
I. ANTROPOLOGICKÉ VÝZKUMY 
STARÝCH SLOVANŮ NA NAŠEM 

ÚZEMÍ 

Studium fyzického charakteru prehistorických a historických populací šlo ruku v ruce se za
ložením a rozvojem antropologie v našich zemích. S ohledem k n a š e m u tématu p ř i p o m e ň 
me si krátce historii antropologických výzkumů staroslovanských populací . Systematicky se 
studiu prehistorických a historických populací začali věnovat na konci m inu l ého století Nie -
derle a Matiegka, kteří se ve svých výzkumech zabývali s lovanským obyvatelstvem na n a š e m 
území (Niederle 1890, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899, 1911, 1929, 1931; Matiegka (Matiegka 
1891,1912,1925, 1933). V 90. letech 19. století vydali dvě stěžejní díla: Niederle napsal „Pří
spěvky k anthropologii zemí českých" a Matiegka zveřejnil „Crania Bohemica". N a p ře lomu 
našeho století se Niederle již t éměř výlučně zaobíral archeologií , Matiegka soustředi l svou 
pozornost na antropologii, z toho na antropologii s taroslovanských populací , soudě z prací: 

„Physische Anthropologie der Slawen im 9. bis 12. Jahrhundert" (1912), „Lebky z Uher ské 
Skalice" (1925), „Pravěká antropologie Československa" (1933), abychom jmenovali díla 
nejzákladnější a stěžejní, která nic neztratila z informační hodnoty. Dalš ím z předválečných 
autorů, pracujícím na s taroslovanském kos te rn ím materiálu, byl Frankenberger, k terý zve
řejnil v roce 1935 antropologickou studii pod názvem „Antropologie s tarého Slovenska." 
Největší rozmach studia staroslovanských populací ovšem nastává po d r u h é světové válce 
s rozvojem staroslovanské archeologie v bývalém Československu. O d počá tku padesátých 
let bylo publ ikováno velké množstv í prací o fyzickém charakteru staroslovanských populací , 
o jejich demografii, sociální s t ruktuře . Jmenujme některé z nich, jsou seřazeny pro větší pře
hlednost abecedně podle lokalit českých, moravských a slovenských: 

Abrahám: Stloukal a Hanáková (1971), Bedihošť: Stloukal (1963), Bílina: Hanáková 
(1971), Brandýsek u Slaného: Chochol , Palečková (1961), Dolní Věstonice (Na pískách a Vy
soká zahrada): Hrnčířová, Jarošová (2004), Dubník: Vondráková (1988), Ducové: Hanáková 
(1979), Jakab, Rutkay, Stloukal (1978), Holiare: Malá (1965), Holubice: Hanáková, Stlou
kal (1986J, Hradsko - Kaniny: Blajerová (1978), Hrudy u Sudoměřic: Stloukal(1961), Cheb: 
Stloukal, Szilvássy, Šebesta (1988), Josefov: Hanáková, Stloukal (1966), Lahovice: Chochol 
(1973), Libice: Hajniš (1964), Hanáková (1969), Litoměřice: Hanáková , Gabriel, Vyhnánek 
(1986;, Mikulčice-Valy I, IV, II, III: Stloukal (1962, 1964, 1967, 1969), Mikulčice - Pohřebiště 
okolo 11. kostela: Stloukal (1981), Mikulčice - Klášteřisko: Stloukal a Hanáková (1985), Mi
kulčice - Kostelisko: Velemínský (2000), Mikulčice - 12. kostel: Sládek, Kavánová (2003), Mi-
střín u Kyjova: Stloukal (1964), Mlynářce: Malá (1960), Modrá u Velehradu: Pavelčík (1955), 
Moravské Prusy: Stloukal (1960), Nitra - Horné Kaštany: Vondráková (1984), Nitra - Lupká: 
Thurzo (1969), Nové Zámky: Stloukal, Hanáková (1966), Vladárová-Mojžíšová, Hanul ik 
(1970), Jakab (1977), Oškobrh: Blajerová (1974), Pobedim: Thurzo (1972), Jakab (1975), Ra-
domyšl: Blajerová (1975), Rajhrad: Hanáková , Stloukal (1986) , Rovinka u Bratislavy: Malá 
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(1962), Stará Kouřim: Chochol , Palečková (1960), Staré Město: Pavelčík (1949), Staré Město 
- Sady: Dočka lové (1996), Stěbořice u Opavy: Jelínek (1952), Teplice: Blajerová (1961J, Týnec 
nad Sázavou: Blajerová (1983), Velatiny: Pavelčík (1959), Velké Bílovice: Stloukal (1982), Vel
ké Hostěrádky: Stloukal (1962, 1974), Znojmo Hradiště: Lorencová, Dostál (1969), Zobor: 
Malá (1960), Jakab (1978), Zalaný: Hanáková (1963), Želovce: Stloukal a Hanáková (1974), 
Čil inská (1979), Žitavská Toň: Jakab (1978). 
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