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Anotácia 

Práca tématicky nadväzuje na spracovanie nálezov českého eneolitu. Jej podstata  

spočíva v komplexnom spracovaní pramennej základne, vrátane zatiaľ nepublikovaných, ale 

veľmi podstatných nálezov z Prahy-Liboce a Prahy- Ruzyně. Pri porovnaní celkových 

spektier manipulácie s ĽP v prostredí neolitických a eneolitických kultúr vynikla popri 

viacerých rozdieloch najmä nemarginálnosť postavenia manipulácie s ĽP na sídliskách, 

prezentovaných obvykle popri pohrebiskách mimo sídliská skresľujúco ako  neštandardné. 

Podarilo sa získať obraz dokladajúci jedinečnosť oboch nosných kultúr, kultúry s lineárnou 

i vypíchanou keramikou, v zaobchádzaní s ĽP na sídliskách.  

 

Kľúčové slová:  

neolit - ľudské pozostatky -  sídliská -  pochovávanie - rituálne jednanie -  viacfázové 

pohreby 

 

 

Annotation 

This study is thematically linked to the analysis of findings of the Czech Eneolithic 

period. The essence of this work lies in the comprehensive processing of all types of findings 

of human remains in the Czech Neolithic dwellings including the yet unpublished, but highly 

significant findings of Prague-Liboc and Prague-Ruzyně.  Comparing the variety of the 

human remains handling in the environment of  Neolithic and Eneolithic cultures, burials 

within settlements, usually present simultaneously with regular burials in dedicated grounds 

and often considered abnormal, appear to be an important occurance in the period. We 

obtained a picture illustrating the uniqueness of the Linear Pottery culture and the Stroked 

Pottery culture concernig the treatment of human remains in settlements. 
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I. Úvod 

 

Táto práca je tématicky pokračovaním bakalárskej práce zaoberajúcej sa ľudskými 

pozostatkami na sídliskách českého eneolitu. Záber sa tu rozširuje na nálezy českého neolitu, 

prihliadajúc k ich kontextu v okolitých krajinách.  

Prvoradým cieľom je vyčerpávajúce a komplexné spracovanie pramennej základne, 

zahŕňajúce i doteraz nepublikované dôležité nálezy z Hostivic (okr. Praha-západ), Prahy-

Dejvic, Prahy-Liboce a  Prahy-Ruzyně.  

Výpoveď jednotlivých nálezov, ale i ich skupín sa bude hľadať v kontexte celkovej 

manipulácie s ľudskými pozostatkami v rámci jednotlivých kultúr a zároveň bude na ďalšie 

zložky kultúry nahliadané z pozície významu ľudských pozostatkov zámerne umiestňovaných 

do kontextov sídlisk.  

Už v bakalárskej práci sa, i napriek veľmi často nie práve ideálnemu informačnému  

potenciálu jednotlivých nálezov, dospelo k prínosným poznatkom ohľadom rituálneho 

jednania v prostredí českého eneolitu. Bude teda zaiste zaujímavé sledovať výpoveď 

pojednávanej kategórie nálezov pre predchádzajúcu etapu, a to nielen u českého praveku.  
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II. Metodika 
 
 
 
II.1. Poznávací proces 
 
Podobne ako v prípade bakalárskej práce, spočíva prvá rovina práce  v štruktúrovanom 

zhromažďovaní informácií o nálezoch ľudských pozostatkov na sídliskách. To prebiehalo na 

základe výpisu orientačných údajov o všetkých nálezov ľudských pozostatkov (ďalej ĽP) na 

sídliskách z Archeologické databáze Čech a následnom dohľadávaní podrobnejších informácií 

v publikáciach a nálezových správach. Prakticky u všetkých českých neolitických nálezov ĽP, 

„štandardné“ pohreby v hrobových jamách nevynímaje, bolo nutné prekontrolovať 

potenciálny priestorový kontakt s osídlením. Osou je vyčerpávajúci súpis i nepublikovaných 

nálezov a nie len náhodný výber vyhovujúcich nálezov z rôznych oblastí, ako je tomu často 

u štúdií snažiacich sa tak postihnúť jav v čo najširšom rozsahu, ale zároveň skĺzavajúcich do 

obecných konštatovaní bez možnosti kultúrne či regionálne špecifických pozorovaní.  

Do spracovania boli zahrnuté zatiaľ nepublikované nálezy z Prahy-Liboce, Hostivíc 

(okr. Praha-západ), Prahy-Dejvic a Prahy-Ruzyně, vyznačujúce sa podstatným informačným 

potenciálom.  

Súpis podkladov k analytickej fáze bol realizovaný v prostredí databázového 

programu Microsoft  Acces 2003 (databáza je ne priloženom CD). Následne sa v kontexte 

jednotlivých neolitických kultúr pristúpilo k interpretácii zistených štruktúr  metódou, ktorá 

sa ukázala byť úspešná v bakalárskej práci – konfrontáciou s modelovanými rovinami 

výkladu javu zámerného umiestňovania ĽP do kontextu sídlisk. Posunom oproti bakalárskej 

práci je i snaha o pochopenie výpovede nálezov v širšom než českom kontexte nálezov ĽP. 

 

II.2. Modelovanie  a kritika modelov 

 

Naďalej sa pracuje s modelovými výkladovými rovinami umiestňovania ĽP do 

priestoru sídlisk, vytýčenými v bakalárskej práci: 

- pohrebne-rituálne jednanie 

- nepohrebne-rituálne jednanie 
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- situačné a morálno-právne jednanie 

V podstate totožné ostávajú rysy, špecifikujúce jednotlivé výkladové roviny vždy 

v úrovni umiestnenia, ľudských pozostatkov i prídavkov (Kovaľ 2007, kap. V.).  

Každý jednotlivý nález je jedinečný a  je potrebné k nemu najprv pristupovať  osobyte. 

Je potrebné určiť jeho miesto v spleti kultúrnych vzťahov, ktoré ho vytvorili. V prípade 

pojednávaných nálezov sa v rámci sociokultúrneho systému pohybujeme  v oblasti 

ideologického, ekonomického, sociálneho a sociálne-psychologického subsystému. 

Jednoducho je zrejmé, že všetko sívisí so všetkým. Z časového hľadiska však nebolo možné 

zaoberať sa rozborom vzťahov ĽP napr. k faune a flóre. Podstatné a nevyhnuté je však 

postihnúť kvantitatívne a kvalitatývne  vzťahy aspoň  na troch úrovniach (diagram 1.). 

V prvom rade je konkrétny nález potrebné konfrontovať  s ostatnými nálezmi ĽP na sídlisku. 

2. Je treba ho zhodnotiť v kontexte s ostatnými nálezmi ĽP daného typu na sídliskach danej 

kultúry obecne. 3. Je treba vrať do úvahy jeho postavenie v skupine nálezov ĽP v danej 

kultúre ako takých – teda najmä v súvislosti s mimosídliskovými pohrebiskami.   

     

Zároveň treba upresniť významovú pozíciu u nálezov z jednotlivých interpretačných 

kategórii v celokultúrnom merítku.  

U pohrebne-rituálneho jednania sa v archeologickom zázname stretávame s hrobom, 

ako odrazom živého úkonu vyvolaného smrťou jedinca – pohrebu. V obecnom  merítku sa 

pohybujeme v sfére pohrebného rítu (schéma 2.). 

U nepohrebne-rituálneho jednania sa v archeologickom zázname stretávame 

s konkrétnym a jedinečným depóniom ĽP. To je v živej kultúre odrazom obetného/magického 

rituálu a v celokultúrnom merítku môžeme potenciálne vypozorovať istý nap. obetný, 

zdieľaný úzus (schéma 2.). 

Zo situačne podmieneného morálno-právneho konania sa opäť v archologickom 

zázname stretávame s depóniom ĽP, odrážajúcim  napr. trestný, násilný akt, epidémiu, 

núdzový pohreb. V obecnom, celokultúrnom merítku môžeme nejaké pravidelnosti pozorovať 

snáď len v podobe exekúcie trestného práva, alebo v podobe napr. zdieľaných hygienických 

opatrení (schéma 2.) 

 

Zároveň je s odstupom nutné pôvodný metodický aparát podrobiť kritike.  

Často bolo pristupované ku kvantifikácii javov, pripisovaniu významu štatistickým 

výstupom – napr. pomeru počtu ĽP na sídliskách a pohrebiskách. Význam a zmysel, ktorých 

sa máme chcieť dopátrať ale nejde kvantifikovať. To, že je niečo početnejšie, ešte nutne 
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neznamená, že je to i podstatnejšie. Nástrojom k štruktúrovaniu pramennej základne bola 

často formálna podobnosť – napr. skupina 16 jedincov na P boku v silách. Formálne totožné 

artefakty a javy majú často odlišný význam a zmysel. Ten je jednoducho premenlivý. 

Dostávame sa k problematike vzťahu osobnosť verzus kultúra, resp. konkrétny pohreb, obeta 

či konkrétna vražda verzus pohrebný rítus či všeobecná prax. Otázka znie – má význam 

hľadanie obecných právd ohľadom obecných a nadosobných rovín pohrebného rítu či obetnej 

praxe, pokiaľ sociálna realita bola tak ako i je konštituovaná subjektívnym pôsobením 

jednotlivca i skupiny na svoje okolie? Konkrétny artefakt – ako napr. sekeromlat tak ako 

i pohrebný rituál, obeta či vražda dostávajú rôznorodý význam a zmysel pri presadzovaní 

rôznych osobných motivácií, podľa toho, či sa tie motivácie odvíjajú od potreby prezentácie 

statusu, opozície alebo lojality. Na druhej strane je u verejných obradov, pohrebov, popráv či 

spoločných obiet možné predpokladať väčšiu snahu po dodržaní úzu, bonmotu a pohrebný 

rítus je i najkonzervatívnejšou zložkou kultúry.  

Popri týchto postprocesuálnych výtkach je ale treba poznamenať, že pri momentálnom 

nedostatočnom stave poznania významu depónií ĽP na sídliskách je zaiste prínosné aspoň 

základné rozlišovanie, či sa potýkame s pohrebným, obetným konaním, alebo napr. 

výsledkom násilných stretov. I  napriek oprávnenej kritike  a základnému problému – potrebe 

rozlišovania, ktoré zo štruktúr zistených vvarcheologickom zázname sú odrazom minulej 

reality a ktoré sú výsledkom neantropogénnych transformácii, nepredstavuje zotrvanie pri 

pôvodných interpretačných kategóriach ustrnutie v slepej uličke. S uvedomením si 

obmedzenosti výpovedných možností užívaného prístupu a na základe objektívne 

posudzovateľných hypotéz, táto práca generuje verzie minulej reality pravdepodobné v tej 

miere, akú čitatel prisúdi princípom, na základe ktorých boli vystavané.  
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III. Panoráma  českého neolitu 

 
V nasledujúcich kapitolách budú pojednané nálezy v intenciách jednotlivých kultúr 

českého neolitu – teda kultúry s lineárnou keramikou (ďalej KLK) a následne kultúry 

s vypíchanou keramikou (ďalej KVK). Nálezy lengyelského horizontu, resp. kultúry 

s moravskou maľovanou keramikou samostatne rozvedené nebudú. Poňaté boli už do 

bakalárskej práce (Kovaľ 2007, kap. III. 1. 1.), kde sa ukázalo, že dostupná pramenná 

základňa nie je dostatočná k analytickým potrebám.   

 

III.1. Kultúra s lineárnou keramikou 

 

V prípade kultúry s lineárnou keramikou boli zhromaždené pojednávané nálezy z 27 

lokalít s 28 náleziskami (2 v prípade Křimic (okr. Plzeň)).  

Celkovo boli zhromaždené informácie o 53 objektoch s ĽP. Zväčša sa jednalo 

o lokality s jedným takýmto objektom. 3 objekty s ĽP boli zistené na 2 lokalitách (Bylany 

(okr. Kutná Hora), Hostivice (okr. Praha-západ). 5 objektov s ĽP bolo identifikovaných 

v rámci lokalít Dneboh (okr. Mladá Boleslav) a Křimice (okr. Plzeň). Najviac – 13 objektov 

v rámci jednej lokality bolo zistených pri výskume v Prahe-Liboci.  

V uvedených 53 objektoch boli umiestnené kostrové pozostatky minimálne 62 

jedincov (minimálne preto, že sa v niekoľkých prípadoch jednalo o zhluky ľudských kostí, 

niekedy bez antropologického rozboru, a ostáva otvorená možnosť, že reprezentujú v každom 

prípade viac než jedného  jedinca, ako boli  zarátavané pri analýze). V štyroch prípadoch boli 

v jednom objekte odkryté pozostatky viac než jedného, konkrétne v týchto prípadoch štyroch 

jedincov (Králův Dvůr (okr. Beroun), Praha-Dejvice, Praha-Podbaba, Tuchomyšl (okr. Ústí n. 

Labem)). V Třebestovicích (okr. Nymburk)   bolo v sídliskovom objekte umiestnených 

dokonca 6 jedincov.   

Pokiaľ rozlišujeme medzi depóniami na výšinných, nížinných, 

hradených/neohradených osadách,  je o uložení ( a v tomto prípade viacnásobnom) v priestore 



12. 

osídlenia na výšinnej polohe možné s istotou hovoriť len v prípade nálezov z lokality Dneboh 

(okr. Mladá boleslav), konkrétne polohy Mužský-Hrada. Na rozdiel od Moravy či Nemecka je 

u výšinných polôh KLK v Čechách problém týkajúci sa nie ich neprítomnosti, ale skôr 

 nedostatočného stavu ich evidencie, nie to ešte priameho poznania. I v tomto smere bádanie 

síce pomaly ale isto v Čechách napreduje (napr. Dufek 2008). Taktiež so stavom bádania (i 

keď s jeho iným aspektom) súvisí zachytenie potenciálnych ohradení sídlisk, tak podstatné 

okrem iného i v prípade špecifikácie prípadných ĽP v hrobových jamách ako sídliskových. 

Dostatočne extenzívne bolo skúmané len sídlisko v Bylanech (okr. Kutná Hora), kde žiadne 

depóniám KP súdobé členenie priestoru ohradeniami zapustenými dostatočne hlboko do 

podložia na ich identifikáciu zistené nebolo. To bolo objavené jedine v Prahe-Liboci. Tamojší 

sídliskový materiál je však zatiaľ nespracovaný a z plánu vyplývajúci tvar plytkého žľabu, 

ukotvujúceho plot alebo ľahkú palisádu, napovedá jedine o tom, že neobkolesoval sídliskové 

objekty KLK, nevymedzoval teda priestorovo sídlisko. Ako bude v nasledujúcom rozoberané, 

vzťah k objektom s ĽP tu však prítomný je. 

Výpovedná hodnota celého súboru je značne obmedzená skutočnosťou, že u viac než 

polovice z celkového počtu lokalít – u 15 z nich, nemáme dostupné informácie podrobnejšie 

popisujúce kontext uložení. Jedná sa zväčša o staré „výskumy“, či i súčasné, ale plošne veľmi 

obmedzené záchranné výskumy, zachycujúce pre túto prácu relevantné objekty napr. len 

v profiloch líniových výkopov. Analytické možnosti sú ďalej  zužované i u mladších a často 

i plošných výskumov. U 3 lokalít (Dneboh (okr. Mladá boleslav – výsk. 1953-59, E. Pleslová-

Štiková), Křimice (okr. Plzeň  - výsk. M. Metlička 1996, 2005) a Praha-Dejvice (výsk. M. 

Kostka, 2004) boli preskúmané plochy sídlisk s potenciálom priniesť mnoho informácií nielen 

o vzťahu objektov s ĽP s okolitými sídliskovými objektmi. Tieto výskumy ostávajú však 

nepublikované a o nálezoch ĽP sa dozvedáme len zo zmienok v predbežných správach. 

Podobne ako prvá skupina 15 lokalít, i tieto 4 lokality   poskytujú len čiastočné informácie 

o samotnom objekte s ĽP. Tie nie sú ale dostatočné a absentuje taktiež možnosť rozboru 

vzťahu sídlisko - pohreb. Zásadný rozdiel medzi  oboma skupinami tkvie našťastie v možnosti 

dostatočne spracovať 4 zmieňované výskumy.  Ďalej tu máme skupinu 3 výskumov (Chodouň 

(okr. Beroun -  výsk. V. Matoušek, 1990), Hrdlovka (okr. Teplice  - výsk. J. Beneš, 1990) 

a Praha – Liboc (výsk. M. Bureš, 2004), s nespracovaným alebo nie dostatočne publikovaným 

sídliskovým materiálom, ale aspoň s dostupnými podrobnými informáciami o samotných 

objektoch s ĽP. Opäť tu teda nemáme možnosť dostatočne posúdiť vzťahy medzi  pohrebmi a 

sídliskom.  Celkovo vyhovuje teda len zostávajúcich 5 lokalít (Bylany (okr. Kutná Hora – 

syst. výskum AÚ), Hostivice (okr. Praha-západ – výsk. I. Pleinerová, J. Klementová, J. 
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Hložek, 2004),  Hrbovice (okr. Ústí n. Labem – výsk. J. Muška, 1978), Litice (Okr. Plzeň – 

město – výsk. Braun P., Sokol P 1998) a Třebestovice (okr. Nymburk – výsk. V. Čtverák, J. 

Rulf, I. Pavlů, 1986).    

