, 
H 82 and H 83.

Plate CLVI: Skeleton record sheets. Graves H 84, H 85, 
H 87 and H 89.

Plate CLVII: Skeleton record sheets. Graves H 90, 
H 91, H 92 and H 93.

Plate CLVIII: Skeleton record sheets. Graves H 94, 
H 104 – individual a, H 104 – individual b and H 106.

Plate CLIX: Skeleton record sheets. Graves H 108, 
H 109, H 110 and H 114.

Plate CLX: Skeleton record sheets. Graves H 118, 
H 119, H 120 and H 121 – individual a.

Plate CLXI: Skeleton record sheets. Graves H 122, 
H 123, H 126 and H 129.

Plate CLXII: Skeleton record sheets. Graves H 132, 
H 133, H 134 and H 136.

Plate CLXIII: Skeleton record sheets. Graves H 138, 
H 141, H 148 and H 150.

Plate CLXIV: Skeleton record sheets. Graves H 154, 
H 156, H 157 and H 158.

Plate CLXV: Skeleton record sheets. Graves H 159, 
H 172, H 174 and double grave H 175–176, individual 
175.

Plate CLXVI: Skeleton record sheets. Double grave 
H 175–176, individual 176; Graves H 190, H 191 and 
H 193.

Plate CLXVII: Skeleton record sheets. Graves H 202, 
H 207, H 208 and H 209.

Plate CLXVIII: Skeleton record sheets. Grave H 212.
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Tab. I: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 7. Inventář: 007a:1 – P38240, nádoba, keramika; 007a:2 – P38239, nádoba, keramika.

007a, b

0 0, 5 m

1

2

2

1

0 10 cm

°

0 0,5 m
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008

0 0, 5 m

0 5 cm
1

°

0 0,5 m

1

009

0 0, 5 m

1

1

0 5 cm

2, 3, 4XW$

°

0 0,5 m

Tab. II: Kostry s nálezy. Hroby H 8 a H 9. Inventář: 008:1 – P38241, nádoba, keramika; 009:1 – P38242, nůž, železo.
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2

3

4

0 5 cm

010 #

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

0 5 cm

2

1

2

Tab. III: Kostry s nálezy. Hroby H 9 a H 10. Inventář: 009:2 – P38243, ocílka, železo; 009:3 – P38245, amorfní zlomek, železo; 009:4 – 
křesací kámen, rohovec; 010:1 – P38252, nůž, železo; 010:2 – náušnice, bronz.
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014

0 0, 5 m

1, 2

3

0 5 cm

1

2

3

XW

°

0 0,5 m

Tab. IV: Kostry s nálezy. Hrob H 14. Inventář: 014:1 – P38261, nůž, železo; 014:2 – P38263, zlomek nože, železo; 014:3 – P38262, 
amorfní zlomek, železo.
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015

0 0, 5 m

1

5

2

3, 4

0 5 cm

°

0 0,5 m

1

1

0 5 cm

2

3

5

4

Tab. V: Kostry s nálezy. Hrob H 15. Inventář: 015:1 – P38275, nádoba, keramika; 015:2 – P38271, ocílka, železo; 015:3 – P38273, 
zlomek nože, železo; 015:4 – P38272, křesací kámen; 015:5 – P38274, nůž, železo.
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018

020

0 0, 5 m

0 0, 5 m

1

0 5 cm

°
0 0,5 m

1

1

2

0 5 cm

3

0 5 cm
4

5

2, 3

1

4, 5

!!!
XW

GG

°

0 0,5 m
Tab. VI: Kostry s nálezy. Hroby H 18 a H 20. Inventář: 018:1 – P38284, nůž, železo; 020:1 – P38291, nůž, železo; 020:2 – P38292, 

přezka, železo; 020:3 – P38293, nákončí, železo; 020:4 – P38294, kroužek, bronz; 020:5 – bez inventárního čísla, zlomek nože, železo.
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022

1–27

28

0 1  cm

0 0, 5 m

28

0 3  cm

17

7

16 18 19

22 23 24 25 26 27

64 531 2

2120

")")")") ")
")")

")")")")")

!!!

°

0 0,5 m

98 11 1210 14 1513

28

Tab. VII: Kostry s nálezy. Hrob H 22. Inventář: 022:1 – P38302/1; 022:2 – P38302/2; 022:3 – P38302/3; 022:4 – P38302/4; 022:5 – 
P38302/5; 022:6 – P38302/6; 022:7 – P38302/7; 022:8 – P38302/8; 022:9 – P38302/9; 022:10 – P38302/10; 022:11 – P38302/11; 
022:12 – P38302/12; 022:13 – P38302/13; 022:14 – P38302/14; 022:15 – P38302/15; 022:16 – P38302/16; 022:17 – P38302/17; 
022:18 – P38302/18; 022:19 – P38302/19; 022:20 – P38302/20; 022:21 – P38302/21; 022:22 – P38302/22; 022:23 – P38302/23; 

022:24 – P38302/24; 022:25 – P38302/25; 022:26 – P38302/26; 022:27 – P38302/27; 022:28 – P38303; 1–27 korálek, sklo; 28 prsten, 
bronz/měď.
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024

025

0 5 cm

0 5 cm

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

1

1

1

1

0 1 cm

2 3

#*#*

°

0 0,5 m

2, 3

Tab. VIII: Kostry s nálezy. Hroby H 24 a H 25. Inventář: 024:1 – P38310, nůž, železo; 025:1 – P38311, nůž, železo; 025:2 – P38312, 
náušnice, bronz; 025:3 – P38313, náušnice, bronz.
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028

1, 3, 5

0 0, 5 m

3

5

1

4

6

2

0 2 cm

7–10

11

0 2 cm

0 2 cm

0 2 cm

2, 4, 6

7–10, 11

#*#*
#*#*#*#*

")")")")