  

   III. 1.1. Ľudské pozostatky v hrobových jamách 

 

Na 7 lokalitách bolo zistených 18 hrobových jám s úzkym priestorovým vzťahom 

k sídliskovým objektom.  

 V 18 hrobových jamách bolo uložených 18 jedincov (lok. Křimice (okr. Plzeň-město) 

– 3 hroby, Praha-Liboc – najmenej 11 hrobov).  

Zaujímavým zistením je, že 14 hrobových celkov bolo datovaných do stredného, II. 

stupňa KLK. Ostatné 4 prípady boli len rámcovo datované ako prináležiace KLK.  

 

O polohe tela máme informácie u 16 jedincov. Telo bolo umiestňované vždy 

v skrčenej polohe na boku, v 10 prípadoch na ľavom, v troch na pravom. Prevažuje tak 

skrčená poloha na ľavom boku (68,4%). Orientácia tiel bola veľmi rôznorodá, vyskytujú sa 

takmer všetky variácie (V-Z, Z-V, S-J, JV-SZ, SZ-JV, SV-JZ, JZ-SV).  V tejto kategórii 

neboli identifikované žiadne pravidelnosti (2 x SZ-JV, 2 x JZ-SV, 2 x S-J, 2 x V-Z, 2 x SV-

JZ).  

O pohlaví pochovaných osôb sme informovaní len v 4 prípadoch (2 x M, 2 x F), čo je 

príliš malá vzorka. O veku naopak vieme v 14 prípadoch. Jednoznačne prevažuje skupina detí 

až mladistvých (12 prípadov – 85,7%), zatiaľ čo kategórie maturus a senilis boli zastúpené 

každá len jedným jedincom.  

 

Zámerne priložené predmety boli zistené v 7 hrobových jamách (38%). V 4 prípadoch 

v počte 1 kus, v dvoch prípadoch v počte 2 kusy a v jednom prípade to boli 3 prílohy 

v jednom hrobe (Bylany, obj. 158). Väčšinou sa jednalo o keramiku. Len v prípade kontextu 

1039902 boli k zosnulému priložené dva sekeromlaty a v prípade obj. 158 v Bylanech to boli 

okrem keramickej nádoby i dve silexové čepele.  

 

III. 1.1.1. Vzťah hrobových jám k sídliskovému kontextu 

 

Miera istoty súčasnosti hrobových celkov so sídliskovými objektmi je v 4 prípadoch 

hodnoty 3 a v 14 prípadoch hodnoty 2, čo je vyhovujúce.  
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Ako sa ukázalo, problémom bolo ale vo viacerých prípadoch už principiálne 

rozlišovanie medzi uloženiami ĽP do hrobových jám a uloženiami do sídliskových objektov. 

Tento problém sa vyskytuje v dvoch variáciách – buď nie je na základe formy objektu jasné, 

či je to hrobová jama, alebo sídliskový objekt, alebo v určitých prípadoch je komplikované 

rozlíšiť medzi uložením ĽP do zahĺbenia v rámci sídliskového objektu, alebo zapustením 

hrobovej jamy do výplne sídliskového objektu.  Pri variante zapustenia hrobovej jamy do 

výplne objektu je často nejasné, či sa tak dialo náhodne alebo s vedomím pochovávania na 

sídlisku – pokiaľ bolo v dobe umiestnenia ĽP už opustené.  Prvú variáciu problému dobre 

dokumentuje napr. kontext 4115602 z Praha-Liboce. Kostra je tu umiestnená v štandardnej 

skrčenej polohe na boku v nepravidelne oválnom  objekte, ktorý  práve  nezodpovedá našej 

predstave o hrobovej jame. Zároveň nie je možné vylúčiť, že i takýto objekt mohol byť 

intencionálne vytvorený práve pre pohrebný účel. Pokiaľ toto pripustíme, môžeme prijať 

označenie tohto celku za hrobovú jamu, tak ako je to i v nálezovej správe (Bureš, M. 2007, 8). 

K rozlíšeniu v takýchto prípadoch môže dopomôcť len sledovanie stratigrafie. Ukazuje to 

prípad obj. č. 44/78 z Hrbovic (okr. Ústí n. Labem). Objekt s ĽP bol takmer oválneho 

pôdorysu, orientovaný dlhšou osou k JV (56x166x144 cm). Steny objektu na JV strmé, dno 

rovné. Výplň sa skladala z troch horizontov nerovnomerne uloženého hlinitého zásypu, čo 

jednoznačne poukazuje  na sídliskový charakter objektu. Kostra sa nachádzala v hĺbke 40-50 

cm, takmer na dne. 

  Druhá variácia problému je zdá sa častejšia, ako to dokumentuje rada príkladov. V 

prípade kontextu 1040302 z Prahy-Liboce  sa zdá, že sa jedná o pohreb v hrobovej jame 

zapustenej do objektu. V J časti sú zreteľné akoby obrysy tradičnej obdĺžnikovej hrobovej 

jamy. Pre kontext 4123102 z toho istého náleziska je nejasné, či sa jedná o depónium 

v objekte alebo vo vlastnej hrobovej jame zapustenej do staršieho objektu. To isté platí pre 

kontext  2047902. Oba celky klasifikujeme tak ako v nálezovej správe za hrobové jamy, zdá 

sa ale, akoby boli zasadené do rozmernejšieho objektu tvarovo typickejšieho skôr pre 

sídliskové objekty. Kontext 1020404 je jednoznačne umiestnený na okraji rozsiahlejšieho 

hliníku. Z vyčleneného priestoru uloženia a kresobnej dokumentácie ale plynie opäť možnosť 

zapustenej hrobovej jamy. Ďalším dobrým príkladom tohto typu umiestnenia je kontext  

2055022. Tektonika formovania hrobovej jamy je odlišná než formovanie priehlbenín 

objektu, do ktorého bola hrobová jama pravdepodobne zapustená. Problematická je na tomto 

nálezisku napr. i klasifikácia kontextu 104001, umiestneného v priestore priekopu. 

Z fotografickej a kresobnej dokumentácie je patrné na pravej strane vyčlenenie obrysu 

širšieho než samotný priekop, čo by naznačovalo obrys hrobovej jamy vyhĺbenej do objemu 
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výplne staršieho priekopu. Samotná pozícia tela je ale mierne netypická, štandardné skrčenie 

je akoby obmedzované úzkosťou priekopu, čo vzbudzuje zdanie, že telo bolo uložené nie do 

širšej hrobovej jamy, ale do užšieho priekopu. Podrobnejšie bude situácia na danom nálezisku 

rozoberaná v samostatnej kapitole z dôvodu závažnosti zistení plynúcich z výskumu M. 

Bureša v Prahe-Liboci.  Problém rozlišovania sa tu ale neviaže len na jednu lokalitu. Dokladá 

to napr. obj.  343/S3 z Hostivíc (okr. Praha-západ). Pohreb je v širšom priestore hliníku 

umiestnený v priehlbenine, ktorá sa strmosťou stien a celkovým formovaním vymyká 

ostatným priehlbeninám  objektu a nález je tu teda klasifikovaný ako pohreb v hrobovej jame. 

Nález však dokumentuje dobre i ďalšiu rovinu problému rozlišovania. A síce, boli hrobové 

jamy zapúšťané do sídliskových objektov zámerne, resp. s vedomím o existencii sídliskového 

objektu na danom mieste,  alebo sa jednalo o náhodný prekryv? Na základe stratigrafie je 

taktiež nutné rozpoznávať, či bola hrobová jama vyhĺbená do dna sídliskového objektu, alebo 

až do výplne po tom, čo bol objekt po skončení jeho primárnej funkcie zaplnený najčastejšie 

odpadom.      

Po rozobraní problému rozlišovania medzi hrobovými a sídliskovými jamami je 

potrebné priblížiť vzťah medzi konkrétnymi, vyššie uvedenými hrobovými celkami 

a sídliskovými objektmi, o ktorom sa predpokladá, že bol zámerne utvorený.  

 

Obj. 158 z Bylan (okr. Kutná Hora), umiestnený v sekcii A, sektore I 6 je situovaný 

tesne pri JV rohu mladšieho domu č. 147, datovaného do neskorej KVK. Nie je s nim teda 

súčasný. Príslušnosť obj. k niektorej konkrétnej fáze sídliska v Bylanoch je nejasná. 

Obj. 273 z Hostivíc (okr. Praha-západ) bol umiestnený v priestore medzi dlhými 

domami, v odstupe cca 10 m od nich.  

3 hrobové jamy z Křimic (okr. Plzeň-město) boli objavené SV časti skúmanej plochy 

v neveľkej vzdialenosti od ďalších dvoch hrobov umiestnených v danej oblasti.  

Kontext č. 1039902 z Prahy-Liboce bol umiestnený v tesnej blízkosti priekopu - 

kontextu 10400 a pravdepodobne hliníkov 10395, 10398.  

Kontext 1040302  sa nachádza „vo vnútri“ poloválneho ohradenia, kde je oveľa 

menšia koncentrácia rozsiahlych „stavebných“ jám indikujúcich prítomnosť dlhých domov.  

Kontext 2047902  je súčasťou formácie väčších pozdĺžnych objektov, ktoré v smere 

približne SZ-JV kopírujú orientáciu dlhých domov, v ktorých blízkosti sa nachádzali.   

Kontext 2055022 tvorí priestorovo spolu s ďalšími troma hrobmi – kontextmi 

2055025, 2055102 a 2055202 skupinu situovanú pravdepodobne na južnom okraji sídliska. 

Oproti severnejšej časti je hustota sídliskových objektov poznateľne nižšia. Hroby sú však 
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v priestorovom kontakte s menej rozmernými sídliskovými objektmi, s niektorými dokonca 

v superpozičnom vzťahu.  V rámci južnej časti osady pozorujeme kumuláciu sídliskových 

objektov, do ktorej zapadajú hroby 3099 502 a 4123102. Len kontexty 4115602 a 3093402 sú 

situované relatívne samostatne, bez zrejmej nadväznosti na radu sídliskových objektov, ktoré 

by sprevádzali dlhé domy.  

 

Pokiaľ môžeme z pohľadu dostupnosti informácií o vzťahoch objektov posúdiť, 

v prípade ĽP umiestnených v hrobových jamách v priestore sídlisk KLK pozorujeme zhruba 

tri kvality vzťahov. Ad.1 – hroby sú súčasťou zoskupenia objektov, ktorých usporiadanie 

a orientácia ako celku je daná aktivitami vzťahujúcimi sa k stavbe a prevádzke dlhých domov. 

Ad 2. – hroby sú v blízkosti štruktúr nie priamo obytných – napr. priestor ohradenia v Praze-

Liboci. A ad. 3 – hroby sú relatívne autonómne, teda naberajú istý odstup, ale stále sú 

súčasťami širších priestorových zoskupení sídliskových objektov. 

 

III.1.1.2. Praha-Liboc 

 

V Prahe-Liboci odkryl výskum M. Bureše v roku 2003, v priestore medzi ulicou 

Krajní, železniční tratí, Litovickým potokem a Šestákovým statkem, ďalej v priestore 

Kozákovho statku a bývalého zahradníctva pri Krajní ulici, pozostatky bohatého 

polykultúrneho osídlenia od neolitu až po raný stredovek. Okrem iného i bohaté neolitické 

osídlenie s pohrebmi. Výskedky výskumu, ktorý ohľadom počtu odkrytých hrobov zachytil 

zatiaľ najintenzívnejšiu pohrebnú aktivitu KLK v Čechách, zatiaľ nie sú publikované,  p. 

Bureš ich ale láskavo poskytol pre potreby tejto práce (Tab.11.). Okrem celkového súpisu 

objektov je sídliskový materiál zatiaľ podrobnejšie  nespracovaný. Poznáme teda len formálne  

priestorové aspekty osídlenia s popismi jednotlivých objektov. Bez vyhodnotenia súborov 

keramického materiálu zatiaľ nevieme rekonštruovať vývoj osídlenia a teda ani presnejšie 

stanovovať vzťahy medzi objektmi s ĽP a ich kontextom. I napriek tomuto nedostatku ponúka 

táto  lokalita pre prostredie českej KLK jedinečnú príležitosť pre poznávanie vzťahov vo 

vnútri neolitického sídlenia.   

Celkovo ku KLK na lokalite prináleží 13 hrobových celkov.  

 

Hrob 2 (kontext 1020404) bol uložený v priestore jednoho zo západných výbežkov 

objektu 10204, nepravidelného sujámia  orientovaného SZ-JV (65x670x228). Steny objektu 

boli nepravidelné. Výplň tvorili 3 vrstvy takmer totožného charakteru. Objekt bol 
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pravdepodobne typickou pozdĺžnou jamou pri dlhšej stene domu KLK. Zomrelý bol 

vekového stupňa infans (cca 10 r.), uložený na Ľ boku hlavou k SZ. Celok datovaný  5313 BC 

(cal. C 14 dat.) -  KLK II (Bureš 2007, 1-2). (Tab. 12) 

 

V hrobe 3 (kontext 1039902) ležala dobre dochovaná kostra dospelého muža (juvenis, 

17-20 r.) v skrčenej polohe na Ľ boku, hlavou k SV. Pri hlave ležali dva sekeromlaty. 

Hrobová jama bola takmer ovalného tvaru (54x166x90),  nachádzala sa v tesnej blízkosti 

priekopu - objektu 10400. Celok je datovaný 5360 BC (92,4%), KLK II (Bureš 2007, 7). 

(Tab. 13) 

 

Vo výplni lineárneho výkopu (10400) o šírke 54-84 cm, v hĺbke 16-34 cm od úrovne 

povrchu skrývky bol zistený hrob 4 (kontext 1040001). Nie je zrejmé, či bol pohreb 

umiestnený do nezaplneného priekopu, alebo či do neho nebol dodatočne zahĺbený. Kresebná 

i fotografická dokumentácia nasvedčuje skôr druhej možnosti. Priekop pravdepodobne 

porušuje dlhý objekt priliehajúci pravdepodobne k dlhej stene domu KLK, ktorej orientáciu 

kopíruje. Priekop by takto bol mladší než okolité stĺpové domy. Zle dochovaná kostra patrila  

dospelému jedincovi (adultus, viac než 21 r.) v polohe na chrbte, hlavou k SV. Datovanie: 

5212 BC (95,4%) – KLK II (Bureš 2007, 2) (Tab. 14) 

. 

Vo vnútri oválneho ohradenia, kde je oveľa menšia koncentrácia rozsiahlych jám 

indikujúcich prítomnosť dlhých domov sa nachádzal  hrob 11 (kontext 1040302).  Hrobová 

jama mala nepravidelne ovalný pôdorys (21x158x105). Obsahovala stredne zachovalú kostru 

nedospelého jedinca (juvenis, 11-14 r.) na Ľ boku,  hlavou  orientovanú k SV.  Datovanie: 

5232 BC (85,4 %) – KLK II (Bureš 2007, 8). (Tab. 15) 

 

Hrob 7 (kontext 2047902) bol  súčasťou formácie väčších pozdĺžnych objektov, ktoré 

v smere približne SZ-JV kopírovali orientáciu dlhých domov, v ktorých blízkosti sa 

nachádzali. Kostra spočívala na dne oválneho objektu (32x170x100), orientovaného dlhšou 

osou približne k S. Nie je jasné, či sa primárne jednalo o sídliskový objekt alebo tvarovo 

netypickú hrobovú jamu. Kostra patrila nedospelému jedincovi (Infans, cca 1 r.) ležiacemu  

na P boku. Kostra bola prekrytá plochým kameňom. Výbavu tvorila nádoba uložená dnom 

nahor pri nohách zomrelého. Datovanie: 5396 BC (95,4%) – KLK II (Bureš 2007, 3).  (Tab. 

16) 
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Kontext 2055022 reprezentuje kostra umiestnená v plytkej hrobovej jame 

(15x155x84) ležiacej v rámci sujámia 20550. Výplň hrobovej jamy nebolo možné odlíšiť od 

výplne sujámia 20550, zdá sa teda, že do objektu nebola dodatočne zapustená, ale skôr objekt 

narušil časť hrobovej jamy, pričom samotný pohreb nezasiahol. Kostra (adultus, viac než 21 

r., pravdepodobne žena) ležala skrčená na Ľ boku, ruky skrčené pri tvári, pravá noha silne 

skrčená. Pozdĺžna osa hrobovej jamy i kostry orientovaná smerom k JZ. V J až JV polovici 

hrobovej jamy zistená kumulácia keramických črepov. Datovanie: 5232BC (85,2%) – KLK II 

(Bureš 2007, 3). (Tab. 17) 

 

Výplň hrobovej jamy hrobu 17 (kontext 2055025) nebolo možné rozlýšiť od výplne 

objektu 2055020, s ktorým bol hrob v superpozícii. Hrob bol ale objektom neporušený a teda 

mladší. Hrobová jama približne obdĺžneho tvaru so zaoblenými rohmi (15x83x50), 

orientovaná dlhšou osou k SV.  Kostra patrila nedospelému jedincovi (infans, cca 10 r.) 

spočívajúcom na Ľ boku, horné a dolné končatiny mal pokrčené. Kostra bola orientovaná 

k SV. Lebka sa  našla o 15 cm vyššie než telo. Datovanie: 5226BC (94%) – KLK II (Bureš 

2007, 4). (Tab. 18) 

 

S od sujámia 20550, zahŕňajúceho 2 vyššie uvedené hroby bol zistený  hrob 13 

(kontext 2055102).  Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 6 rokov) orientovaná k JV ležala 

v skrčenej polohe na Ľ boku.  Hrobová jama bola približne oválneho tvaru (6x114x68), 

orientovaná dlhšou osou SZ-JV. Datovanie: 5232 (85,4%) – KLK II (Bureš 2007, 4). (Tab. 