°

0 0,5 m

Tab. IX: Kostry s nálezy. Hrob H 28. Inventář: 028:1 – P38321; 028:2 – P38322; 028:3 – P38323; 028:4 – P38324; 028:5 – P38325; 
028:6 – P38326; 028:7 – P38327/1; 028:8 – P38327/2; 028:9 – P38327/3; 028:10 – P38327/4; 028:11 – P38327/5; 1–6, náušnice, 

bronz; 7–10, skleněné korálky na železném drátě; 11, amorfní zlomky, sklo/kov.
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035

0 5 cm

0 0, 5 m

0 2 cm

1

0 0, 5 m

11

034b, a

#*

°

0 0,5 m

1

°

0 0,5 m

Tab. X: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 34 a hrob H 35. Inventář: 034a:1 – P38328, náušnice, bronz; 035:1 – P126376, nůž, železo.
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038

0 5 cm

0 5 cm

1

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

1

2,3

4, 5

1a

4

5

4a

Tab. XI: Kostry s nálezy. Hrob H 38. Inventář: 038:1 – P126385, sekera/bradatice, železo; 038:1a – otisky textilu v korozních 
produktech železa; 038:4 – P126380, břitva / zavírací nůž, železo; 038:5 – P126384, amorfní zlomky, železo.
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0 5 cm

3

2

Tab. XII: Kostry s nálezy. Hrob H 38. Inventář: 038:2 – P126382; 038:3 – P126383; 2–3, ostruha, železo.
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0 5 cm

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

040

041

1, 2

0 5 cm

1

2

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

1

0 5 cm

Tab. XIII: Kostry s nálezy. Hroby H 40 a H 41. Inventář: 040:1 – P144644, nádoba, keramika; 040:2 – P144643, zlomky nádoby, 
keramika; 041:1 – P144647, nádoba, keramika.
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Tab. XIV: Kostry s nálezy. Hrob H 42. Inventář: 042:1 – P144664, amorfní zlomky, železo; 042:2 – P144662, nůž, železo; 042:3 – 
P144663/1; 042:4 – P144663/2; 042:5 – P144663/3; 3–5 přezka, železo; 042:6 – P144661/1, ostruha, železo.

0 5 cm

042

0 0, 5 m

2

3

7

8

6

5

3, 4

1

4 5

6

1

0 2 cm

GG G

XW

°

0 0,5 m

2
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0 5 cm

047048
°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

7

Tab. XV: Kostry s nálezy. Hrob H 42 a dvojhrob? H 47 a H 48. Inventář: 042:7 – P144661/2, ostruha, železo; 047:1 – nůž, železo, bez 
inventárního čísla, rozpadl se, nevyobrazeno.
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049

1

0 0, 5 m

1

5, 8, 9

3

0 5 cm

2

9

0 2 cm

2

4, 6, 7 G GG G

G

°

0 0,5 m

0 5 cm

1

Tab. XVI: Kostry s nálezy. Hrob H 49. Inventář: 049:1 – P144677, sekera/širočina, železo; 049:2 – P144678, nůž, železo; 049:9 – 
zlomek přezky, železo.
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4

0 5 cm

5

Tab. XVII: Kostry s nálezy. Hrob H 49. Inventář: 049:4 – P144679/1; 049:5 – P144680/1; 4–5 ostruha, železo; 3, 6–8 nevyobrazeno.
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054

0 10 cm

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 2 cm

1

1

°

0 0,5 m

050a, b
#

°

0 0,5 m

1

1

Tab. XVIII: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 50 a hrob H 54. Inventář: 050b:1 – P144683, náušnice, bronz; 054:1 – P144689/1–18, zlomky 
nádoby, keramika.



459

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

055

056

2, 3

0 5 cm

0 0, 5 m

1

k

°

0 0,5 m

0 0, 5 m
2

2–3

1

°

0 0,5 m

1

1

0 5 cm

0 10 cm

3

Tab. XIX: Kostry s nálezy. Hroby H 55 a H 56. Inventář: 055:1 – P144691, nádoba, keramika; 056:1 – P144693, zlomky rolničky, 
železo; 056:2 – P144694/1–7, zlomky nádoby, keramika; 056:3 – P144695, zdobený střep z výdutě, keramika.
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057

058

0 0, 5 m

0 0, 5 m

1

?1

0 5 cm°

0 0,5 m

1

1

0 5 cm

°

0 0,5 m

Tab. XX: Kostry s nálezy. Hroby H 57 a H 58. Inventář: 057:1 – P144697, zlomek nože, železo; 058:1 – P144699, nůž, železo.
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059

061

1, 2

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

2

0 5 cm°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

1

0 5 cm

Tab. XXI: Kostry s nálezy. Hroby H 59 a H 61. Inventář: 059:1 – P144701, nůž, železo; 059:2 – P144702, ocílka, železo; 061:1 – 
P144707/1–8, zlomky nádoby, keramika.
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462

0 5 cm

063

065

1

2, 3

1

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

1

0 5 cm

"""

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

1

2 3

0 2 cm

Tab. XXII: Kostry s nálezy. Hroby H 63 a H 65. Inventář: 063:1 – P144710, zlomek nože, železo; 065:1 – P144714, nůž, železo; 065:2 – 
P144715; 065:3 – P144713; 2–3 korálek, sklo.
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0 5 cm

066

2, 4

1

3

"""

°

0 0,5 m

4

2

1

3

0 0, 5 m

Tab. XXIII: Kostry s nálezy. Hrob H 66. Inventář: 066:1 – P144717, nůž, železo; 066:2 – P144718, nástroj, železo; 066:3 – P144720, 
zlomek závěsného kování z vědra, železo; 066:4 – P144719, zlomek, železo.
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Tab. XXIV: Kostry s nálezy. Hrob H 68. Inventář: 068:1 – P144726/1; 068:2 – P144726/2; 1–2 brousek, kámen; 068:3 – P144725, hrot/
hřeb, železo.

0 5 cm

068
2

1

0 0, 5 m

2

0 2 cm

3

1
3

°

0 0,5 m
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069

071a, b

0 5 cm

1

1

0 0, 5 m

0 0, 5 m

k

°

0 0,5 m

2

3

1

2

1

0 10 cm

°

0 0,5 m
Tab. XXV: Kostry s nálezy. Hrob H 69 a dvojhrob H 71. Inventář: 069:1 – P144728, zlomky nože, železo; 069:2 – P144729, zlomky 

rolničky, železo; 071a:1 – P144733, nádoba, keramika.



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

466

0 5 cm

072

076

0 2 cm0 0, 5 m

0 0, 5 m

!(

°

0 0,5 m

1?

1

1

°

0 0,5 m

1

Tab. XXVI: Kostry s nálezy. Hroby H 72 a H 76. Inventář: 072:1 – P144735, gombík, sklo/železo; 076:1 – P144741, nádoba, keramika.
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079

080

1

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

1

0 10 cm 0 5 cm

2

1, 2

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

Tab. XXVII: Kostry s nálezy. Hroby H 79 a H 80. Inventář: 079:1 – P144750, nádoba, keramika; 079:2 – P144749, zlomek nádoby, 
keramika; 080:1 – amorfní zlomek železa, nevyobrazeno.
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088

082

1

0 5 cm

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

1

1

0 5 cm

°

0 0,5 m

1

Tab. XXVIII: Kostry s nálezy. Hroby H 82 a H 88. Inventář: 082:1 – P144754, nůž, železo; 088:1 – P144761, nádoba, keramika.
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0 5 cm

092 093

090

1

1

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

1

0 0, 5 m

1

0 2 cm

°

0 0,5 m

Tab. XXIX: Kostry s nálezy. Hrob H 90 a H 93. Inventář: 090:1 – P144763, zlomky nádoby, keramika; 093:1 – P144767, přezka, železo.
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101

100

0 2 cm

1#

°
0 0,5 m

0 0, 5 m

1

0 5 cm0 0, 5 m

1

1

°

0 0,5 m

Tab. XXX: Kostry s nálezy. Hroby H 100 a H 101. Inventář: 100:1 – P158861, náušnice, bronz; 101:1 – P158863, nádoba, keramika.
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103

104a, b

1

0 5 cm

0 0, 5 m

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

1

1

1

0

10 cm

°

0 0,5 m

0 5 cm

2

Tab. XXXI: Kostry s nálezy. Hrob H 103 a dvojhrob H 104. Inventář: 103:1 – P158869, sekera, železo; 104a:1 – P158871, nůž, železo. 
Nálezy ze zásypu: 104:2 – P159201, kopí, železo.
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105

106

0 2 cm

1

2

1

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

#

!!

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

2

Tab. XXXII: Kostry s nálezy. Hroby H 105 a H 106. Inventář: 105:1 – P158873, nádoba, keramika; 106:1 – P158876, zlomek náušnice, 
pozlacený bronz; 106:2 – P158877, zlomek prstenu, bronz/měď.
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107

0 2 cm

1, 2

0 0, 5 m

##

°
0 0,5 m

1 2

4

3

3

4

0 5 cm

Tab. XXXIII: Kostry s nálezy. Hrob H 107. Inventář: 107:1 – P158881/1–2; 107:2 – P158881/3–5; 107:3 – P158879; 107:4 – P158880; 
1–2 náušnice, bronz; 3–4 nádoba, keramika.
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0 5 cm

108

110

1

1,2

3

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

2

1

2

10 cm0

2

1

3

Tab. XXXIV: Kostry s nálezy. Hroby H 108 a H 110. Inventář: 108:1 – P158883, nůž, železo; 108:2 – P158884, zlomek zavíracího nože/
břitvy, železo; 110:1 – P159357; 110:2 – P159358; 110:3 – P159359; 1–3 zlomky nádoby, keramika.



475

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

113

117

1

0 5 cm

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

0 5 cm

1

0 0, 5 m

1

°

0 0,5 m

1

Tab. XXXV: Kostry s nálezy. Hroby H 113 a H 117. Inventář: 113:1 – P158905, zlomek nože, železo. Nálezy ze zásypu: 117:1 – 
P158946, zlomek nádoby, keramika.
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118

1

3
2

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

0 20 cm

Tab. XXXVI: Kostry s nálezy. Hrob H 118. Inventář: 118:1 – P158948, meč, železo.
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1

3
2

0 5 cm

120

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

0 5 cm

1

Tab. XXXVII: Kostry s nálezy. Hroby H 118 a H 120. Inventář: 118:2 – P158949/1; 118:3 – P158949/2; 2–3 ostruha, železo; 120:1 – 
P158952, nůž, železo.
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0 5 cm

0 5 cm

0 2 cm

124

122

0 0, 5 m

0 0, 5 m

1
2 3 4

5

6–8

1, 2, 3

6–8

4, 5

10

k

°

0 0,5 m

9

9–10

1

1

10

####
####

°

0 0,5 m

Tab. XXXVIII: Kostry s nálezy. Hroby H 122 a H 124. Inventář: 122:1 – P158955/1; 122:2 – P158955/2; 122:3 – P158955/3; 122:4 – 
P158955/4; 122:5 – P158955/5; 122:6–8 – P158955/6–8; 1–8 náušnice a zlomky náušnic, bronz; 124:1 – P158982, rolnička, bronz. 