19) 

 

V tesnej blízkosti hrobu 13 bol situovaný hrob 14 (kontext 2055202), a síce v hrobovej 

jame oválneho tvaru (12x104x66), orientovanej dlhšou osou v smere SV-JZ. Kostra 

nedospelého jedinca (Infans, cca 8 rokov) bola skrčená na P boku, orientovaná SV-JZ. 

V temennej časti lebky dislokovaný krčný stavec. Datovanie: 5311BC (63,3%) – KLK II 

(Bureš 2007, 4). (Tab. 19) 

 

Oproti ostatným pohrebom z lokality relatívne izolovane situovaný bol  hrob 12 

(kontext 3093402). Hrobová jama mala  takmer ovalný pôdorys (20x130x68) orientovaný 

dlhšou osou približne v smere S-J. Ležala v nej kostra nedospelého jedinca (Juvenis, 14-18 

r.), spočívajúca  sčasti na chrbte, na P boku. Datovanie: 5211BC (95,4%)  - KLK II (Bureš 

2007, 8). (Tab. 20) 
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Najjužnejším hrobom na lokalite bol kontext 3099502.  Tvorí J záver línie väčších 

sídliskových objektov opäť kopírujúcich tvar obydlí. Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 

8 r.)  ležala v skrčenej polohe na Ľ boku, v orientácii V-Z. Hrobová jama mala ovalný 

pôdorys (16x150x80) orientovaný približne v smere Z-V. Datovanie: 5325BC (86,4%) – KLK 

II (Bureš 2007, 8-9). (Tab. 21) 

 

U hrobu 19 (kontext 4115602) na základe tvaru objektu nebolo jasné, či sa primárne 

nejednalo skôr o sídliskový objekt než o hrobovú jamu. Objekt bol situovaný akoby „vo 

vnútri“ ohradenia. Obsahoval kostru juvenilného jedinca (Juvenis, 14-18 r.) ležiaceho na Ľ 

boku hlavou k Z. Horné a dolné končatiny boli pokrčené. Hrobová jama takmer oválneho 

pôdorysu (40x274x204). Okolo kolien boli zistené keramické nádoby. Datovanie: 5325BC 

(86,4%) – KLK II (Bureš 2007, 8). (Tab. 22.) 

 

 Hrobová jama hrobu 22 (kontext 4123102) bola podľa fotografickej dokumentácie 

najskôr zapustená so sídliskovej jamy oválneho tvaru (23x162x112). Kostra patrila 

nedospelému jedincovi (Infans, pôrod) na Ľ boku, hlavou k S. Horné i dolné končatiny boli 

pokrčené. Hrob sa nachádzal v blízkosti pozdĺžneho hliníku. Datovanie: 5083BC (76,4%) – 

KLK III (Bureš 2007, 9) (Tab. 23.) 

 

Vyššie menované hrobové celky boli do KLK zaradené najmä na základe 

radiokarbonového datovania. Len 4 z 13 objektov (cca 30%) boli vybavené prílohami, u 

zvyšku pohrebov bolo teda rozhodujúce exaktné datovanie (čo o.i. poukazuje na 

pravdepodobnosť úniku značného počtu neolitických pohrebov do kategórie nedatovaných 

pohrebov bez výbavy).  

Prvoradé je zodpovedanie otázky sídliskovosti jednotlivých pohrebov, teda zámernosti 

ich umiestnenia do priestorového súvisu s objektmi, bežne charakterizovanými ako 

sídliskové.  

5 pohrebov bolo v priamom vzťahu k sídliskovým objektom. U hrobov 2 a 4 sa 

uvažuje o uložení do sídliskových objektov. Priestorom umiestnenia u zostávajúcich 11 by 

mala byť hrobová jama. Ako ukázal rozbor umiestnenia, i u hrobov 2. a 4. existuje možnosť, 

že ĽP tu  boli umiestnené do sídliskového objektu a nie do vlastnej hrobovej jamy. U oboch 

sú na kresobnej a najmä fotografickej dokumentácii identifikovateľné obrysy vlastných 

hrobových jám. Len na základe jednej dokumentačnej zložky ale nie je možné rozhodovať 



20. 

o povahe priestoru umiestnenia. Zároveň ale pozícia kostry v hrobe 4 kopíruje priebeh 

priekopu, takže umiestnenie tohoto pohrebu nebude asi náhodné. A naopak u viacerých 

objektov (hrob 7, 11, 19, 22) klasifikovaných ako hrobové jamy si nemôže byť istí, či sa 

nestretávame skôr s umiestnením do sídliskových objektov.  Ďalej u niektorých hrobových 

jám pozorujeme prekrývanie sa so sídliskovými objektmi. Hrob 17 a kontext 2055022 boli 

s vysokou pravdepodobnosťou zapustené do sújámia 20550. 

Najpodstatnejším faktom, ktorý by sa dal chápať ako určujúci pre konštatovanie  

sídliskového charakteru vlastne všetkých hrobov je ich úzky priestorový vzťah ku 

kumuláciám sídliskových objektov. K dispozícii je len plán objektov datovaných  do KLK 

podľa prítomnosti keramického materiálu, čo sú spravidla dlhé jamy utvárajúce línie pozdĺž 

stien typických dlhých domov (Tab.11.). V stĺpových jamkách vykresľujúcich pôdorysy 

dlhých domov sa datovací materiál tradične nenachádza. Stavby sú tak len eventuélne 

vymedziteľné,  ako tradične zhodne orientované, líniovité priestory medzi pásmi sídliskových 

objektov, lemujúcich pôvodne steny domov v smere SZ-JV. Markantné je, že hroby do týchto 

oblastí nezasahujú. Naopak, hrobové jamy sa priestorovo viažu na kumulácie objektov 

vymedzujúcich obytný priestor, resp. do týchto objektov hrobové jamy zasahujú (2 prípady), 

alebo sú ľudské ostatky v prípade hrobu 2. umiestnené priamo do týchto objektov. Iným 

priestorom umiestnenia je jedine hrob 11, umiestnený podľa jeho polohy s najväčšou 

pravdepodobnosťou nenáhodne do líniovitého objektu (kontext 1040).  Tento plytký žľab, 

ukotvujúci pôvodne plot,  možno ľahkú palisádu, nevymedzoval plochu sídliska, ale vnútorne 

ju štruktúroval. Vymedzoval resp. predeľoval priestor v južnej časti sídliska. Zároveň vnútri 

oblúku, ktorý vymedzoval sa k nemu vzťahujú dva hroby – hrob 11 a 19. Zároven v tomto 

priestore pozorujeme oproti severnejšiemu priestoru absenciu pozdĺžnych objektov.   

Väzbou na priestor  okolo predpokladaných obydlí a paralelným rešpektovaním 

predpokládanej plochy domov je vlastne potvrdené vedomé situovanie ľudských pozostatkov 

do vzťahu k sídlisku. V tomto prípade nasleduje otázka, či sídlisko bolo užívané, alebo 

opustené. Pri momentálnom spracovaní nálezového fondu je ale otázka neriešiteľná.      

Pri pohľade na odkrytú plochu môžeme povedať, že sídlisko nebolo zachytené celé. 

Hroby sa evidentne koncentrujú na jeho južnom okraji. Zároveň je i v rámci odkrytej časti 

sídliska zreteľná u hrobov preferencia JV plochy, resp. v západnej časti úplne chýbajú. Bude 

zaujímavé pozorovať neskôr, po spracovaní vývoja sídlenia, sídelných fáz na sídlisku, či sa 

u danej plochy, preferovanej pre pochovávanie, nejedná o plochu staršieho osídlenia voči 

západnej časti bez pohrebov. 
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Možno sa jedná o pohrebisko na už nepoužívanom sídlisku. Pohreby tu ale neutvárajú 

autonómnu jednotku pohrebiska so svojimi vlastnými pravidlami, ale spolu so sídliskovými 

pozostatkami utvárajú od pohrebísk odlišnú entitu. Chcelo by sa povedať, že je odlišná i od 

sídlisk, ale pohreb na sídlisku sa vlastne stáva objektom sídliska a zároveň samotné sídlienie 

prítomnosťou pohrebu nadobúda novú kvalitu.  

Z vyššie menovaných dôvodov sa hroby neviažu na seba ako na pohrebiskách ale 

podstatnejší je vzťah k okolitému kontextu. Hľadanie priestorových skupín pohrebov nemá 

bez plánu s pôdorysmi  domov vôbec význam. Zrejmá je len oddelená a relatívne 

koncentrovaná skupina  4 hrobov – hroby 13, 14, 17, kontext 2055022, zatiaľ čo ostatné 

hroby sú nerovnomerne rozptýlené. U hrobov 3, 4, 11, 19 je možné hľadať súvis 

s polkruhovým priekopom. Vyvstáva tu otázka po jeho súčasnosti s pohrebmi. Podľa polohy  

tela u pohrebu  11 a priestorového rešpektovania zo strany ostatných 3 hrobov bol jeho 

priebeh v dobe pochovávania zreteľný.  

Väšina hrobov je na základe absolútnych dát zaradená do  54. - 53. storočia pred 

Kristom. Spadajú teda do II. stupňa KLK.  Vymyká sa len hrob 22 s datovaním 5083 BC 

(76,4%). Pokiaľ tu vezmeme do úvahy možnú chybu merania a u ostatných hrobov relatívnu 

chronologickú homogénnosť, je možné uvažovať o kontinuálnom pochovávaní v pomerne 

krátkom časovom úseku.  

V 13 sídliskových kontextoch boli identifikované pozostatky 13 jedincov.  

Vek bol zistený vo všetkých prípadoch. Najviac – 7 jedincov spadalo do vekovej 

kategórie infans. Bolo tu zastúpené rozpätie 1-10 rokov. 4 jedinci boli vekového stupňa 

juvenis a 2 boli dospelí (viac než 21 rokov).  

10 jedinci ležali na ľavom boku, 3 na pravom.  

Orientácia tiel voči svetovým stranám bola rôznorová. 4 x to bolo hlavou k SV, 3 x 

k SZ, 2 x k S a raz k JV, JZ, Z, S, V.  

Pohlavie sa podarilo určiť len v dvoch prípadoch – 1 x muž, 1x žena.  

Prílohy boli zistené u 4 jedincov (23 %). V 3 prípadoch to bola keramika, v jednom 2 

kusy brúsenej industrie – 2 sekeromlaty (jeden z mramoru). Prílohy boli zistené  - 1 x pri 

hlave, 2 x v oblasti nôh. V jednom prípade, v hrobe 7, bola nádoba dnom hore a hrob bol 

okrem toho ešte prekrytý kameňom.  

Samostatná skupina 4 hrobov  (13, 14, 17, kontext 2055022) sa od ostatných nelýši ani 

antropologickými charakteristikami, ani prílohami.  

Interpretácia opísaných pozorovaní bude uvedená v nasledujúcich kapitolách.  
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III. 1.1.3. Vyhodnotenie ľudských pozostatkov v hrobových jamách  

 

Skupina 18 hrobových jám, situovaných na 7 lokalitách s vysokou pravdepodobnosťou 

zámerne do úzkeho priestorového vzťahu k sídliskovým objektom, vykazuje vlastnosťami ako 

skrčená poloha na boku a umiestnenie ĽP do vlastných hrobových jám styčné body so 

skupinou mimosídliskových hrobov, tradične ponímaných ako štandardný spôsob pohrebu  

v sfére KLK.  Už tieto výrazné zhody napovedajú o význame tejto časti nálezov ĽP na 

sídliskách.  

 

III.1.1.3.1. Jednanie pohrebne rituálne 

 

Vyššie uvedenú skupinu nálezov je z metodického hľadiska v prvom rade nutné 

konfrontovať s mimosídliskovými nálezmi ĽP, pretože s nimi zdieľa niektoré zhodné rysy. 

Pre KLK v Čechách tému pohrebného rítu naposledy vyčerpávajúco spracovala M. Zápotocká 

(1998). Stopy LnK poznáme dnes z viac než 700 katastrov v Čechách. Množstvo lokalít je 

podľa autorky práce ale minimálne dvojnásobné. Len v 52 prípadoch, t.z. v 7,2 % osídlených 

katastrov je doložená pohrebná činnosť. Najvyšší pomer sídliskove/hrobové nálezy je  v Prahe 

– 28,1%. Objekty KLK s ĽP boli zistené na 66 lokalitách na 52 katastroch. V 88 objektoch 

bolo pochovaných celkovo 97 indivíduí. V 83 hroboch to bola jedna osoba, (96,1%), v 4 

prípadoch 2 osoby (4,1%), a v Třebestovicích 5-6 (1%). Čo sa týka počtu pojednávaných 

objektov odkrytých  na jednej lokalite, tak prevládajú samostatné objekty (53 lokalít – 

80,3%), 5x boli objavené dva hroby (7,6%), 7 x 3 hroby (10,6%), a v Úhřeticích 

pravdepodobne 4 hroby (1,5%). Na  základe nálezových situácii musíme u niektorých lokalít 

rátať s tým, že tam boli narušené skupiny hrobov alebo menšie pohrebiská (Hoštka, Chlumín, 

Praha-Bubeneč a Nebušice, Semonice-Černožice, Úhřetice, Hrbolce, Bílina). Z tohto môžeme 

podľa mienenia autorky odvodiť, že absencia väčších pohrebísk KLK v Čechách je len 

domnelá, a že sa táto oblasť od okolia v pohrebných zvyklostiach výrazne neodlišovala. 

Pochovávalo sa  zásadne kostrovo, ani v najmladšom stupni KLK nie je v Čechách 

zaznamenaný žiarový pohreb (Zápotocká 1998). Ako dokumetujú nedávne nálezy z Moravy, 

nemusí byť kostrový rítus v Čechách výlučný. V rokoch 2002-2006 boli v polohe „Králický 

háj“ na katastrálnom území Kralic na Hané prekúmané stopy viacfázového osídlenia KLK 

a v roku 2005 na severnom okraji sídliska birituálne pohrebisko. Zo 78 odkrytých hrobov bolo 

69 žiarových. Spočiatku sa pochovávalo kostrovo a potom sa prešlo k žiarovému rítu 

(Končelová 2005, Šmíd 2008a, Šmíd 2008b). Okrem toho, autorke M. Zápotockej v dobe 
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publikácie nebol známy nález z Litic (okr. Plzeň), kde bola v sídliskovom objekte KLK 

zistená kremácia (Braun 2001, 102-108). Nález je teda v rámci tejto práce pojednávaný 

v kategórii nálezov ĽP v síldiskových objektoch. Jedná sa ale o pravdepodobne o jedinú istú 

aplikáciu žiarového pohrebného rítu pre KLK v Čechách. 

Ďalším obecným rysom je skrčená poloha kostier a prevládajúce uloženie na ľavom 

boku (59.3%), poloha na bruchu, či na chrbte sa vyskytuje ojedinele (11,1%). Podobne i 

v orientácii kostier  panovala značná voľnosť. I keď sú pohreby častejšie orientované hlavou k 

V (34.8%), nie je opačná orientácia Z-V, či odchýlky  k S alebo J výnimkou. Rozdiely v 

uložení a orientácii medzi pohlaviami  neboli pozorované. Čo sa týka prídavkov, odlišujú sa 

len typicky mužské (brúsená industria, spondylové zápony, kančie kly). Ženské pohreby 

neobsahujú výrazné prídavky. Ani počtom ani druhom keramiky sa mužské a ženské hroby 

výrazne nelíšia (v mužských hroboch sa častejšie  vyskytujú spondylové šperky). Počet 

hrobov s prílohami oproti tým bez príloh bol 92,6% : 7,4%, pričom tak vysoký podiel hrobov 

s prílohami v celkovej bilancii má na svedomí prostý fakt, že hroby boli do KLK zaraďované 

v drvivej väčšine na základe príloh. Odlišná situácia je na  samostatných pohrebiskách. N. 

Nieszery (1995, 59) ponúka prehľad frekvencie výskytu príloh v stredoeurópskych hroboch 

KLK. Počet hrobov bez príloh kolísa od 23% (Mangolding) až k 70% (Fellbach-Öffingen), 

priemerne je to 47%.      

Ak od celkovej bilancie odráteme 28 jedincov umiestnených v sídliskových objektoch 

na 6 lokalitách, ktoré M. Zápotocká evidovala, dostaneme 60 lokalít s 69 jedincami 

uloženými do hrobových jám mimo sídliská. Z publikácie M. Zápotockej tak vyplýva, že len 

u 4,3 % z minimálne 1400 lokalít KLK v Čechách máme doloženú pohrebnú aktivitu 

v podobe ukladania zosnulých do hrobových jám mimo sídliská.  Na 7 lokalitách, teda len na 

0,5 %  z celkového počtu evidovaných lokalít KLK boli hroby situované na ploche sídliska. 

Hneď v tomto bode je ale nutné podotknúť, že reprezentatívnejšie by bolo merať podiel 

sídliskových lokalít s ĽP v rámci skupiny lokalít archeologicky skúmaných a teda nielen 

v celkovej množine, napĺňanej do značnej miery lokalitami objavenými povrchovou 

prospekciou. Reálny podiel lokalít KLK s ĽP umiestnenými v hrobových jamách na plochách 

sídlisk je tak iste vyšší.  

Podstatné je tiež určiť mieru, akou sa táto skupina nálezov podieľa na celkovom súčte 

lokalít a počtu jedincov evidovaných pre českú KLK. Z počtu lokalít je to 7,3%, u počtu 

jedincov je to 13,5%. 

Pomer počtu hrobov umiestnených mimo sídlisk a na ploche sídlisk, je 60 : 18, teda 

3,3 : 1.  
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Ako už bolo uvedené, zhodným znakom oboch skupín hrobov je umiestnenie vo 

vlastnej hrobovej jame a v skrčenej polohe. Zhodné je rámcovo i datovanie, v oboch 

skupinách hrobov bola ich väčšina zaradených do II stupňa KLK (24% mimosídliskových, 75 

sídliskových). V kategórii hrobov na sídliskách je to ale podmienené nálezmi z Prahy-Liboce. 

Zhodným znakom je tiež prevažujúca poloha skrčených tiel na ľavom boku a taktiež 

prevládanie skupiny infans vo vekovej skladbe. O veku vieme v 14 prípadov pochovávania 

v hrobových jamách na sídliskách. Jednoznačne prevažuje skupina detí až mladistvých (12 

prípadov – 85,7%). V skupine 24 jedincov pochovaných mimo sídliská s určeným približným 

vekom bolo 17 jedincov stupňa infans (70.8%). 

Je zrejmé, že sa stretávame s pochovávaním do hrobových jám na sídliskách paralelne 

popri oddelených pohrebiskách a síce približne v pomere 1 : 3,3.  Pramenná základňa, hlavne 

čo sa týka evidencie pohrebísk,  v Čechách ale môže byť deformovaná. Štatistické pomery sa 

môžu zmeniť jediným výrazným objaveným pohrebiskom. Momentálny stav bádania ale 

poskytuje len informácie, na základe ktorých sa k tvrdeniu došlo.  

Príkladom situovania ĽP v hrobových jamách do priestoru sídliska je i maďarská 

lokalita Mezökövesd. Súčasťou plochy sídliska datovaného do skupiny Szatmár (najstaršia 

východná KLK) bolo 25 kostrových hrobov, tvoriacich približne dve skupiny. Boli tu 

pozorované pozostatky veľkoplošných spálených domov stĺpovej konštrukcie. Sídlisko bolo 

malé, pozostávalo z troch domov, situovaných blízko seba. S výnimkou hrobu kojenca 

a malého dieťaťa boli všetky hroby založené mimo plochu stavieb. V rámci skupiny Szatmár 

vlastne nepoznáme pohrebiská oddelené od sídlisk (Kalicz-Koós 1997a, 125-135, 1997b, 28-

33, Kalicz-koos 2002, 45-79 ) (Tab.46.). Na ďalšej lokalite s doloženou pohrebnou aktivitou 

vo vzťahu k sídlisku je Füzeszabony.  Bolo tam odkrytých viacero pôdorysov dlhých domov 

stĺpovej konštrukcie stojacich v radách. Celkovo odkrytých 13 hrobov. 8 z nich bolo 

odkrytých na konci jednej rady domov (Domboróczki 1997).  

V rámci výskumu sídliska a rozsiahleho mladolineárneho pohrebiska v lokalite 

Aiterhofen (Bundesstrasse 20, Kr. Straubing-Bogen) bolo v rámci sídliskového areálu 

odkrytých 5 pohrebov v hrobových jamách. Pohrebný rítus a datovanie prídavkov odpovedá 

okolitým sídliskovým nálezom, čo vypovedá o pravdepodobnej súčasnosti hrobových nálezov 

so sídliskom. V rámci sídelného areálu sa zdá, že hroby boli umiestnené na jeho okraji. 

Vylúčený je ich vzťah k približne 600 m vzdialenej nekropole Aiterhofen-Ödmühle, ktorá je 

mladšia. Spojenie hrobov so susediacim domom II považuje K. Reinecke za možné, ale 

nepravdepodobné (Osterhaus 1980, 31, Reinecke 1983, 60). Priestorovo sa hroby ale 

s domami II a III rešpektujú, nezasahujú do ich plochy, čo je argumentom pre zámernosť 
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umiestnenia hrobov do kontextu sídliska. Hroby sa k domom viažu priamo priestorovo. Takže 

spojenie tu isté je, i keď to p. Reinecke nepovažuje za pravdepodobné. Otázne je len to, či 

malo i inú než priestorovú náplň. (Tab.45.) 

V polohe Ammerbreite bolo v Essenbachu (okr. Landshut) odkryté sídlisko  

a pohrebisko s 29 kostrovými pohrebmi v hrobových jamách, majúcich úzky vzťah 

k sídliskovým objektom. 18 – 62% obsahovalo prílohy. Na základe ke je pohrebisko 

zaraditeľné do druhej polovice mladšej KLK dolného Bavorska. V 10 hroboch ležali jedinci 

vekového stupňa infans (všetci nad 6 rokov), v dvoch jedinci stupňa juvenis a v 13 dospelí. 

Medzi dospelými boli predbežne 6 muži a 7 žien. Jeden ďalší pohreb (hrob 7, infans I) sa 

nachádzal v sídliskovej jame medzi pohrebiskom a sídliskom. V celom pohrebnom areáli, 

v jeho okolí a v zóne medzi pohrebiskom a plochou s pôdorysmi domov (cca 40 m od 

koncentrácie hrobov) ležali samostatne sídliskové jamy a komplexy sídliskových objektov. 

Podľa autorov výskumu dokladajú tieto „úzky súvis medzi nekropolou a sídliskom“ (Brink-

Kloke 1989, 428, Abb. 2.). Otázne je ale vôbec, či je tu namieste uvažovať o oddelených 

komponentách? Vymedzovať osadu len na plochu zastavanú obytnými stavbami nie je 

komplexné. Hroby sa miestami koncentrujú, väčšinou sú ale rozptýlené. Nie je zrejmé, podľa 

akých pravidiel sú situované. So sídliskovými objektmi sa neprekrývajú, rešpektujú sa. Sú 

teda súčasťou jedného celku. Zaujímavý je ešte líniový objekt približne v strede skúmanej 

plochy. Viažu sa na neho hroby 1 – 4. Naskýta sa tu istá formálna paralela k podobnej situácii 

akú pozorujeme v Prahe-Liboci – priestorové vymedzenie na okraji sídliska s hrobmi. 

(Tab.45.) 

Veľmi zaujímavým príspevkom do poznania kategórie nálezov ĽP v hrobových 

jamách na sídliskách je nemecká lokalita  Veihingen. V priekope obkolesujúcom osadu 

a v sídliskových objektoch tu bolo objavených 112 pohrebov. Pozoruhodné je, že mnohé 

hroby v priekope (približne 80 pohrebov) vykazujú jasne rozpoznateľné hrobové jamy. Tie 

boli zakladané buď na okraji priekopu alebo boli zapustené až pod úroveň priekopu. Skladba 

nálezov na lokalite je extrémne pestrá - skupina nálezov ĽP tu zahŕňa kostry v samostatných 

hrobových jamách v objeme priekopu, v sídliskových objektoch, kostry v neštandardných 

polohách a i ľudské kosti rozptýlené v sídliskových objektoch. Prevládajú však práve kostry 

pietne pochované v hrobových jamách prekvapujúco zapúšťaných do priekopy, vymedzujúcej 

plochu sídliska i keď ju najmä z východnej strany sídlisko prekračuje (Krause 2001).  

(Tab.48.) 
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Vyššie uvedené príklady dokumentujú pre prostredie KLK v jej rôznych oblastiach 

rozšírenia  sporadické zámerné situovanie hrobov do priestoru medzi sídliskovými objektmi, 

a to ako v priestore už opustených, starších sídlisk (napr. Úhřetice, okr. Chrudim), tak i na 

ploche sídel súčasných. Rozhodne sa tak dialo v zmienených prípadoch zámerne, resp. 

sídliskový kontext je priestorovo hrobmi rešpektovaný, jeho prítomnosť bola 

pochovávajúcimi pozostalými vnímaná, z čoho plynie minimálne rozpoznateľnosť stôp 

sídenia v dobe pohrebu, ak už nie prítomnosť užívaného sídelného prostredia.  

Je možné postihnúť istú škálu štruktúr, ktoré utvárali pohreby v hrobových jamách na 

sídliskách KLK. Pozorujeme tieto varianty: 

- pochovávanie v hrobových jamách na súčasnom sídlisku v skupine či  skupinách, 

alebo rozptýlene. 

- pochovávanie v hrobových jamách na staršom sídlisku v skupine či  skupinách, alebo 

rozptýlene. 

Generalizovať pritom ale nie je možné, každá lokalita je rôznorodá. Hroby sú síce 

zhodne situované v zámernom vzťahu k sídliskovým objektom, ale na každej lokalite iným 

spôsobom.  

Z pohľadu českého prostredia KLK je táto kategória nálezov relatívne početná, pri 

porovnaní so skupinou hrobov umiestnených mimo sídliská.  

 

Témou podrobnejšej interpretácie umiestňovania ĽP do samostatných hrobových jám 

v kontexte sídlisk sa zatiaľ žiadny bádateľ  nezaoberal. Obecne vzaté, je to otázka pochopenia 

významu  priestorového vzťahu oddelených pohrebných komponent k tým sídelným, o ich 

prelínaní v prípade situovania hrobov do priestoru starého sídliska a najmä o vzniku novej 

komponenty, zahŕňajúcej súčasne sídlenie i bývanie.   

Všetko nasvedčuje tomu, že sa stretávame s prejavom pohrebne rituálneho jednania. 

Otázne je, či sme na stope odhalenia obecnej zvyklosti, alebo bolo umiestňovanie hrobov na 

sídliská prejavom jedinečných situácií, kultúrne nešpecifických udalostí? Predstaviteľné je 

i poňatie tohto prístupu k manipulácii s ĽP ako určitej vývojovej etapy smerujúcej 

v budúcnosti k pochovávaniu na oddelených pohrebiskách. Chronologicky sú však zastúpené 

staro- i mladolineárne nálezy. Rovnako je pri momentálnom stave pramennej základne 

predstaviteľné, že sa nejednalo o žiadny nedefinitívny vývojový prvok, ale o samostatnú 

plnohodnotnú zvyklosť, ktorej motiváciu ale zatiaľ nepoznáme. Než sa ďalej pustíme do 

hľadania danej motivácie, je v obecnom merítku nutné rozhodnúť, či sa jedná o výsledok 

jednania riadeného kultúrnymi zvyklosťami – normatívami, alebo je to skôr výsledok 
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jedinečných udalostí a improvizácie. Ukazuje sa, že pravda je niekde uprostred, keďže i pri 

mimoriadnych udalostiach človek ako indivíduum často krát koná podľa dopredu vžitých, 

kultúrne podmienených scenárov.  

S istotou vieme, že sa jedná o fáciu pohrebne rituálneho jednania. Nie pravidelne 

praktikovanú, ale i práve týmto rysom vypovedajúcu o vnútornej pestrosti navonok 

homogénnej KLK. Prevážne podľa obecných pohrebných zvykov praktikovaných mimo 

sídliská boli zároveň v kontexte súčasných alebo opustených sídlisk, čo často nie sme schopní 

posúdiť,  pochovávané najmä deti a mladiství (nie výlučne, miestami i dospelí). Na iných 

lokalitách sa paralelne stretávame s tým, že rovnaká veková kategória je pochovávaná do 

sídliskových objektov. Významovo je tu istá distinkcia.  Resp. dá sa povedať, že umiestnenie 

pohrebného miesta má sémiotický význam (Hofmann 2008, 147). Sémiotika ako náuka 

o znakových systémoch sa zaoberá významom znakov, ich vzájomnými vzťahmi, a vzťahmi 

medzi znakmi a ich užívateľmi. Vlastné znakové systémy s pravidlami majú i náboženstvá, 

hry alebo rituály. Taktiež pohrebné miesta iste tvorili významový systém. Jeho pravidlá však 

nepoznáme. Môžeme len povedať, že v prostredí KLK mali ľudia akoby k dispozícii isté 

množstvo variant, ako jednať po úmrtí osôb, ale nepoznáme pravidlá podľa ktorých tak 

konali. To, že sa stretávame s relatívne malým počtom, ale podobných prípadov pochovávania 

na ploche sídlisk v hrobových jamách ukazuje, že daná suma variant – semiotický znakový 

systém bola v obecnom rámci KLK rozšírená a zdieľaná. Konkrétne uplatňovanie ale bolo 

riadené v mikrorozmere – na úrovni jednotlivých osád, občín, či lokálnych spoločenstiev. 

Príčiny, prečo malá časť populácie bola ukladaná nie na pohrebiská, ale na ploche sídlisk – 

a síce nie do sídliskových objektov, ale do vlastných hrobových jám nie sú jasné, resp. je 

otázne, či sú obecne zistiteľné, ak sa mohli odvíjať od pohnútok v rozmere pre archeológiu 

tak malom a nepostihnuteľnom.  

 

III.1.1.3.2. Praha-Liboc 

 

Lokalita predstavuje najhustejšiu koncentráciu nálezov ĽP pre českú KLK a je zaiste 

potrebné sa pri jej interpretácii zastaviť osobitne.  

Výnimočná je i tým, že  sa čo do typov nálezov ĽP nejedná o formálne homogénnu 

skupinu, ale okrem ĽP umiestených v hrobových jamách tu bol ako priestor umiestnenia 

zvolený i priekop (hoci vo forme dodatočného zapustenia jamy do jeho objemu) a v jednom 

prípade i sídliskový objekt. Popri pohrebne rituálnom jednaní tak do úvahy, v prípade depónia 

z priekopu, prichádza i jednanie nepohrebne-rituálne. O funkcii priekopu však nevieme nič 
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a zaobchádzanie s ĽP tu nepripomína nálezy z lokalít ako napr. Talheim, Herxheim, Schletz, 

Asparn a ďalšie, u ktorých bolo takéto jednanie identifikované, čo bude rozobraté 

v nasledujúcich kapitolách. Zaujímavý je paralelný výskyt pochovávania do hrobových jám 

a priamo do sídliskových objektov. Uplatňovaný pohrebný rítus tu zahŕňa i isté anomálie. 

V hrobe 7 bola kostra dieťaťa prekrytá veľkým kameňom  a priložená bola nádoba 

umiestnená dnom hore. Prítomnosť kamenného závalu a obrátenia nádoby pripomína nápadne 

protirevenantské opatrenia. Výnimočný je hrob 3 – a to prítomnosťou dvoch priložených 

sekeromlatov a dvojstupňovou hrobovou jamou. Jeden zo sekeromlatov – ten mramorový bol 

akoby vrazený do tváre. Násilný zásah do kostrového materiálu sa v antropologickom 

posudku ale nespomína.  

Pokiaľ uvažujeme o možnej príčine pochovania časti populácie na plochu sídliska – či 

už používaného, alebo opusteného, je možnou nápoveďou prevažujúce zastúpenie detí 

a nedospelých jedincov. Ponúka sa tu tradičné vysvetlenie v zmysle limitovanosti 

nevykonanými/resp. vykonanými iniciačnými rituálmi. Rozhodujúci pre výber miesta 

pohrebu teda mohol byť tzv. sociálny vek jedincov.  

Nejedná sa o pohrebné miesto vnímané v rámci KLK ako typické – teda pohrebisko 

oddelené od sídliska. Zároveň však v sfére kultúry nie je zďaleka osamotené, čo sa tohoto 

hlavného rysu týka. I v rámci tejto kategórie nálezov je istým spôsobom výnimočné. Je u neho 

najzreteľnejšia odlišnosť od mimosídliskových pohrebísk, a síce podmienenosť situovania 

rozmiestnením sídliskových objektov a nie vlastnými pravidlami samostatnej komponenty, 

ako je tomu u pohrebiska. Týmto „zapojeným“ rozmiestnením hrobov sa lokalita odlišuje od 

lokalít, kde sú hroby v kontexte sídliska sústredené do rozpoznateľnej skupiny/skupín. 

Konkrétne vzťahy bude možné odhaľovať až po komplexnom spracovaní a zverejnení 

všetkého materiálu z lokality.   

 

III. 1.2. Ľudské pozostatky v sídliskových objektoch 

 

V sídliskových objektoch kultúry s lineárnou keramikou v Čechách boli ľudské 

pozostatky identifikované celkovo na 29 lokalitách. Zistené boli v 39 objektoch. Tie 

obsahovali pozostatky najmenej 46 jedincov.  

V nasledujúcich kapitolách budú z analytických dôvodov osobitne pojednané celky 

s ľudskými pozostatkami umiestnenými do sídliskových objektov v „štandardnej“ -  skrčenej 

polohe a tie s ľudskými pozostatkami zistenými z podobe alebo zložení z nášho pohľadu 

„neštandardnom“. Pôjde teda o ľudské pozostatky umiestnené do objektov vhodením, 
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o nálezy zhlukov ľudských kostí bez anatomických spojitostí, izolovaných častí tiel. 