Nálezy ze zásypu: 122:9 – P158956, zlomek tyčinky, železo; 122:10 – P158958-962, zlomek nádoby, keramika.
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1

2

132

128

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

0 0, 5 m 0 10 cm

1

1

0 5 cm

1

°

0 0,5 m

Tab. XXXIX: Kostry s nálezy. Hroby H 128 a H 132. Inventář: 128:1 – P158987, nádoba, keramika; 132:1 – P158992, sekera/bradatice, 
železo.
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0 10 cm

133

°
0 0,5 m

0 0, 5 m

1

1

1

0 0, 5 m

1

135

0 10 cm

°

0 0,5 m

Tab. XL: Kostry s nálezy. Hroby H 133 a H 135. Inventář: 133:1 – P158994, nádoba, keramika; 135:1 – P158997, nádoba, keramika.
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1

1

0 10 cm

138

136

0 0, 5 m

°

0 0,5 m °

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

2

2

Tab. XLI: Kostry s nálezy. Hroby H 136 a H 138. Inventář: 136:1 – bez inventárního čísla, nevyobrazeno; 138:1 – P158999; 138:2 – 
P159000; 1–2 nádoba, keramika.
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1

0 5 cm

1

143

140
°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

0 0, 5 m

1

0 5 cm

Tab. XLII: Kostry s nálezy. Hroby H 140 a H 143. Inventář: 140:1 – P159004, nůž, železo. Nálezy ze zásypu: 143:1 – P159016, zlomek 
obroučky z vědra, železo.
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0 5 cm

0 2 cm

144

0 0, 5 m

1

21

1–3

3

0 0, 5 m
0 10 cm

0 10 cm

4

5

°
0 0,5 m

1

#
#

#

°

0 0,5 m

155

3

1, 2
4

5

Tab. XLIII: Kostry s nálezy. Hroby H 144 a H 155. Inventář: 144:1 – P159018, nádoba, keramika; 155:1 – P159029/1; 155:2 – 
P159029/2; 155:3 – P159029/3; 155:4 – P159028; 155:5 – P159027; 1–3 náušnice, bronz; 4–5 nádoba, keramika.
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0 5 cm

0 10 cm

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

156

°

0 0,5 m

159

1

1

2

2

1

1

Tab. XLIV: Kostry s nálezy. Hroby H 156 a H 159. Inventář: 156:1 – P159027, nůž s rukojetí, železo/kost; 159:1 – P165022, zlomek 
nože, železo; 159:2 – P165023, zlomek ocílky, železo.
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0 2 cm

160

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

161

1 2

0 0, 5 m

1

#
#*

°
0 0,5 m

2

1

0 10 cm

164

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

Tab. XLV: Kostry s nálezy. Hroby H 160, H 161 a H 164. Inventář: 160:1 – P165025/1; 160:2 – P165025/2–3; 1–2 náušnice, bronz; 
161:1 – keramická nádoba, bez inventárního čísla, nevyobrazeno; 164:1 – P165032, nádoba, keramika.
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0 0, 5 m

k

°

0 0,5 m

163

1

1

3

2

2

0 5 cm

3

2–3

0 2 cm

Tab. XLVI: Kostry s nálezy. Hrob H 163. Inventář: 163:1 – P165028, nádoba, keramika; 163:2 – P165029, nůž, železo; 163:3 – 
P165030, zlomky rolničky, železo.
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7

0 10 cm

0 2 cm

172
#

""""

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

2

2

1

4

5 6

3

8

3–9

Tab. XLVII: Kostry s nálezy. Hrob H 172. Inventář: 172:1 – P165037; 172:2 – P165036; 172:3 – P165038/1; 172:4 – P165038/2; 172:5 – 
P165038/3; 172:6 – P165038/4; 172:7 – P165038/5; 172:8 – P165038/6; 1 – náušnice, bronz; 2 – nádoba, keramika; 3–6 korálek, sklo; 

7–8 součásti náhrdelníku, bronz.
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1

173

174

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

168

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

XW

XW

XW

°

0 0,5 m

2

1

Tab. XLVIII: Kostry s nálezy. Hroby H 168, H 173 a H 174. Inventář: 168:1 – keramická nádoba, bez inventárního čísla, nevyobrazeno; 
173:1 – přezka, železo, bez inventárního čísla, nevyobrazeno; 174:1 – amorfní zlomky železa, bez inventárního čísla, nevyobrazeno.



489

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

0 5 cm

0 5 cm

9

1

175 176

0 0, 5 m

1

2

2

3, 4 

5

7, 8

4

3–4

0 5 cm

7

k k
!(

!!!
!

XW

G

XW

°

0 0,5 m

6

3

Tab. XLIX: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 175–176. Inventář: 175:1 – P165042, nůž, železo; 175:2 – P165043, přeslen, keramika; 176:3 – 
P165046/1; 176:4 – P165046/2; 3–4 ostruha, železo; 176:7 – P165047/1, zlomek průvlečky, železo.
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0 5 cm

0 2 cm

8

5

0 5 cm

177

0 0, 5 m

1

3
2

4

k k

!(

°

0 0,5 m

1

3, 4

2

Tab. L: Kostry s nálezy. Dvojhrob H 175–176 a hrob H 177. Inventář: 176:5 – P165045, sekera/bradatice, železo; 176:8 – P165047/3–
4, kroužek a zlomek kroužku, železo; 177:1 – P165052, nůž, železo; 177:2 – P165051, gombík, sklo/kov; 177:3 – P165050/1; 177:4 – 

P165050/2; 3–4 zlomek rolničky, železo.
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3, 4

5

1

178

0 0, 5 m

k k

!(

°

0 0,5 m

1

0 5 cm

2

Tab. LI: Kostry s nálezy. Hrob H 178. Inventář: 178:1 – P165055, zlomky obrouček, závěsného kování a rukojeti z vědra, železo.
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492

0 5 cm

3

0 10 cm

1

2

4

0 5 cm

186

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

Tab. LII: Kostry s nálezy. Hroby H 178 a H 186. Inventář: 178:2 – P165053, sekera/bradatice, železo; 178:3 – P165054/1; 178:4 – 
P165054/2–3; 3–4 zlomky nože, železo; 186:1 – P174582, nádoba, keramika.
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0 5 cm

0 5 cm

1

187

°

0 0,5 m

190

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

1

1

1

Tab. LIII: Kostry s nálezy. Hroby H 187 a H 190. Inventář: 187:1 – P174584, nádoba, keramika; 190:1 – P174596, ocílka, železo.
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0 5 cm

0 5 cm

1

1

191

192

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

1

1

Tab. LIV: Kostry s nálezy. Hroby H 191 a H 192. Inventář: 191:1 – P174598, zlomek nože, železo; 192:1 – P174600, zlomky nože, 
železo
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0 5 cm

1, 2, 3?