  

III. 1.2.1. Štandardné depónia 

 

Na 21 lokalitách bolo zistených 24 sídliskových kontextov zahŕňajúcich okrem iného 

i ľudské pozostatky uložené v skrčenej  polohe obecne vnímanej ako štandardná (2 objekty 

s ĽP zistené na lok. Dneboh (okr. Mladá Boleslav), Praha-Liboc, Praha-Nebušice, Praha-

Podbaba, Křimice (okr. Plzeň)). V 24 kontextoch boli umiestnené pozostatky celkovo 28 

jedincov. Na lokalitách Králův Dvůr (okr. Beroun) a v Tuchomyšli (okr. Ústí n. Labem) boli  

v jednom objekte dvaja jedinci.  

Najviac, 11 nálezových kontextov bolo datovaním zaradených do II. stupňa KLK , 2 

do rozmedzi stupňov II.-III., taktiež 3 do rozmedzia stupňov III.-IV., len 1 do V. stupňa. 7 

celkov je len datovaných len rámcovo do kultúry s lineárnou keramikou.  

Z pohľadu miery istoty súčasnosti celkov obsahujúcich ľudské pozostatky so 

sídliskovým kontextom, je daný ukazovateľ u 19 nálezových kontextov hodnoty 1, u 2 

hodnoty 2 a u 3 hodnoty 3. Celkovo teda 80 % z pojednávaných nálezov poskytuje relativný 

dostatok informácií k analýze, čo je dostačujúce.   

Každý nález je jedinečný a preto je ich potrebné priblížiť: 

 

Pri výskume v Brozanech (okr. Litoměřice) bola v stavebnej jame KLK nájdená zle 

zachovalá kostra dieťaťa (ZAA 4770/1995). 

 

V Chodouni  (okr. Beroun)  bolo na ploche približne 100x50 m  zistených 11 objektov 

(len KLK) – dva pôdorysy stĺpových dlhých domov a 9 zahĺbených objektov. Obj. s ĽP bola 

stavebná jama tiahnuca sa pozdĺž Z steny stĺpového domu č. 3. Zistené boli ešte tri obdobné 

obj., bez nálezov  ĽP.  ĽP sa nachádzali pri SZ stene v povrchovej vrstve výplne oválnej 

stavebnej jamy so šikmými stenami (cca 100 x 300 x 200 cm). Výplň objektu tmavá, nad 

dnom svetlejšie vrstvy. Kostra ležala v skrčenej polohe na P boku, v smere SZ-JV, tvár k Z. 

Bola  strávená, zachovaný len otlačok, vyzdvihnutá len časť chrupu. Vekový stupeň adultus-

maturus. 

Priamo pri kostre neboli žiadne prídavky. V preskúmanej, Z časti obj. z výplne 

pochádza 75 fragmenty keramiky, fragmenty kamennej sekerky  (Matoušek 1995, 105 ; 

Zápotocká 1998, 183, Taf.13: Plan, 1-4,6-8, 12- 14, 20- 22, 24; 14:25- 38, 44-5, 48-9). 

(Tab.7.) 
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Na výšinnej lokalite Dneboh (okr. Mladá Boleslav), polohe  Mužský-Hrada, bola v  

obj. 403 objavená kostra v sídliskovej jame. Nachádzala sa v S časti nepravidelného 

komplexu jám. Výplň bola v mieste pohrebu odlišná, v hĺbke 20-50 cm od povrchu tvorila 

svetle hnedú oblasť s rozmermi 80x50 cm. Kostra patrila  dieťaťu v prísne skrčenej polohe na 

P boku, ruky pred tvárou, orientácia SZ-JV. V úrovni pohrebu zistené červené farbivo, 

v ostatnej výplni objektu črepy, kamenná sekera, brúsik (Pleslová- Štiková 1981, 39; ARÚ 

5960/60 (E. Pleslová); ARÚ 2256 (J.Chochol), Zápotocká 1998, 181).  

 

Pravdepodobne zo sídliskového objektu KLK má pochádzať ešte kostrový pohreb v 

skrčenej polohe.  E. Pleslová tento nález v poznámkach nezmieňuje, údaje vychádzajú zo 

správy J. Chochola (ARÚ 2257 (J. Chochol).  

 

Z Horoměřic (okr. Praha-západ) pochádza starší nález kostry  pravdepodobne 

v skrčenej polohe v sídliskovom objekte. Mala sa nachádzať v „kultúrnej jame“. V jej výplni 

boli zistené keramické fragmenty. Prílohou bola  polovica nádoby za hlavou (Steklá 1956, 

702). (Tab.7.) 

 

V pravidelnom objekte kruhového pôdorysu o priemere 140 cm s  max. hĺbkou 32 cm,   

v Hostivicích (okr. Praha-západ),  bol objavený  silne narušený skelet nedospelého jedinca 

v skrčenej polohe na P boku, hlavou j VVS. Nachádzal sa v tesnej blízkosti SZ rohu dlhého 

domu. Výplň bola tvorená tmavou, čiernohnedou hlinou (za bližšie informácie 

a dokumentáciu ďakujem p. Pleinerové).  

 

Zaujímavý nález pochádza z Hrbovic (okr. Ústí nad Labem). ĽP boli identifikované v 

objekte na S okraji skúmanej plochy, vzdialenom od koncentrácie objektov s lineárnou 

keramikou 20 m. Sídliskový objekt bol takmer oválneho pôdorysu, orientovaný dlhšou osou 

k JV (56x166x144 cm). Steny objektu na JV strmé, dno rovné. Výplň sa skladala z troch 

horizontov nerovnomerne uloženého hlinitého zásypu. Kostra sa nachádzala v hĺbke 40-50 

cm, takmer na dne objektu. Pozdĺž paží sa vo výplni rysovali sýto čierne plochy s uhlíkmi, 

pravdepodobne pozostatky organickej schránky. Z polovice bola kostra neodborne 

vyzdvihnutá robotníkmi. Na základe tvaru a veľkosti objektu nie je isté, či sa nejedná 

o atypickú hrobovú jamu. Postavenie pochovanej osoby je zvýraznené schránkou 
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z organického materiálu, počtom keramických nádob a symbolickou vnútornou výzdobou 

misky.  

Kostra ležala na znak, hlavou k V, tvárou k J. Poloha rúk sa nedochovala, nohy museli 

byť podľa veľkosti jamy pokrčené. Podľa polohy tváre pravdepodobne doľava. Jednalo sa 

o dospelého jedinca, pohlavie neurčiteľné. 

V oblasti hornej polovice tela ležala pôvodne celá široká hruškovitá nádoba a asi 

tretina pologuľovitej mísy. Zlomky plytkej misky na nôžkach ležali pravdepodobne v oblasti 

pásu. Spodná časť malej nádoby bola pravdepodobne u nôh . Z výplne pochádzajú ďalšie 

črepy (Velímský und Kol. 1986, 169., Muška -  Zápotocká 2004) (Tab.6.).  

 

 

V Hrdlovce (okr. Teplice) bol preskúmaný väčší počet zásobnic, jám a hliníkov KLK 

a KVK. Počet evidovaných dlhých domov je 73. Plán sídliska je publikovaný bez označenia 

objektov. Umiestnenie obj. s ĽP v kontexte sídliska teda nie je možné bližšie špecifikovať.  

ĽP ležali na dne nepravidelne okrúhlej zásobnej jamy v takmer kolmými stenami (35 

cm dochovanej hĺbky, 160 cm priemer). Kostra bola zle zachovaná, ležala v skrčenej polohe 

na Ľ boku. Orientácia Z-V, tvár smerovala k S. Ruky boli pritiahnuté k hlave. 

V priestore za lebkou umiestnené 2 nádoby (Beneš 1991, 75; 1995, 66; ARÚ Praha 

1744; 2011; 4543-4; 2830/91; 455/91). (Tab.7.) 

 

Na ploche spolu so sídliskovými nálezmi KLK  sa v lokalite Králův Dvůr (okr. 

Beroun) nachádzal objekt s dvoma kostrami v nepravidelne skrčenej polohe. Z popisu nie je 

jasné, či boli ĽP uložené v sídliskovom objekte, alebo hrobovej jame. Zo zásypu objektu 

pochádzajú črepy KLK. Prílohou mala byť štvrtka zvieraťa (ARÚ Praha 7016/47 (A. Knor); 

4668/48).  

 

V Křimicích (okr. Plzeň-město) v polohe  „Za humny“ bola na dne objektu  - 

stavebnej jamy KLK nájdená kostra. Bližšie informácie zatiaľ nie sú  nedostupné (Metlička 

1999, 9-10).  

 

Na druhom nálezisku tej istej lokality (plocha stavby logistického centra Amesbury, 

pozdĺž cesty Plzeň-Křimice) bola opäť na dne stavebnej jamy zistená kostra v pravdepodobne 

skrčenej polohe.  Prevažná časť kostry bola úplne strávená (doch. len zuby, časti kostí lebky, 
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odtlačky chrbtice a kostí horných končatín). Pred tvárou ležalo 8 kusov ŠI pôvodne 

zabalených v organickom materiáli (Metlička 2007, 25-26).  

 

Z Ohníče (okr. Teplice) pochádza nález sídliskového objektu (90x100x90 cm) s  

kostrou uloženou na dne v strede objektu. Približne 10 m na V boli odkryté sídliskové objekty 

KLK. 

Kostra bola dobre dochovaná, v skrčenej polohe, orientácia S-J, hlava zahnutá dozadu, 

tvár hľadela k V, ruky pred tvárou, nohy pritiahnuté dozadu k panve.  Nad lebkou ležali črepy 

2-3 nádob. Identifikované ešte fragmenty ďalších 5 nádob (Weinzierl Skizzenbuch I, 48; Glott 

1939/40, 21; Filip 1948, 119; Steklá 1956, 704; Budinský 1978, 64). (Tab.9.) 

 

Ďalší nález ĽP v sídliskovom objekte pochádza z Prahy-Liboce.  V kontexte 1020404 

(hrob 2). Pohreb bol uložený v priestore jedného zo západných výbežkov objektu 10204, 

nepravidelného sujámia  orientovaného SZ-JV (65x670x228). Steny objektu boli 

nepravidelné. Výplň tvorili 3 vrstvy takmer totožného charakteru. Objekt bol pravdepodobne 

typickou pozdĺžnou jamou pri dlhšej stene domu KLK. Zomrelý (Infans, cca 10 r.) bol 

uložený na Ľ boku hlavou k SZ (Bureš 2007, 1-2).  

 

Iným nálezovým celkom s ĽP z danej lakality je  kontext 1040001 (hrob 4).  

Vo výplni lineárneho výkopu (10400) o šírke 54-84 cm, sa v hĺbke 16-34 cm od 

úrovne povrchu skrývky nachádzala zle dochovaná kostra (adultus, viac než 21 r.) v polohe na 

chrbte, hlavou k SV. Nie je zrejmé, či bol pohreb umiestnený do nezaplneného priekopu, 

alebo či do neho nebol dodatočne zahĺbený. Priekop pravdepodobne porušuje dlhý objekt 

priliehajúci pravdepodobne k dlhej stene domu KLK, ktorej orientáciu kopíruje. Priekop by 

takto bol mladší než okolité stĺpové domy (Bureš 2007, 2). 

  

V Prahe-Nebušicích bola v sídliskovom objekte  - jame (A alebo B) – zistená kostra 

v pravdepodobne skrčenej polohe  s priloženou  nádobou (Zápotocká 1998, 185-186). 

(Tab.24.) 

    

 

V objekte „jama C“ na tej istej lokalite bol zistený ďalší pohreb. Patrila k nemu časť 

nádoby a črepy KLK (Zápotocká 1998, 186).  
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Z kultúrnej vrstvy KLK v Prahe-Bodbabě pochádza nález skeletu dieťaťa, ležiaceho 

47 cm nad kostrou ženy, čiastočne ju prekrývajúceho. Skelet dospelej ženy bol v zlom stave 

dochovania, ležal v skrčenej polohe na Ľ boku, ruky položené na hrudi. Skelet dieťaťa bol 

v lepšom stave dochovania, ležal v silne skrčenej polohe na Ľ boku. Ruky ležali tiež na hrudi.  

Priamo pri ĽP neboli prílohy nezistené. Z kultúrnej vrstvy pochádzajú keramické fragmenty 

KLK, datujúce nález (Janská 1960, 273).  

 

Pravdepodobne zo sídliskového  objektu pochádza nález kostry z Prahy-Ruzyně. 

Skelet ležal v skrčenej polohe.  Objekty sídliska boli len registrované, z niektorých boli 

odobrané vzorky. Pohreb bol pravdepodobne v jednom z objektov (ARÚ Pra ha 3480/60 

(Knor); 7625/78 (Rulf)).  

 

Ďalší zle dokumentovaný nález poznáme z Prahy-Veleslavína. V Tehelni Wiener 

Bank bola v sídliskovom objekte KLK objavená kostra s priloženými nádobami. (Stocký 

1926, 63, VIII:30; Steklá 1956, 704). (Tab.25.) 

 

V Prahe-Vokovicích bol v zachovanej nepravidelne oválnej časti sídliskového objektu 

(hĺbka 60 cm),  nezreteľným stupňom rozdeleného na dve časti, uložený tesne pri dne pohreb. 

Skelet ležal v skrčenej polohe na P boku, hlava smerovala k V.  

V okolí hlavy sa nachádzala nádoba, ďalšia nádoba bola bez udania jej umiestnenia. 

Na dne jamy nájdené ešte kostené šidlo, silex, prasačí zub a niekoľko črepov. Nie je isté, či 

patrili k pohrebu (ARÚ 633/38; Steklá 1956, 70). (Tab.25.) 

 

V bližšie neurčenom sídliskovom objekte bola v Radotíne (okr. Praha-západ) zistená 

kostra. Prílohou bola nádoba, vo výplni objektu sa nachádzala mazanica (ARÚ Praha 

5243/41; Steklá 1956, 704). (Tab.9.) 

 

Ako hrob bol publikovaný nález kostry z Trmíc (okr. Ústí n. Labem). Podľa tvaru 

a nálezov z výplne je ale pravdepodobnejšie, že sa jedná o sídliskový objekt. Skelet ležal 30 

cm nad dnom vo výplni oválneho sídliskového objektu (70 cm hĺbka, 160 cm priemer).  Vo 

výplni keramické fragmenty, ŠI, úlomky mušlí, konkrécie hliny, okruhliaky. Skelet ležal 

v skrčenej polohe na Ľ boku, orientácia J-S, tvár k Z. Patril mladšiemu jedincovi (do 18 r.), 

pravdepodobne žene (Lička 1967, 87; Cvrková 1984, 44; ARÚ 834/90).  
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2 kostry ležali v sídliskovej jame v Tuchomyšli (okr. Ústí n. Labem). Kostra dieťaťa 

ležala v zahĺbenine v dne objektu. Kostra dospelého jedinca ležala južne od nej. Oba skelety 

spočívali v skrčenej polohe. Južnejšie ležiaci skelet dospelej osoby ležal na Ľ boku, 

v orientácii Z-V, s tvárou k S. Druhý skelet patril 13-14 ročnému dieťaťu. Južnejšie ležiaci 

skelet mal pred hruďou kostené šidlo. Kostra dieťaťa mala v oblasti panve pazúrikový nožík 

(Glott 1939/40, 22; Steklá 1956, 705). 

 

Posledný nález kategórie pochádza z Úhřetic (okr. Chrudim). V miskovitom objekte 

(100x100 cm) ležala  pravdepodobne v skrčenej polohe kostra, z ktorej bola dochovaná pravá 

ulna, ľavá fibia, 1 rebro. Z výplne pochádza zlomok nôžky misky, zlomok krížovitej nôžky 

(Zápotocká 1998, 189-9).  

 

III. 1.2.1.1. Úroveň umiestnenia  

 

Problematické je bližšie určenie charakteru objektov, v ktorých sa ľudské pozostatky 

umiestnené v skrčenej polohe našli. Rovných 16 kontextov (61,5%) je určiteľných len ako 

sídliskových bez bližších informácií o funkcii. V 3 prípadoch boli ľudské pozostatky uložené 

do objektu hodnoteného podľa typickej formy ako zásobného. Rovnako v 3 prípadoch boli 

ľudské pozostatky zistené v priestore sujámia, slúžiaceho primárne ako hliník (z toho boli 

minimálne v 1 prípade ľudské pozostatky umiestnené do objektu slúžiaceho ako odpadový, 

keďže boli identifikované vo vrchnej vrstve výplne).  V 1 prípade bol mŕtvy uložený do 

objektu a rovnako raz do sídliskovej vrstvy.  

O polohe ľudských pozostatkov v rámci sídliskových objektov sme informovaní len u 

11 prípadov (42 %). Prevažuje tu poloha na dne, resp. tesne nad ním – a to v 8 prípadoch.  Na 

lokalite Chodouň (Okr. Beroun) boli ľudské pozostatky nájdené pri SZ stene jamy v 

povrchovej vrstve výplne pôvodne stavebnej jamy. V Trmicích (okr. Ústí n. Labem) bola 

kostra zachytená 30 cm nad dnom.  

 

III. 1.2.1.2. Úroveň ľudských pozostatkov 

 

U 9 kostier umiestnených do sídliskových objektov KLK  v skrčenej polohe máme 

údaje o presnejšej polohe. Vieme, že 5 jedincov bolo uložených na ľavom boku, 4 na pravom, 

a 2 spočívali skrčení, ale na chrbte.  

Najčastejšia orientácia bola v smere SZ-JV (3x) a  V-Z (2 x). V ostatných prípadoch sa 
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stretávame so všetkými ostatnými možnými orientáciami.  

Pohlavie bolo určované len u 3 jedincov. V dvoch prípadoch sa jedna pravdepodobne 

o ženu, v jednom o ženu.  

Vek bol určený v 12 prípadoch. Z toho 6 jedincov spadalo do kategórie infans, 1 do 

kategórie juvenis a  5 do kategórie maturus.  

Prítomnosť násilných zásahov bola zisťovaná u 3 jedincov. V žiadnom prípade neboli 

stopy násilných zásahov prítomné. 

 

III. 1.2.1.3. Úroveň prídavkov 

 

 Najčastejším prídavkom bola keramika. Tá bola v podobe celých nádob, alebo ich 

zlomkov zistená v 16 objektoch. 5-krát boli zistené kamenné artefakty (Praha-Liboc, hrob 7 – 

kameň prekrývajúci kostru, hrob 3 – 2 kamenné sekeromlaty, Křimice (okr. Plzeň) – 8 kusov 

ŠI, pravdepodobne pôvodne v organickom obale pred hlavou, Tuchomyšl (okr. Ústí n. 

Labem)– pazúrikový nôž pri panve, Praha-Vokovice – pieskovcový brúsik). Len v jednom 

prípade bol identifikovaný priložený artefakt z kosti – kostené šidlo z Tuchomyšle. V objekte 

403 na lokalite Dneboh bolo v úrovni pohrebu zistené červené farbivo.  

Najviac – 8 kusov priložených predmetov bolo zistených v Ohníči. 4 artefakty boli 

zámerne priložené k pohrebom v Hrbovicích a v Praze-Vokovicích. 2 predmety boli zámerne 

priložené na 4 lokalitách – v Hrdlovce (okr. Teplice), v Křimicích (okr. Plzeň), Praze-Liboci 

(hrob 3) a v Praze-Nebušicích.  

 

III. 1.2.1.4. Zhodnotenie štandardných nálezov ĽP na sídliskách 

 

Pri porovnaní počtu sídliskových objektov s ĽP v štandardnej polohe s počtom hrobov 

mimo sídlisk, dôjdeme k pomeru  24 : 68, teda 1 : 2,8.   

Pokiaľ porovnávame počet deponovaných jedincov v oboch odlišných kontextoch 

uloženia, dôjdeme k pomeru 28 : 69, teda 1 : 2,5.  

Z celkového počtu objektov s ĽP na sídliskách v prostredí českej KLK predstavuje 

počet objektov s týmto typom nálezov ĽP 45 %.  

V prostredí sídliskových objektov bolo „štandardne“ deponovaných minimálne 28 

jedincov, teda približne 45 % z celkového počtu jedincov pochovaných v prostredí sídlisk 

KLK.  
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III. 1.2.1.4.1. Jednanie pohrebne-rituálné 

 

Prvým a najpodstatnejším rozdielom medzi touto skupinou nálezov a ĽP v hrobových 

jamách, či už na sídliskách alebo mimo ne, je rozdielny priestor umiestnenia – sídliskové 

objekty. 

Totožný je kostrový rítus v skrčenej polohe, prevládajúca pozícia na ľavom boku a  

väčšinová orientácia približne v smere V – Z. Tiež veková štruktúra pochovaných osôb sa 

 neodlišuje. 

Rámcovo sa s 30 % hrobov bez prídavkov táto skupina depónií ĽP v sídliskových 

objektoch približuje priemeru 47% mimosídliskových nevybavených hrobových jám.  

U pojednávaných súdlískových objektov s ĽP sa na základe uplatnenia obecného rítu 

evidentne jedná o prejav pohrebne rituálnej aktivity. Základnou odlišnosťou je tu sídliskový 

objekt ako priestor uloženia ĽP a vysoká rôznorodosť v podobe jednotlivých nálezov vo 

vnútri relatívne obmedzeného počtu nálezov.  

Pri momentálnom stave pramennej základne pohrebných komponent KLK v Čechách 

sme pri porovnaní počtu pohrebov v sídliskových objektoch a mimosídliskových hrobov KLK 

pri pomere 1 : 2,8. Pochovávanie v sídliskových objektoch tak vyznieva ako relatívne 

frekventované. Kvôli predpokladanej redukovanosti  počtu známych mimosídliskových 

hrobov doterajším neobjavením rozsiahlejších mimosídliskových pohrebísk nemusí byť ale 

tento údaj vnímaný ako relevantný. Z tohoto dôvodu je zatiaľ nemožné posudzovať možné 

motivácie k takémutoo jednaniu, keďže nepoznáme tak podstatný ukazovateľ ako je 

frekvencia jeho výskytu, ktorú by sme mohli porovnať s predpokladmi tej-ktorej výkladovej 

interpretačnej roviny. Zatiaľ je zrejmé len, že sa jedná o odnož pohrebného jednania KLK, ale 

motivácia k jeho realizácii priamo v sídliskových objektoch ostáva nejasná.  

Podstatné je ešte pozorovanie vnútorných rozdielov rámci tejto kategórie nálezov. 

Odvíjajú sa od odlišnosti kontextov umiestnenia. ĽP  na sídliskách KLK boli nachádzané 

rámcovo v dvoch typoch sídliskových objektov – boli to buď rozsiahle objekty typu dlhých 

jám pozdĺž stien dlhých domoch, resp. hliníky, alebo v druhom prípade oválne resp. kruhové 

objekty o rozmere približne odpovedajúcom parametrom ľudského tela. Pri prvom, 

rozsiahlejšom type objektov je patrné umiestňovanie ĽP v rámci objemu či plochy objektov 

na jeho okraje, zrejme kvôli lepšiemu prístupu. Taktiež je tu zrejmé, že primárna fukcia týchto 

objetov bola nepohrebná. Ako pozorujeme napr. na sídlisku v Hostivicích (okr. Praha-západ), 

je zrejmé, že objekty druhého typu majú pomerne nezávislejšie postavenie v rámci sídlisk. 

Často u nich nie je zrejmá ich primárná funkcia, respektíve nie je zrejmé, či vôbec nejakú 
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mali. Narážame tu na problematiku klasifikácie či skôr rozlišovania funkcie objektov, veľmi 

často povrchne označovaných ako sídliskové. Existujú náznaky, že sídliskový charakter môže 

byť v niektorých prípadoch len zdanlivý. Prítomnosť ĽP býva tradičným argumentom pre 

úvahy o kultovosti. V prípade takýchto objektov sa ale najčastejšie predpokladá, že ide až 

o sekundárne dodaný význam objektu pôvodne profánnej funkcie. Pokiaľ by sme uvažovali 

o primárne rituálnom význame takýchto objektov s ĽP na ploche sídlisk, nasledovala by 

otázka, či sú to teda neštandardné hrobové jamy, alebo sa jedná o jednanie nepohrebne- 

rituálne. Vzhľadom k množstvu známych nálezov z prostredia KLK, dokumentujúcich 

podobu nepohrebne-rituálneho, pravdepodobne obetného jednania (čo bude približené 

v nasledujúcich kapitolách), je možné si utvoriť obraz o jeho podobe a vyššie uvedené 

sídliskové kontetty s ĽP v štandardnej podobe tomu neodpovedajú.  

 

III. 1.2.2. Neštandardné depónia 

 

Na 8 lokalitách bolo zistených 11 sídliskových kontextov zahŕňajúcich okrem iného 

i ľudské pozostatky uložené v „neštandardnej“ polohe vzniknutej pohodením, resp. ľudské 

pozostatky reprezentované časťami tiel. Bol sem zaradený taktiež v Čechách ojedinelý 

žiarový pohreb z Litic (okr. Plzeň) a taktiež viacnásobný pohreb z Třebestovic (okr. 

Nymburk).  

Viac ako jeden objekt s ĽP, konkrétne dva  boli  v Bylanech (Okr. Kutná hora), či 3 na 

lokalite Dneboh (okr. Mladá Boleslav). Celkový minimálny počet identifikovaných jedincov 

bol 16. Minimálny, pretože 4 bližšie neidentifikovateľné zhluky ľudských kostí môžu patriť 

i viac než 4 jedincom. Na jednej lokalite – Třebestovice (okr. Plzeň) – boli v jednom objekte 

umiestnení až 6 jedinci.  

Väčšina - 8 kontextov bolo datovaných do II.-III. stupňa kultury s lineárnou 

keramikou. Jeden spadal do rozmedzia stupňov III-IV a jeden bol len rámcovo datovaný do 

KLK.  

Vo všetkých 11 prípadoch bola istota miery súčasnosti sídliska a depónia ľudských 

pozostatkov hodnoty 1.  

Každý nález je jedinečný a preto je ich treba priblížiť: 

V Bylanech  (okr. Kutná Hora) boli v objekte 167 objavené  fragmenty Ľ a P tíbie 

veľmi malého dieťaťa - novorodenca alebo kojenca (infans I). Objekt bol rozsiahlým 

komplexom stavebných jám (120 cm x 18,3 m x 8,46 m), rozdelený na oblasti a-d. Celý 

komplex obsahuje jednotnú keramiku a patrí k domu č. 165. Ľudské kosti boli až v laboratóriu 
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odlíšené od zvieracích. ( Pavlů – Zápotocká 1983, 112- 13; Pavlů 1986; ARÚ 1187/85 (J. 

Chochol).  

 

Z tej istej lokality pochádzajú kostrové pozostatky i z vrchnej vrstvy výplne 

pravidelného, okrúhleho a nadol sa rozširujúceho objektu (pôvodne silo, 180x355x330 cm). 

V dobe umiestnenia ĽP slúžil ako odpadový. Zlomky ľudských kostí rozpoznané až pri 

spracovaní materiálu v laboratóriu.  Niekoľko fragmentov tíbie dospelého jedinca okolo 30 r. 

(Adultus I-II) bolo zistených vo vyššie popísanom objekte nachádzajúcom sa  vnútri stĺpovej 

konštrukcie označenej ako dom č. 1195, spadajúcej do fáze 14., v rámci 4. periódy (5260-

5160 BC). Stĺpový pôdorys domu je veľmi torzovitý, zachovaný len jeho SV okraj. Silo je 

umiestnené akoby v S závere domu. Nie je zrejmé, či s ním bolo súčasné, teda či bolo do jeho 

vnútra situované zámerne. Takéto umiestnenie by bolo netypické, a vzhľadom k torzovitosti 

pôdorysu neoveriteľné. V rámci osídlenia v danej, 4. perióde je poloha stavby a sila periférna, 

jadro koncentrácie vtedajšieho osídlenia bolo viac ako 100 m SZ smerom. Vo výplni objektu 

boli  zistené keramické zlomky, ŠI, BI, mazanica, uhlíky, obylie (Pavlů- Zápotocká- Soudský 

1985, 347).  

 

Z výšinnej polohy Mužský-Hrada na lokalite Dneboh (okr. Mladá Boleslav) 

pochádzajú 3 kontexty s ĽP v neštandardnom spôsobe umiestnenia. Výsledky výskumu sú 

stále nepublikované. Podrobnejší plán výskumu nie je k dispozícii. Nie je teda možné 

hodnotiť priestorové vzťahy objektov s ĽP navzájom a k ostatným objektom. 

V sídliskovom objekte 325  boli identifikované kosti dieťaťa. Bližšie informácie 

chýbajú,  z nálezov pochádzajúcich z obj. dostupné len vyobrazenie 1 črepu (ARÚ 5565/60 

(E. Pleslová), ARÚ 1698 (J. Chochol), Zápotocká 1998, 180).  

 

V povrchovej vrstve objektu 383 boli nájdené ľudské kosti. V objekte zistené 

keramické črepy a mazanica (ARÚ 5960/60 (E. Pleslová), ARÚ 499 (J. Chochol), Zápotocká 

1998, 180). 

 

Z objektu 404 pochádza nález ľudskej lebky. Objekt bol hlboký do 85 cm. Lebka sa 

nachádzala v hĺbke 0-20 cm. Okolo lebky boli črepy KLK a červené farbivo. Vo výplni obj. 

sa našla keramika (89 vyobrazených ks), ŠI, BI, kosti a uhlíky (ARÚ 5960/60 (E. Pleslová), 

ARÚ 2254 (J. Chochol), Zápotocká 1998, 181).  
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Lokalita Hostivice (Praha-Západ) ponúka nález z objektu 273.  Ten bol nepravidelne 

obdĺžneho pôdorysu (max. hĺbka 110 x 665x 530 cm). Steny i dno objektu sú nepravidelné 

s početnými dielčími zahĺbeniami. Výplň je dôsledkom postupného zaplňovania. Je tvorená 

čiernošedou a hnedošedou hlinou lokálne premiešanou sprašou  a ďalej vrstvou čiernej farby 

so silnou prímesou uhlíkov a mazanice. Skelet ležal na dne obj. v SV sektore. Skelet mladej 

ženy (15-20 r.) ležal v atypickej polohe na chrbte  s rukami zloženými za hlavou. Medzi 

dolnými končatinami uložené 3 kamene o veľkosti 20-50 cm. Hrobová výbava nezachytená 

(Pleinerová – Klementová - Hložek 2005, 6-7. Za informácie a dokumentáciu ďakujem p. 

Pleinerové). (Tab.4., 5.) 

 

V Liticích (okr. Plzeň-město) bol v sídliskovom objekte evidovaný žiarový hrob. 

Nachádzal sa v pôvodne stavebnej jame. V hĺbke 15-35 cm zachytená uhlíkovitá vrstva so 

zbytkami spálených ľudských kostí a zubov. Objekt s ĽP je súčasťou sústavy 4 stavebných 

jám  pozdĺž západnej steny dlhého domu (obj. č. 210/1998). Vo výplni jednej zo stavebných 

jám (obj. 201/XC) boli o.i. nájdené i 2 guľovité nádobky. Jedna z nich bola celá, uložená 

v hĺbke asi 70 cm s netypickou výzdobou tvorenou špirálovite umiestnenými pásmi 

trojuholníkov, prevedených smolnou farbou . Výplň objektu rovnorodá, bez patrných stôp po  

prípadnom vkope. Poloha lokality je pre KLK atypická. Neleží na riečnej terase, ale na 

plochom návrší, od dvoch riek (Radbuza a Úhlava) je vzdialené vždy minimálne 2,5 km. 

Nebolo založené na sprašiach, ale na menej kvalitných hlinách. Príčinou môže byť 

metamorfovaná bridlica v podloží – materiál vhodný k výrobe BI.  Dochovali sa fragmenty 

kostí a zuby. Vek pochovaného – 5-6 r., pohlavie s veľkou pravdepodobnosťou mužské 

(Braun 2001, 102-108) (Tab. 8.). 

 

V Nové Vsi (okr. Kolín) bol v obj. 1 pri hĺbení ryhy pre vodovod objavený zlomok 

kľúčnej kosti.  Objekt bol lievikovitého tvaru s bočným výklenkom (dĺžka profilu 230 cm, 

hĺbka 185 cm). Obsahoval len 5 zlomkov keramiky, mazanicu a kamennú sekerku.  Bol 

súčasťou sídliska KLK zachyteného v rozsahu 15 objektov v stenách líniového výkopu. Obj. 

1 bol v rámci zachyteného rozsahu sídliska situovaný okrajovo,  najjuhovýchodnejšie. 3 m SZ 

od neho sa nachádzal ďalší sídliskový objekt (Sedláček – Hrala 1986, 421).  (Tab. 9.) 

 

Pri výskume na ploche bývalej záhrady Reiserovy sladovny odkryl výskum M. Kostky 

objekty dokladajúce sídlisko v období KLK. Vo vrstvách 11. a 12. v rámci súvrstvia na 

lokalite ležali pozostatky 2 jedincov. V rámci objektu KLK, pravdepodobne hliníku, sú to 
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prvé dve vrstvy od povrchu. Vo vrstve 11., pri Z okraji objektu v hĺbke približne 30 cm od 

povrchu, sa na ploche približne 1 m2 nachádzali dislokované časti tela pravdepodobne 1 

jedinca. Priamo pod ním, vo vrstve 12., v hĺbke približne 0,5 m, bola umiestnená kostra 

dieťaťa. V oboch prípadoch nebola rozpoznaná prípadná hrobová jama naznačujúca 

dodatočný vkop. ĽP boli do objektu umiestnené počas jeho zapĺňania.  Kostra dieťaťa ležala 

v skrčenej polohe na P boku v orientácii SZ-JV. Nohy silne skrčené a pritiahnuté k trupu, ľavá 

ruka vyššie než pravá, dlaň v oblasti brady. Lebka zaklonená dozadu.  V prípade 

neanatomického uskupenia ĽP vo vyššej vrstve je z nákresu identifikovateľná časť lebky 

ležiacej na Ľ spánku, hľadiacej smerom k JJV a dlhú kosť (Nepublikované. Informatívne 

Lutovský a kol. 2005, 211. Za bližšie informácie a dokumentáciu ďakujem p. Kostkovi). 

(Tab.10.) 

 

Nález ľudskej lebky v sídliskovom objekte pochádza zo Stateníc (okr. Praha-Západ).  

V dôsledku ťažby hliny bol obj. v celej dĺžke otvorený. Pravdepodobne bol 

štvoruholníkového tvaru a plochým dnom. ĽP v popolovitej vrstve asi 20-25 cm nad dnom. Je 

možné, že sa jedná o hrobovú jamu. Vo výplni objektu nájdená nádoba a pieskovcový brúsik 

(Steklá 1956, 705; Zápotocká 1998, 187). (Tab.25.) 