3

2

202

204

0 1 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

1

1, 3

0 10 cm

1

0 3 cm

°

0 0,5 m

1

Tab. LV: Kostry s nálezy. Hroby H 202 a H 204. Inventář: 202:1 – P204397, gombík, sklo/kov; 202:2 – P204396, valounek, sklo; 
202:3 – P204398, zlomky prstenu, bronz; 204:1 – P204438, nádoba, keramika.
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496

0 5 cm

0 5 cm

209

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

1, 2?

1

2

Tab. LVI: Kostry s nálezy. Hrob H 209. Inventář: 209:1 – P205603, nůž, železo; 209:2 – P205606, zlomek přezky, železo.
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006001

011 012

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m 0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

Tab. LVII: Kostry bez nálezů. Hroby H 1, H 6, H 11 a H 12.
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016013

017 019

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LVIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 13, H 16, H 17 a H 19.
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026023

027 031

0 0, 5 m

0 0, 5 m 0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

Tab. LIX: Kostry bez nálezů. Hroby H 23, H 26, H 27 a H 31.
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033032

036 037

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

Tab. LX: Kostry bez nálezů. Hroby H 32, H 33, H 36 a H 37.
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044039

045 046

0 0, 5 m

0 0, 5 m 0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXI: Kostry bez nálezů. Hroby H 39, H 44, H 45 a H 46.
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051 052

053

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m°

0 0,5 m

060

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXII: Kostry bez nálezů. Hroby H 51, H 52, H 53 a H 60.
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064 067 a,b

070

0 0, 5 m

0 0, 5 m 0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

073 

°

0 0,5 m

Tab. LXIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 64, H 70, H 73 a dvojhrob H 67.
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074 077

078

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m°

0 0,5 m

083
°

0 0,5 m

0 0, 5 m

Tab. LXIV: Kostry bez nálezů. Hroby H 74, H 77, H 78 a H 83.
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085 087

089

0 0, 5 m0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m0 0, 5 m

091

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXV: Kostry bez nálezů. Hroby H 85, H 87, H 89 a H 91.
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092

093

094

095

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

099

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

Tab. LXVI: Kostry bez nálezů. Hroby H 92, H 94, H 95 a H 99.
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102 109

111

0 0, 5 m

0 0, 5 m 0 0, 5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m°

0 0,5 m

114

°

0 0,5 m

Tab. LXVII: Kostry bez nálezů. Hroby H 102, H 109, H 111 a H 114.
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115 116

119

°
0 0,5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

121 a,b

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXVIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 115, H 116, H 119 a dvojhrob H 121.
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123 126

127

0 0, 5 m
°
0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m°

0 0,5 m

0 0, 5 m

129

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXIX: Kostry bez nálezů. Hroby H 123, H 126, H 127 a H 129.
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130 131

134

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

137

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXX: Kostry bez nálezů. Hroby H 130, H 131, H 134 a H 137.
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141 142

145

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

°

0 0,5 m
0 0, 5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

146

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXI: Kostry bez nálezů. Hroby H 141, H 142, H 145 a H 146.
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147 148

149

0 0, 5 m 0 0, 5 m

0 0, 5 m

°
0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

150

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXII: Kostry bez nálezů. Hroby H 147, H 148, H 149 a H 150.
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151 152

153

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

157

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

Tab. LXXIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 151, H 152, H 153 a H 157.
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158 162

166

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m
°

0 0,5 m

167

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXIV: Kostry bez nálezů. Hroby H 158, H 162, H 166 a H 167.
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169 170

171

0 0, 5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m
°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

179

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXV: Kostry bez nálezů. Hroby H 169, H 170, H 171 a H 179.
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181 182

183

0 0, 5 m0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

184

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXVI: Kostry bez nálezů. Hroby H 181, H 182, H 183 a H 184.
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185 188

189

0 0, 5 m0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m°

0 0,5 m

0 0, 5 m

193

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXVII: Kostry bez nálezů. Hroby H 185, H 188, H 189 a H 193.
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194 203

206

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

207

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXVIII: Kostry bez nálezů. Hroby H 194, H 203, H 206 a H 207.
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208 210

0 0, 5 m

0 0, 5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

212

0 1

°

0 0,5 m

Tab. LXXIX: Kostry bez nálezů. Hroby H 208, H 212 a prázdná hrobová jáma H 210.
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002 a,b 003

0 0, 2 m

004 005

021 029

030 043

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m 0 0, 2 m

0 0, 2 m

0 0, 2 m 0 0, 2 m

Tab. LXXX: Torza koster bez nálezů. Hroby H 2, H 3, H 4, H 5, H 21, H 29, H 30 a H 43.
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062 075

0 0, 2 m

0 0, 2 m

081

084 086

°
0 0,5 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m 0 0, 2 m

°

0 0,5 m

Tab. LXXXI: Torza koster bez nálezů. Hroby H 62, H 75, H 81, H 84 a H 86.
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Tab. LXXXII: Torza koster bez nálezů. Hroby H 96, H 97, H 98, H 112, H 125, H 139, H 154 a H 165.