 

Viacnásobný pohreb pochádza z Třebestovíc (okr. Nymburk). V polohe Na struhách 

bolo v obj. 124 nájdených 6 kostier v sídliskovom objekte. Bola to pravidelná, nadol sa 

rozširujúca zásobná jama s plochým dnom (hĺbka 95 cm, priemer pri dne 165 cm, pri ústí 130 

cm). Pozostatky jedincov ležali na dne. Skelet 1. v S polovici obj. Na S od neho, tesne pri 

ňom skelet 2. V J polovici obj. ležali pozostatky ďalších 3-4, zle dochovaných skeletov.   

Pozoruhodné je, že obj. 124 najbližšie objekty – č. 83, 125, 126 – boli taktiež silá. 

Celkovo bolo preskúmaných 16 sídliskových obj. KLK. Síl bolo 6, z toho 4 toho istého typu 

ako obj. 124. Chýbajú tu hliníky a stĺpové domy. Buď boli obydlia situované inde, alebo bola 

ich konštrukcia na tomto sídlisku odlišná. Medzi objektmi neboli pozorované výrazné 

chronologické rozdiely. Celé sídlisko je považované za krátkodobé, jednofázové, keramikou 

datované do KLK II.    

Skelet 1. ležal v skrčenej polohe na P boku so silne zatiahnutými nohami a rukami 

pred tvárou, orientácia V-Z, tvár k S, infans III (okolo 10 r.). Skelet 2. spočíval v  skrčenej 

polohe na Ľ boku, orientácia V-Z, nohy silne ohnuté, ruky pred tvárou, infans II-III (asi 6-

ročné dieťa). Skelet 3. bol len zle dochovaný, orientácia V-Z, skrčený na Ľ strane, tvár k S. 

Nohy pritlačené k Z okraju jamy, silne ohnuté, poloha trupu a rúk nejasná, väčšie dieťa 
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(infans III, 11-12 r.) Zo skeletu 4. bola dochovaná len lebka a niekoľko kostí. Orientácia 

neznáma. Väčšie dieťa (infans III, 11-12 r.), je možné, že kosti patria skeletu 3. Skelet 5. ležal 

na J okraji jamy, VJV-ZSZ orientovaný, tvár k J, skrčený na Ľ boku. Nohy silne ohnuté, trup 

a ruky nadochované. Nedospelý jedinec (juvenis, okolo 14 r.). Skelet 6. bol reprezentovaný 

len časťou lebky, infans II, 2-3 r. Vzhľadom k veľkej fragmentárnosti lebiek nie je vylúčené 

ubitie, ale práve tak nie je možné vylúčiť súčasné úmrtí z iných príčin. Jednotlivé dochované 

morfologické znaky a diferenciácia v dožitom veku naznačujú možnosť genetickej 

príbuznosti pochovaných (vek 2-3, 4, 6, 10, 11-12, 14 r.).  

V objekte zistených 8 črepov a 1 čepeľ (tá v úrovni výplne 10 cm nad ĽP) (ARÚ 3331, 

4168, 4228, 1524/86; J. Chochol An 2288/88; Rulf – Čtverák, 1997; Chochol 1997). (Tab.26.) 

 

III. 1.2.2.1. Úroveň umiestnenia 

 

Z pohľadu funkčného určenia objektov s ľudskými pozostatkami, v 3 prípadoch sa 

jednalo primárne o objekt bližšie neurčený, rovnako v troch o odpadový objekt, v 2 o sujámie, 

v 1 o zásobný objekt. Z pohľadu umiestnenia ľudských pozostatkov u 7 objektov vo výplni, 

teda nie na dne objektov, je zrejmé, že v době, keď k umiestneniu ľudských pozostatkov 

došlo, boli objekty najskôr už dodatočne využívané na deponovanie odpadu, a to po ukončení 

ich primárnej funkcie.  Len v dvoch objektech boli kostrové pozostatky objavené na dne.  

 

III. 1.2.2.2. Úroveň ľudských pozostatkov 

 

 V neštandardnej polohe, či v neštandardnom kontexte sú z anatomického hľadiska 

najčastejšie zisťované relatívne kompletné kostry (7 jedincov) a zhluky kostí patriace 

pravdepodobne jedincovi (najmenej 5 jedincov). V jednom prípade bola nájdená osamotená 

lebka a rovnako raz bola v objekte zistená izolovaná kosť a tiež raz bola vo výplni 

sídliskového objektu zistená kremácia.  

U neanatomických zhlukov kostí to boli v dvoch prípadoch zastúpené fragmenty tíbie, 

v jednom časť lebky a niektoré dlhé kosti.   

Relatívne kompletné kostry boli len pri náleze z Prahy-Hostivíc umiestnené do objektu 

vo vyložene neštandardej polohe – na chrbte s rukami zloženými za hlavou. Ďalšie skelety 

pochádzajú z Třebestovíc (okr. Nymburk). Boli sice uložené na ľavom  boku v skrčenej 

polohe, ale ako celok je toto depónium tak výnimočné v českom prostredí kultury s lineárnou 

keramikou, že bolo zaradené do tejto kapitoly.  
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Orientáciu poznáme len u tiel z Třebestovíc – 1 x VJV-SZS, 3 x V-Z.  

Rovnako informácie o pohlaví jedincov sú veľmi redukované – 1 x M, 1 x ?F.  

Vek poznáme u 10 jedincov. 8 x to bol stupeň infant, 1 x juvenis, 1 x maturus.  

 

III. 1.2.2.3.  Úroveň prídavkov 

 

Jedine u obj. 404 na lokalite Dneboh  (okr. Mladá Boleslav) pozorujeme priamo 

zámerné priloženie artefaktov ku ľudským pozostatkov (ARÚ 5960/60 (E. Pleslová), ARÚ 

2254 (J. Chochol), Zápotocká 1998, 181). V tomto prípade to v úrovni pohrebu červené 

farbivo a črepy. Ako to už v pojednávanej kategórii neštandardných depónií býva, stretávame 

sa vo viacerých objektoch v ich výplni s artefaktmi, u ktorých si nemôžeme byť istí, či boli do 

objektu pridané intencionálne a špeciálne v súvislosti s ľudskými pozostatkami. Do úvahy 

túto možnosť pri interpretácii konkrétnych nálezov ale vziať musíme vždy. Je tomu tak napr. 

u nálezu z Třebestovic (okr. Nymburk). V objekte bolo zistených 8 črepov a 1 čepeľ (tá 

v úrovni výplne 10 cm nad ĽP) (ARÚ 3331, 4168, 4228, 1524/86; J. Chochol An 2288/88; 

Rulf – Čtverák, 1997; Chochol 1997. ) 

 

III. 1.2.2.4. Zhodnotenie neštandardných udepónií ľudských pozostatkov 

 

Pri porovnaní počtu sídliskových objektov s ĽP v neštandardnej polohe s počtom 

hrobov mimo sídlisk, dôjdeme k pomeru  11: 68, teda 1 : 6,1.  

Pokiaľ porovnávame počet deponovaných jedincov v oboch odlišných kontextoch 

uloženia, dôjdeme k pomeru 16 : 69, teda 1: 4,3.  

Z celkového počtu objektov s ĽP na sídliskách v prostredí českej KLK predstavuje 

počet objektov s týmto typom nálezov ĽP 20,7%.   

V prostredí sídliskových objektov bolo „neštandardne“ deponovaných minimálne 16 

jedincov, teda približne 30,7 % z celkového počtu jedincov pochovaných v prostredí sídlisk 

KLK.  

Pomer počtu objektov s ĽP umiestenými do sídliskového kontextu v štandardným 

spôsobom (v hrobových jamách i v sídliskových objektoch) k počtu objektov s neštandardne 

uloženými ĽP je 42 : 11, zatiaľ čo pomer počtu jedincov je medzi oboma skupinami 46 : 16.  

 

Pri interpretácii neštandardných nálezov ĽP sa pohybujeme v intenciách všetkých 

troch výkladových rovín – pohrebne - rituálneho, nepohrebne-rituálneho  – obetného 
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a situačne podmieneného jednania, zahŕňajúceho napríklad stopy násilných konfliktov. 

Všetky roviny jednania máme v archeologickom zázname KLK relatívne dobre doložené. 

V nasledujúcich subkapitolách budú priblížené tak ako ich pozorujeme v mimočeských 

oblastiach rozšírenia KLK, čím vzniká popis kontextu, v ktorom je potrebné hľadať výpoveď 

českých nálezov. I ak by v Čechách momentálne obdobné nálezy chýbali, bude vhodné 

vystihnúť ich charakteristiky, aby bolo zrejmé, s čím sa môžeme stretnúť i v Čechách, pokiaľ 

k doterajšej neprítomnosti takýchto nálezov pristúpime tak ako sa bežne pristupuje k absencii 

mimosídliskových pohrebísk.   

 

III. 1.2.2.4.1. Pohrebne - rituálne jednanie 

 

Len v posledných rokoch sa  podarilo v sfére masových nálezov ĽP KLK odlíšiť popri 

prejavoch násilných stretov i zložku pravdepodobne pohrebne - rituálnu. Máme zachytené 

depónia fragmentovaných ĽP, reprezentujúce s najvyššou pravdepodobnosťou 

archeologizovaný odraz fázy či fáz viacstupňového rituálneho jednania, možno za účelom 

pochovať. Z etnografických pozorovaní živých protoliterárnych kultúr sme už dlhú dobu 

dobre informovaní o bežnosti takéhoto jednania u spoločností porovnateľných s našim 

pravekom. Donedávna si archeológia vo veci  interpretácie neanatomických nálezov vystačila 

so senzačnými teóriami o obetiach či kanibalizme, a samotná vedecká predpojatosť sa nadlho 

stala zábranou pri logickom interpretačnom pohybe smerom k viacfázovému rituálnemu  

nakladaniu s ĽP alebo i hmotnou kultúrou. Je zaujímavé pozorovať očakávania vedeckej obce 

a ich pôvod. V prípade, že napríklad nemáme doložené mimosídliskové pohrebiská, ale sú 

k dispozícii sídliskové pohreby, sme na chvíľu ochotní uvažovať o komplexnom obraze, 

v ktorom je pohrebný rítus štandardne praktikovaný na sídliskách i pohrebiskách, čo ale býva 

len zámienkou pre opodstatnenie očakávania mimosídliskových pohrebísk, tradične 

udávajúcich pohrebný štandard (čo sa odráža okrem iného i v pomerne malej pozornosti 

doteraz venovanej sídliskovým pohrebom). Zároveň nebola veda ochotná tou istou schémou 

myslenia  predpokladať, či ochotná v stávajúcom fonde identifikovať prítomnosť 

viacnásobného pohrebného rítu,  na základe antropologických zistení popri „štandardných“ 

pohreboch obdobne bežnej formy jednania. Museli sme teda počkať až na prehodnotenie 

explicitných  nálezov z nemeckej lokality Herxheim.  

Bolo tu odkryté osídlenie KLK a časť „priekopu“ plného kostrových pozostatkov. 

Prvotne sa špekulovalo o kanibalizme a hromadnom masakri, pre čo ale neboli nájdené žiadne 

dôkazy. Zatiaľ bola preskúmaná približne tretina z dvojitého „priekopu“ rituálne 
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vymedzujúceho priestor. Jedná sa o vzájomne sa prekrývajúce obrysy rôznych dlhých jám 

(Zeeb-Lanz a kol 2006, 65), pričom prekrývanie vzbudilo prvotne dojem súvislého priekopu. 

Vzhľadom k nálezu pozostatkov minimálne 450 jedincov z tohto úseku sa predpokladá, že 

celá štruktúra obsahuje pozostatky minimálne 1200-1500 jedincov.  Jedná sa o časti ľudských  

skeletov bez rúk a nôh, torzá bez hláv, množstvo lebiek a ich častí,  ležiacich nahádzaných v 

priekope. Sídlisko je datované od „Flombornského“ až do posledného stupňa KLK, teda do 

intervalu 5300 – 4950 BC (Orschiedt, Haidle 2007, 156). Dlhé kosti, panvy a rebrá boli 

zámerne roztrieštené. Lebky prekazovali manipulácie - starostlivo oddelené temená, fraktúry 

z peri- i post-mortálneho obdobia, často rozbité dolné čeľuste (Orschiedt, Haidle 2007, 159 – 

160). Väčšina násilných zásahov bola zasadená až mŕtvym, čo je čitateľné z kostrového 

materiálu. Deponované časti ľudských skeletov a lebiek dopĺňalo značné množstvo ďalších 

nálezov: zvieracie kosti, BI, ŠI, mlecie kamene, ozdoby z kostí, zubov a lastúr, zlomky 

keramiky a kostené nástroje – všetky typy nálezov boli tiež zámerne ničené. Ďalšou indíciou 

sú stopy ohňa. Situácia vyvolávala dojem náhodného zmiešania týchto nálezov a bola 

datovaná do intervalu 5000-4950 BC. Zároveň koniec ukladania sa kryje s koncom osídlenia 

lokality. Neobvyklé nakladanie s ĽP tu trvalo maximálne 50 rokov. Množstvo ľudí, ktorí tu 

boli v takom krátkom čase pochovaní, je omnoho väčšie než mohlo miestne osídlenie za danú 

dobu vyprodukovať. Signifikantné je , že celkovo tu môžeme identifikovať prítomnosť 8 

regionálnych štýlov KLK.  Najvzdialenejším bola keramika šáreckého stupňa z Čiech. Jednou 

z hypotéz je, že spolu s importovanou keramikou mohli byť prinášaní i mŕtvi (Orschiedt, 

Haidle 2007, 163). Okrem toho, priekopy zahŕňali i niekoľko pravouhlých jám s depotmi a na 

lokalite sa našlo 10 pohrebov – skrčencov. 

Na základe všetkých stôp sa asi jedná o pohrebnú aktivitu spojenú s rituálnymi 

prvkami. Dalo by sa uvažovať o centrálnej osade kultového charakteru, kam boli importovaní 

zosnulí z rôznych regiónov a ktorí tu boli po častiach sekundárne pochovávaní sčasti už do 

existujúcich jám. Na kostiach neboli nájdené stopy okusu zvieratami (Orschiedt, Haide 2007, 

158), ako tomu bolo v Schletzi a v Asparne.  

J. Orschiedt taktiež spochybnil doklady násilia na osteologickom materiáli 

z Jungfernhöhle pri Tiefenellern. Súvisia pravdepodobne s rituálnou sférou, miesto 

pravepodobne slúžilo tak ako Herxheim k ukladaniu sekundárnych pohrebov (Orschiedt 

1997).  

 

Popísané nálezy napĺňajú takmer ideálne rysy predpokladané pri formulovaní 

interpretačných rovín výkladu pre viacfázové pohrebné jednanie (Kovaľ 2007, 19). Otázkou 
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je, do akej miery bolo takéto jednanie v sfére KLK rozšírené? V rozsahu a explicitnej  podobe 

sa s takto deponovanými a upravenými ĽP ako u Herxheimu inde nestretávame. V danej 

podobe je teda takáto lokalita výnimočná a je otázne, či sa jedná o konanie pohrebne - rituálne 

vyvolané ľudskou smrťou, alebo skôr o obetné jednanie , kde sú ĽP súčasťou širšieho, najskôr 

obetného aktu.   

Potrebné je ale rozlišovať medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou rovinou pri určovaní 

významu týchto nálezov. Samotné množstvo – koncentrácia fragmentovaných ĽP a artefaktov 

utvára na jednej lokalite – v Herxheime vlastne jedinečnú kvalitu. Kvalitatívne sa ale  

s obsahom tam pozorovaného jednania – fragmentovanými či neanatomickými 

koncentráciami ĽP stretávame i na iných lokalitách, len v menšom merítku. Výnimkou nie sú 

ani české nálezy. S neúplnými kostrami, neanatomickými zhlukmi ĽP patriacimi jednému 

alebo viacerým jedincom, resp. s izolovanými časťami – samostatnými kosťami resp. lebkami 

sa stretávame vo všetkých oblastiach rozšírenia KLK. Tak v Čechách ako i inde sa týmto 

nálezom nevenuje dostatočná pozornosť a v prípade ich súpisu bádateľ neustále naráža len na 

nekonkrétne zmienky namiesto podrobných publikácií, ktoré by umožnili zodpovedať 

základnú otázku, či selektívna antropologická povaha celkov je pôvodnou, kultúrnou 

transformáciou, alebo až výsledok neantropologických postdepozičných transformácií. 

K odlíšeniu je potrebné najmä poznanie procesu utvárania výplne objektu, čo ale zväčša 

neumožňuje spôsob publikovania nálezov a principiálne ani priemerné exkavačné metódy ako 

to pozorujeme na väčšine radových výskumov.  

Zaujímavé sú lokality, kde na malej ploche pozorujeme prítomnosť celých skeletov 

i celkov neúplných. Pozorujeme akoby pohyb od primárnej anatomickosti   smerom 

k selektívnej dislokácii.  

Príkladom je napr. nález z plochy bývalej záhrady Reiserovy sladovny v Prahe-

Dejvicích. V rámci objektu KLK, pravdepodobne hliníku boli v hĺbke približne 30 cm od 

povrchu, na ploche približne 1 m2 , dislokované časti tela pravdepodobne 1 jedinca. Priamo 

pod ním, v hĺbke približne 0,5 m, bola umiestnená kostra dieťaťa. V oboch prípadoch nebola 

rozpoznaná prípadná hrobová jama naznačujúca dodatočný vkop. ĽP boli do objektu 

umiestnené počas jeho zapĺňania.  