096 097

098 112

125 139

154 165

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

0 0, 2 m

0 0, 2 m 0 0, 2 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m
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180 205

211

°

0 0,5 m

0 0, 2 m

°

0 0,5 m

0 0, 2 m
°

0 0,5 m

0 0, 2 m

Tab. LXXXIII: Torza koster bez nálezů. Hroby H 180, H 205 a H 211.
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036

1 3

037

038

2

1
2 3

4

7

2 0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

1

5
6

8 9 10

11

12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23

Tab. LXXXIV: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 36, H 37 a H 38. Nálezy: 036:1-3 – P127482-P127484; 037:1-2 – 
P127485-P127486; 038:1-23 – P126389-P126411.
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044

074

079

059

041

1 0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

0 5 cm

043

1

066

4

1

1

2

3

1

0 5 cm1

1

2

Tab. LXXXV: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 41, H 43, H 44, H 59, H 66, H 74 a H 79. Nálezy: 041:1 – P144654; 043:1 – 
P144667; 044:1-4 – P144668-P144671; 059:1 – P144703; 066:1 – P144722; 074:1 – P144738; 079:1-2 – P144744-P144745.
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098

0 5 cm

0 5 cm

4 5

6

0 5 cm

1

1
2

3

079

3

101

105

0 5 cm
1

Tab. LXXXVI: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 79, H 98, H 101 a H 105. Nálezy: 079:3-6 – P144746-P144749; 098:1 – 
P158858; 101:1-3 – P158864-P158866; 105:1 – P158874.
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1

2

3

4

8
9

5

109

6 7

0 5 cm

10

12

13

11

0 5 cm

13

Tab. LXXXVII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hrob H 109. Nálezy: 109:1-13 – P158886, P158889-P158900.
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3

114

4

7

9

11

1

2

8

12
13

5
6

10

0 5 cm

0 10 cm

1–3

Tab. LXXXVIII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hrob H 114. Nálezy: 114:1, 6-13 – P158908-P158916, zlomky keramiky; 114:2-5 – 
P158940, zlomky mazanice.
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14
16

15

18
19 20

17

21 22
23 24

25 26 27 28

29

30 31

0 5 cm
33

34 35

114

32

Tab. LXXXIX: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hrob H 114. Nálezy: 114:14-35 – P158915-P158939.
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0 5 cm
1

1, 6

2 3

4
5

6

7 8

0 5 cm

122

9
10 11

12

0 5 cm

13

13

14

1617

18

15

Tab. XC: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hrob H 122. Nálezy: 122:1-18 – P158957, P158963-P158968, P158970-P158978.
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0 5 cm

138

141

129

1

0 10 cm

1

0 5 cm

1

1–7

0 5 cm

2 3
4 5

6 7

8 9

10

11

12

Tab. XCI: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 129, H 138 a H 141. Nálezy: 129:1-2 – P156775-P156776; 138:1 – P159001; 
141:1-12 – P159006-P159011, bez inventárního čísla.
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0 5 cm

0 5 cm

148

189

0 10 cm

1

1

1–2

2

3 4

0 5 cm

1
2 3

6 7

8 9 10

11

12

4 5

202

Tab. XCII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 148, H 189 a H 202. Nálezy: 148:1 – P159021; 189:1-4 – P174587-P174589; 
202:1-12 – P204389-P204394, bez inventárního čísla.
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0 5 cm

0 5 cm

204

205

1

1
2

3 4 6

7
9 10

11

12

13

14

8

15

16

0 5 cm

0 5 cm

206 207

1
1

2

208

2

3
4

3

5
6

7
8

1

Tab. XCIII: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 204, H 205, H 206, H 207 a H 208. Nálezy: 204:1 – P204402; 205:1-16 – 
P204404-P204416; 206:1-3 – P204422, bez inventárního čísla; 207:1 – P204425; 208:1-8 – P204429-P204434, bez inventárního čísla.
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0 5 cm

209

9 10

1
2

3 4 5

6 7
8

208

0 5 cm

0 5 cm

210

9

10

11

12

13

14

0 10 cm

14
15

1 2

Tab. XCIV: Nálezy keramiky ze zásypů hrobů. Hroby H 208, H 209 a H 210. Nálezy: 208:9-10 – P204435-P204436; 209:1-15 – 
P205527-P205528, P205530-P205544, P205554, P205555, P205560; 210:1-2 – P206451, P206452.



535

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

1

3

2

4

Tab. XCV: Celkový pohled na zkoumanou polohu Jižní předhradí. 1 – záběr krajiny, rozlitá voda na předhradí, snímek z roku 1962; 
2 – Celkový pohled na plochu odkrytou buldozerem, rok 1976; 3 – J. Vignatiová a B. Dostál nad superpozicí hrobů H 59 a H 89, rok 

1976; 4 – J. Vignatiová na výzkumu, rok 1978.
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536

1

3

2

4

5 6

052 053

001 002

003 007

008 008

Tab. XCVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 1; 2 – H 2; 3 – H 3; 4 – H 7; 5 – H 8; 6 – H 8, detail nálezu keramické 
nádoby.
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1

3

2

4

5 6

052 053

010 010

010 012

009 009

Tab. XCVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 9; 2 – H 9, detail nálezu nože; 3 – H 10; 4 – H 10, detail nálezu nože; 5 – 
H 10, detail nálezu náušnice; 6 – H 12.



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

538

1

3

2

4

5 6

052 053

013 014

015

015 016

015

Tab. XCVIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 13; 2 – H 14; 3 – H 15; 4 – H 15, detail nálezu ocílky, zlomku nože 
a křesacího kamene; 5 – H 15, detail nálezu keramické nádoby; 6 – H 16.
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1

3

2

4

5 6

052 053

017

017

019

017

018

018

Tab. XCIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 17; 2 – H 17, H 20 a O 6; 3 – H 17; 4 – H 18; 5 – H 18, detail nálezu nože; 
6 – H 19.
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1

3

2

4

5 6

019 020

020 020

021 022

Tab. C: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 19 a O 6; 2 – H 20; 3 – H 20, detail nálezu nože; 4 – H 20, detail nálezu přezky 
a nákončí; 5 – H 21; 6 – H 22.
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1

3

2

4

5 6

052

022 023

024 024

025 025

Tab. CI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 22, detail nálezu skleněných korálků; 2 – H 23; 3 – H 24; 4 – H 24; 5 – H 25; 
6 – H 25, detail nálezu nože.
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1

3

2

4

5 6

052

026 026

027 028

028 028

Tab. CII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 26; 2 – H 26; 3 – H 27; 4 – H 28; 5 – H 28, detail nálezu náušnic; 6 – H 28, 
detail nálezu skleněných korálků.
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1

3

2

4

5 6

029 029

031 032

033 033

Tab. CIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 29; 2 – H 29; 3 – H 31; 4 – H 32; 5 – H 33; 6 – H 33.
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1

3

2

4

5 6

034 035

035 035

035 036 037

Tab. CIV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 34; 2 – H 35; 3 – H 35; 4 – H 35, pracovní snímek, J. Vignatiová (druhá 
zleva) se studenty; 5 – H 35; 6 – H 36 a H 37.
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1

3

2

4

5 6

036 037 038

038 039

040 040

Tab. CV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 36 a H 37; 2 – H 38; 3 – H 38, detail nálezu ostruh; 4 – H 39; 5 – H 40; 6 – 
H 40.
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1

3

2

4

5 6

041 041

042 043

042042

Tab. CVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 41; 2 – H 41; 3 – H 42; 4 – H 42; 5 – H 42, detail nálezu ostruh; 6 – H 43.
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1

3

2

4

5 6

044 044

046 046

047 048 047 048

Tab. CVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 44; 2 – H 44; 3 – H 46; 4 – H 46; 5 – H 47 a H 48; 6 – H 47 a H 48.
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1

3

2

4

5 6

049

049 050

050 051

049

Tab. CVIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 49; 2 – H 49, detail nálezu sekery a nože; 3 – H 49, detail nálezu ostruh; 
4 – H 50; 5 – H 50, detail nálezu náušnice; 6 – H 51.
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1

3

2

4

5 6

051 054

055 055

056 057 058

Tab. CIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 51; 2 – H 54; 3 – H 55; 4 – H 55; 5 – H 56; 6 – H 57 a H 58.
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1

3

2

4

5 6

058 059

089

059 059

059 060

089

Tab. CX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 58, detail nálezu nože; 2 – superpozice H 59 a H 89; 3 – H 59 a H 89; 4 – 
H 59 a H 89; 5 – H 59 a H 89; 6 – H 60.
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1

3

2

4

5 6

061 062

063 064

065 066 067

Tab. CXI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 61; 2 – H 62; 3 – H 63; 4 – H 64; 5 – H 65 a H 66; 6 – H 67.
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1

3

2

4

5

6 7

067 068

069 070

070

071

072 071

060

Tab. CXII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 67; 2 – H 68; 3 – H 60 a H 69; 4 – H 70; 5 – H 70; 6 – H 71 a H 72; 7 – H 71.
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1

3

2

4

5 6

072 072

073 074

074 075

Tab. CXIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 72; 2 – H 72; 3 – H 73; 4 – H 74; 5 – H 74; 6 – H 75.
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1

3

2

4

5 6

077 078

078 079 084

080 081

Tab. CXIV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 77; 2 – H 78; 3 – H 78; 4 – H 79 a H 84; 5 – H 80; 6 – H 81.
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1

3

2

4

5 6

082 082

083 085 086 087

088 089

Tab. CXV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 82; 2 – H 82; 3 – H 83; 4 – H 85, H 86 a H 87; 5 – H 88; 6 – H 89.
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1

3

2

4

5 6

089 090

091 092 093

094 094

Tab. CXVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 89; 2 – H 90; 3 – H 91; 4 – superpozice H 92 a H 93; 5 – H 94; 6 – H 94.
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1

3

2

4

5 6

096 096

097 098 099

100 101 102

100

Tab. CXVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 96; 2 – celkový pohled na odkrytou plochu, H 96 v popředí; 3 – H 97, 
H 98 a H 99; 4 – H 100; 5 – H 100, detail nálezu náušnice; 6 – H 101 a H 102
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1

3

2

4

5 6

101 102 103

104 104

104 104

Tab. CXVIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 101 a H 102; 2 – H 103; 3 – H 104; 4 – H 104; 5 – H 104, detail nálezu 
nože; 6 – H 104.
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1

3

2

1 2

3

4

104

104

105 106

107 107

Tab. CXIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 105; 2 – H 106; 3 – H 107; 4 – H 107, detail nálezu keramických nádob.
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1

3

2

4

5 6

108 108

109 109

110 110

Tab. CXX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 108; 2 – H 108; 3 – H 109; 4 – H 109; 5 – H 110; 6 – H 110.
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1

3

2

4

5 6

111 112

113 114

115 116

Tab. CXXI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 111; 2 – H 112; 3 – H 113; 4 – H 114; 5 – H 115; 6 – H 116.
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1

3

2

4

5 6

117 118

118 119

119 120

Tab. CXXII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 117; 2 – H 118; 3 – H 118, detail nálezu ostruh; 4 – H 119; 5 – H 119; 6 – 
H 120.
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1

3

2

4

5 6

120 121

121 121

119 122 122

Tab. CXXIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 120, detail nálezu nože; 2 – H 121; 3 – H 121; 4 – H 121, detail pohřbu 
jedince 121b; 5 – H 119 a H 122; 6 – H 122.
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1

3

2

4

5 6

123 124 125 126

127 128 129

130 131 143 130 131 143

Tab. CXXIV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 123; 2 – H 124, H 125 a H 126; 3 – H 127 a H 128; 4 – H 129; 5 – H 130, 
H 131 a H 143; 6 – H 130, H 131 a H 143.
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1

3

2

4

5 6

132 132

135 136

137 138 137

Tab. CXXV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 132; 2 – H 132, detail nálezu sekery a nože; 3 – H 135; 4 – H 136; 5 – 
H 137; 6 – H 137 a H 138.



Břeclav-Pohansko IX. Funerální areály na Jižním předhradí

566

1

3

2

4

5 6

138 138

139 140

140 141

Tab. CXXVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 138; 2 – H 138, detail nálezu keramických nádob; 3 – H 139; 4 – H 140; 
5 – H 140, detail nálezu nože; 6 – H 141.
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1

3

2

4

5 6

141

142 145

147 148

142

Tab. CXXVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 141; 2 – H 142; 3 – H 142; 4 – H 145; 5 – H 147; 6 – H 148.
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1

4

3

2

5

6 7

148 149

150 151

155 156

Tab. CXXVIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 148; 2 – H 149; 3 – H 149; 4 – H 150; 5 – H 151; 6 – H 155; 7 – H 156.
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1

3

2

4

5 6

157 158

159 160 159 160

161 162

Tab. CXXIX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 157; 2 – H 158; 3 – H 159 a H 160; 4 – H 159 a H 160; 5 – H 161; 6 – 
H 162.
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1

3

2

4
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164 165

166 167

169 170

Tab. CXXX: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 164; 2 – H 165; 3 – H 166; 4 – H 167; 5 – H 169; 6 – H 170.
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1

3

2

4

5 6

171 172 173

172 173

174 175 176 175 177176 178

Tab. CXXXI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 171; 2 – H 172 a H 173; 3 – H 172; 4 – H 173; 5 – H 174, dvojhrob 
H 175–176; 6 – H 175–176, H 177 a H 178.
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1

3

2

4

5 6

177 178

179 180

181 182

Tab. CXXXII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 177, detail nálezu nože; 2 – H 178, detail nálezu sekery, nože 
a fragmentů vědra; 3 – H 179; 4 – H 180; 5 – H 181; 6 – H 182.
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1

3

2

4

5 6

183 184

185 185

186 188

Tab. CXXXIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 183 v superpozici se základovým žlabem; 2 – H 184; 3 – H 185; 4 – 
H 185; 5 – H 186; 6 – H 188.
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1

3

2

4

5 6

189 190

191 192

193 193

Tab. CXXXIV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 189; 2 – H 190; 3 – H 191; 4 – H 192; 5 – H 193; 6 – H 193, detail 
pokrčených horních končetin v prostoru hrudníku.
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1

3

2

4

5 6

194 202

203 203

204 204

Tab. CXXXV: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 194; 2 – H 202; 3 – H 203; 4 – H 203; 5 – H 204; 6 – H 204.
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1

3

2

4

5 6

205205

206 206

205

207 207

208

Tab. CXXXVI: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 205; 2 – H 205; 3 – H 206; 4 – H 205 a H 206; 5 – H 207; 6 – H 207 a H 
208 v superpozici s O 454.
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1

3

2

4

5 6

207

207 208 208

209 210

207

208

208

Tab. CXXXVII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 207 a H 208 v superpozici s O 454; 2 – H 207 a H 208; 3 – H 207 a H 
208; 4 – H 208; 5 – H 209; 6 – H 210.
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1

3

2

212

212

211

Tab. CXXXVIII: Terénní fotografická dokumentace hrobů. 1 – H 211; 2 – H 212 v superpozici s O 303; 3 – H 212.
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001 002a

006 007a

Tab. CXXXIX: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 1, H 2 – jedinec a, H 6 a H 7 – jedinec a.
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008 009

010 012a

Tab. CXL: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 8, H 9, H 10 a H 12  - jedinec a.
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013

015

014

016

Tab. CXLI: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 13, H 14, H 15 a H 16.
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017 018

019 020

Tab. CXLII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 17, H 18, H 19 a H 20.
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022 023

024 025

Tab. CXLIII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 22, H 23, H 24 a H 25.
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026 027

028 029

Tab. CXLIV: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 26, H 27, H 28 a H 29.



585

13. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí,  katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť

030 031

032 033

Tab. CXLV: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 30, H 31, H 32 a H 33.
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034a 034b

035 038

Tab. CXLVI: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 34 – jedinec a, H 34 – jedinec b, H 35 a H 38.
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039

042

041

044

Tab. CXLVII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 39, H 41, H 42 a H 44.
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046

048

047

049

Tab. CXLVIII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 46, H 47, H 48 a H 49.
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050a

052

051

053

Tab. CXLIX: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 50 – jedinec a, H 51, H 52 a H 53.
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054

056

055

057

Tab. CL: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 54, H 55, H 56 a H 57.
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058

060

059

061

Tab. CLI: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 58, H 59, H 60 a H 61.
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063

065

064

066

Tab. CLII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 63, H 64, H 65 a H 66.
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067b

069

068

070

Tab. CLIII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 67  - jedinec b, H 68, H 69 a H 70.
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071a

073

072

077

Tab. CLIV: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 71  - jedinec a, H 72, H 73 a H 77.
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079

082

080

083

Tab. CLV: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 79, H 80, H 82 a H 83.
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084

087

085

089

Tab. CLVI: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 84, H 85, H 87 a H 89.
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090 091

092 093

Tab. CLVII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 90, H 91, H 92 a H 93.
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106104b

104a094

Tab. CLVIII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 94, H 104  - jedinec a, H 104  - jedinec b a H 106.
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109108

110 114

Tab. CLIX: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 108, H 109, H 110 a H 114.
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121a

119118

120

Tab. CLX: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 118, H 119, H 120 a H 121  - jedinec a.
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123122

126 129

Tab. CLXI: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 122, H 123, H 126 a H 129.
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132 133

134 136

Tab. CLXII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 132, H 133, H 134 a H 136.
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138 141

148 150

Tab. CLXIII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 138, H 141, H 148 a H 150.
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154 156

157 158

Tab. CLXIV: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 154, H 156, H 157 a H 158.
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159 172

174 175

Tab. CLXV: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 159, H 172, H 174 a dvojhrob H 175 -176, jedinec 175.
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176 190

191 193

Tab. CLXVI: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Dvojhrob H 175 -176, jedinec 176; hroby H 190, H 191 a H 193.
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202 207

208 209

Tab. CLXVII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hroby H 202, H 207, H 208 a H 209.
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212

Tab. CLXVIII: Formulář zachovalosti kosterního materiálu. Hrob H 212.