Ďalším dokladom sú nálezy z lokality Dneboh, polohy Mužský-Hrada. V niekoľkých 

objektoch tu boli zistené jednak kompletné skelety a jednak samostatné zluky ĽP.  

Ďalšou rovinou sú lokality s nálezmi už neanatomických uskupení ĽP, ktoré by mohli 

zachycovať pokročilejšiu fázu potenciálneho viacstupňového rituálu. Platí ale, že čím 
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redukovanejšie sú pozostatky z pohľadu anatomickej úplnosti, tým je komplikovanejšie 

vyjadrovať sa k intencionálnosti vzniku takéhoto uskupenia.  

Istú anatomickú neúplnosť, teda možnú selekciu vybraných častí skeletov pozorujeme 

relatívne často i v hroboch ponímaných ako štandardné. Na pohrebiskách sa bežne stretávame 

s nekompletnými skeletmi, čo býva obecne pripisované neantropogénnym postdepozičným 

procesom. Ďalšou možnosťou výkladu je ale možnosť zámerného zasahovania do hrobových 

celkov, a síce opäť v rámci viacstupňového rituálu. Doklady z pozorovania živej kultúry jasne 

dokladajú, že uzatvorenosť hrobovych celkov sa nedá a priori predpokladať, naopak je treba 

rátať so  zasahovaním do celku.  

Vo vyššie uvedenom pozorujeme charakteristiky viacfázového pohrebného, ale 

potenciálne i nepohrebného rituálneho jednania.  K posúdeniu významu týchto nálezov je 

potrebné poznať frekvenciu jeho výskytu a ešte špeciálne evidovať paralelný výskyt 

jednotlivých nálezov ĽP na jednotlivých lokalitách. Ako najkomplexnejší prístup k ĽP  

vyžaduje viacfázový pohrebný rítus rovnakú komplexnosť i pri  jeho rekonštrukcii, čo ale 

podhodnotenie doterajších relevantných nálezov ĽP neumožňuje.  Prítomnosť tohto jednania 

v českom prostredí je tak zatiaľ síce nie dostatočne podložená. Je to ale problém nilen 

českého prostredia. Pritom sídliskové kontexty s izolovanými ĽP a zároveň 

fragmentarizovanými artefaktmi vo výplni nie sú v KLK ničím výnimočným. A principiále sa 

pritom jedná o jednanie formálne totožné ako to v Herxheime, až na koncentráciu nálezov. 

Momentálne je ale bez samostatnej špecializovanej štúdie predčasné vyvodzovať 

konkrétnejšie závery.  

 

Do skupiny neštandardných nálezov ĽP v sídliskových objektov boli zaradené 2 

nálezy prezentujúce odlišný typ pohrebne rituálneho konania.  

Sídliskový objekt, silo z Třebestovic (okr. Nymburk), obsahujúce 5 až 6  kostier sem 

bolo zaradené i keď skelety boli do objektu uložené v pietnej, skrčenej polohe. Neštandardný 

je tu počet osôb v jednom kontexte uloženia. Na základe aplikovaného rítu u všetkých osôb - 

skrčenej polohy na boku sa jednalo o zámer pochovať, a to podľa pravidiel prevládajúceho 

(ale nie jediného – možný viacfázový s deštrukciou) pohrebného rítu.  Počet, zastúpenie 

pohlaví i vekových kategórií vypovedá o tom, že tu bola pochovaná pravdepodobne rodina. 

Stopy násilných zranení neboli zistené a teda je nedoložiteľná varianta obetí násilného stretu. 

S najaväčšou pravdepodobnosťou tu bola pochovaná rodina, ktorá zomrela spoločne za 

zvláštnych udalostí.  
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Ostáva ešte okomentovať v českom prostredí jedinečný (pravdepodobne len dočasne)  

a tým vlastne neštandardný žiarový pohreb umiestnený do dlhej jamy pri stene dlhého domu 

z Litic (okr. Plzeň). Vzhľadom k výskytu žiarových pohrebísk v okolitých regiónoch 

i v prostredí KLK, je oprávnené predpokladať i v tom českom zatiaľ neobjavené resp. zničené 

doklady žiarového pochovávania ako štandardne praktikovaného prístupu k manipulácii s ĽP, 

paralelného s inými praktikami. Žiarový pohreb z Litic je ale výnimočný situovaním do 

sídliskového objektu i povahou sídliskového kontextu. Lokalita je mierne atypická, na pláne 

rozpoznávame len jediný dlhý dom a niekoľko pripojených dlhých jám, pričom v jednej 

z nich bola nájdená neporušená nádobka s netypickým dekorom zo smolnej farby. Celkový 

dojem pripúšťa výklad predpokladajúci nie profánny dominantný charakter situácie, ktorá len 

formálne pripomína pozostatky sídlenia.  

 

III. 1.2.2.4.2. Nepohrebne-rituálne jednanie  

 

V nemeckom Eggendorfe bol objavený „obetný oltár“ v tvare malého podstavca, 

obklopeného plytkou jamou s veľkým počtom spálenej pšenice a fragmentmi lebiek 3-4 ľudí. 

ĽP chýbali pri náleze inač analogického oltáru KLK z dolnorakúskeho Herrnbaumgarten. 

Kultovosť je bohužiaľ často asociovaná až s nálezom  ĽP či podobne výrazných nálezov, 

pričom mnoho odpovedajúcich nálezov takto ostane neodhalených (Veit 1996, 71-72). Okrem 

toho, etnografické pozorovania jednoznačne ukazujú, že sakralita v žiadnom prípade nemusí 

byť zviazaná s formálnou výlučnosťou či výnimočnosťou. Hockmann (1972, 196) hovorí: 

„Dlhé, viac alebo menej nepravidelné jamy podobne ako v Herrnbaumgarten boli doložené 

tiež na iných sídliskách KLK, a nie všetky sú vysvetliteľné ako spoločné hliníky   pre viacero 

domov. Nálezy z nich ale nedávajú žiadny záver  pri určení ich funkcie.“  V spojitosti s týmito 

jamami sa relatívne často objavujú pohreby.  

Nepohrebne rituálne, najmä obetné jednanie zahŕňajúce i manipuláciu s ĽP, je len 

ťažko rozpoznateľné, pokiaľ bolo praktikované v rámci jednej kultúry popri pohrebnom 

viacfázovom ríte spájajúcom v sebe deštruktívny prístup ku kostrovým pozostatkom 

i príloham. Deštrukcia ĽP je taktiež rysom obetného jednania. Pri odlíšení je možné oprieť sa 

o predpoklad, že obetné jednanie je v rámci jednej kultúry formálne rozdielne od obetných 

praktík. Ak teda istá kultúra praktikuje krvavé ľudské obete, tak je možné uvažovať, že táto 

praktika je formálne odlíšená od pietneho pochovávania, a opačne. Etnografické príklady ale 

ukazujú, že tomu tak byť nutne nemusí. I u KLK pravdepodobne pozorujeme „pietne“ 

pochovávanie  paralelne prevádzané popri viacfázovom pohrebnom ríte a popri obetnej 
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ritualite zahŕňajúcej ĽP ako ju ukazuje napr. nález z Eggendorfu. Ale ako už bolo podotknuté, 

pohrebná povaha viacfázových rituálnych aktivít zachytených v Herxheime a Jungfernhöhle 

môže byť domnelá.  Vzhľadom k jedinečnosti nálezov je opodstatnené zvažovať skôr obetné 

úzko lokalizované obetné jednanie, než prejav pohrebného rítu, ktorého prejavy by mali byť 

identifikované v širšom merítku. Ale i táto jedinečnosť môže byť rovnako domnelá kvôli 

podceneniu komplexného spracovania neanatomických nálezov ĽP.  Okrem toho boli ĽP 

v Herxheime fragmentované až posmrtne, čo tiež neodpovedá predpokladaným prejavom 

obetného jednania.  

Nálezy ĽP z Čiech, ktoré by mohli odpovedať prejavom obetných praktík, mágie atd., 

boli zmienené vo vyššej kapitole v súvislosti s viacstupňovým pohrebným jednaním, ale 

vzhľadom k ich relatívnej výnimočnosti je jednoduchšie a teda lákavé označiť ich za rituálne 

jedinečné a výnimočné obete. Zároveň je zrejmé, že množina týchto nálezov je širšia a že 

viacstupňové pohrebné jednanie bolo dlhodobo podceňované. V archeologickom zázname 

boli zdôrazňované mimosídliskové hroby ako „štandardný“ pohrebný úzus a niekoľko 

výrazných nálezov bolo odlýšených ako obetné depónia. Dlhú dobu si archeológia vystačila 

s touto dichotómiou. Okrem iného, i táto práca ukazuje, že skutočnosť bola omnoho 

komplexnejšia.  

 

III. 1.2.2.4.3. Situačne podmienené morálno-právne jednanie 

 

V nemeckej lokalite Talheim bol  preskúmaný masový hrob, v ktorom ležalo najmenej 

34 jedincov. 16 tiel patrí deťom a mladistvým a 18 dospelým (9 mužov, 7 žien, 2 neurčiteľní). 

Rozloženie podľa veku a pohlavia odpovedá žijúcej populácii, len deti od 0 – 4 roky sú 

podreprezentované. Najmenej 20 skeletov vykazuje násilné smrteľné zranenia. 18 jedincov 

má poranenú hlavu kamennou kopytovitou sekerou (22 úderov) kopytovitým klinom (4 

údery) a tupým predmetom (14 úderov). Väčšina úderov bola zasadená ležiacim obetiam. 

Traja z jedincov majú zranenia spôsobené šípmi v zadnej časti tela. Za denného svetla 

pravdepodobne došlo k prepadnutiu osady. Väčšina obyvateľov bola pri úteku dostihnutá 

a ubitá na zemi (Wahl – König 1987, Alt – Vach - Wahl 1995).  

Výskum na rakúskej lokalite Schletz odhalil v mladšej fáze KLK dvojitý oválny 

priekop o šírke okolo troch metrov. Mal najmenej tri fáze. Na dne priekopu najmladšej fáze 

bolo objavených vo výplni najmenej 67 jedincov v rôznom stave zachovania – od celých 

skeletov až po jednotlivé kosti. Väčšina jedincov ležala na bruchu. Antropologické 

zhodnotenie ukázalo, že až na jednu výnimku všetci jedinci zahynuli násilnou smrťou. 



49. 

Predovšetkým na lebkách boli početné stopy úderov kopytovitými sekerami, klinmi, 

guľovitými mlatmi a snáď i palicami. Časté údery na temeno a zátylok svedčia o dobíjaní 

väčšiny napadnutých na zemi. Rozloženie mŕtvych podľa veku a pohlavia odpovedá žijúcej 

populácii, len deti a mladé dievčatá sú podreprezentované. Pravdepodobne sa tu uskutočnil 

sídliskový prepad, pri ktorom zahynula väčšina populácie. Nálezové okolnosti prezradzujú, že 

priekopy slúžili k obrane a boj sa sústredil k bránam. Podľa počtu mŕtvych v preskúmanej 

časti musia byť v celom areáli stovky zmasakrovaných mŕtvych. Mŕtvoly následne ležali na 

povrchu dlhší čas, boli ohrýzavané a rozvláčané psami, vlkmi a líškami (Windl et al, 1996, 

Windl 2001). (Tab.49.) 

Doklady násilných zranení máme na skeletoch zo Stuttgartu-Mühlhausenu, 

Weiblingem (úder sekerou), Stetten (4 dospelí so zraneniami na ľavej strane lebky) a priekopu 

z Heilbronnu-Neckargartachu.  

Zámernú fragmentáciu ĽP pozorujeme i u pozostatkov viacfázových rituálov. Ako 

bolo uvedené už pri formulácii výkladových rovín manipuláciu s ĽP (Kovaľ 2007, 19-26), 

rozdiel spočíva v dobe kedy boli deštruktívne zásahy prevedené – u násilných stretov (ale 

i u nepohrebne rituálneho jednania) sú smrteľné, u viacstupňového  pohrebne rituálneho 

jednania  postmortálne. Rozpoznateľné to je na základe odlišnej povahy fraktúr kostrového 

materiálu pokiaľ je chránený mäkkými tkanivami a po ich rozklade.  

Jediný český nález ktorý prichádza do úvahy do v tomto významovom kontexte je 

kostra mladej ženy v neštandardnej polohe na chrbte  s rukami zloženými za hlavou z objektu 

273 v Hostivicích (Praha-západ).  Medzi dolnými končatinami a na ľavom ramene boli 

uložené 3 kamene o veľkosti 20-50 cm. Do úvahy prichádza výklad nálezu ako výsledku 

morálno-právneho jednania vo vnútri komunity.  

Nemáme zachytené perimortálne zranenia ani podobnú koncentráciu nálezov ako vo 

vyššie menovaných lokalitách. Je to dané i nedostatočným stavom výskumu priekopových 

štruktúr v Čechách, ako typu kontextu charakteristického pre výskyt ĽP s násilnými 

zraneniami. Dané nálezy je ale ťažko predikovať práve kvôli charakteru násilných stretov, 

ktorých výskyt je mimo širších horizontov vojnových stretov nepredvídateľný a je odrazom 

lokálnych udalostí. Pre záver KLK je tiež predpovedaný horizont násilných udalostí, 

vyplývajúci z obecného kultúrneho vývoja (Farrugia 2002).    
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III. 2.  Kultúra s vypíchanou keramikou 

 

U kultúry s vypíchanou keramikou poznáme pojednávané nálezy z 26 lokalít s 28 

náleziskami (2 v prípade lokality Srbsko (okr. Beroun) a Mšeno (okr. Mělník) a 3 v prípade 

Prahy-Bubenče).  

Celkovo boli zhromaždené informácie o 47 objektoch s ľudskými pozostatkami. 

Zväčša sa jednalo o lokality s jedným takýmto objektom. 2 objekty s ĽP boli zistené na 2 

lokalitách (Plačice (okr. Hradec Králové), Libenice (okr. Kolín). 3 objekty boli identifikované 

na 5 lokalitách (Kolín, Liběchov (okr. Mělník),  Mšeno (okr. Mělník), Praha-Bubeneč, 

Řeporyje (okr. Praha-Západ)) a 5 objektov na lokalite Plotiště n. Labem (okr. Hradec 

Králové). Najviac, 6 pojednávaných objektov, bolo zistených v Bylanech (okr. Kutná Hora).  

V danom počte objektov boli umiestnené kostrové pozostatky minimálne 88 jedincov 

(v 5 prípadoch bola konštatovaná prítomnosť zhluku ľudských pozostatkov vo forme zhluku 

ľudských kostí patriacich pravdepodobne jedincovi a v 3 prípadoch bolo objavené 

neanatomické uskupenia ľudských pozostatkov patriacich viacerým jedincom. V celkovom 

súčte jedincov boli posledné spomýnané tri prípady zarátavané každý za dvoch jedincov.  

V dvoch prípadoch boli v jednom objekte zistené pozostatky 2 jedincov (Praha-

Bubeneč, Praha-Stodůlky), rovnako v 2 boli 3 jedinci (Krpy (okr. Kolín), Třebovle (okr. 

Kolín)), v 3 objektoch boli objavení 5 jedinci (Loděnice (okr. Beroun), Mšeno (okr. Mělník), 

Praha-Střešovice). Najviac, 21 indivíduí bolo odkrytých v úplne výnimočnom náleze z Prahy-

Ruzyně.  

Takmer vo všetkých prípadoch sa jedná o lokality nížinné. Výnimkou sú nálezy 

z dvoch jaskýň v lokalite Srbsko (okr. Beroun). Zriedkavé je taktiež zachytenie ohradenia, 

resp. obecne vymedzenia priestoru osád. Ohradenie v podobe priekopu či žľabu bolo 

zachytené len na dvoch lokalitách. V Plotišti nad Labem nie je ale spoľahlivo datované a 

v lokalite Loděnice (okr. Beroun). V tej druhej menovanej akoby výmedzuje plochu osady 

KVK zo severu. Osada a priebeh žľabov však nebola odkrytá v úplnosti a vzťahy nie sú 

dostatočne rozpoznateľné. Niekoľko objektov KVK sa nachádza ale i severnejšie od priestoru 

vymedzeného žľabmi a zdá sa tak, že pozorujeme skrôr členenie priestoru osady, než jeho 

vymedzenie.  

 Viac než u polovice lokalít – u 13 z nich nemáme dostačujúce informácie o kontexte 

uloženia ľudských pozostatkov. Sú to predovšetkým staršie, ale i mladšie, plošne veľmi 

obmedzené výskumy. U 11 lokalít máme síce často i podrobné informácie o jednotlivých 
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objektoch s ĽP, ale absentuje celkové spracovanie zvyšných sídliskových objektoch, čo 

neumožňuje posúdenie ich vzájomných vzťahov. U časti z nich sa tento deficit už nevyrovná. 

U lokalít Plačice (okr. Hradec Králové), Plotiště nad Labem (okr. Hradec Králové), Mšeno 

(okr. Mělník), Liběchov (okr. Mělník), Praha-Liboc, Radčice (okr. Plzeň), Praha-Ruzyňe sú 

však sídliskové nálezy dobre zdokumentované a len čakajú na spracovanie.  Len dve lokality 

– Bylany (okr. Kutná Hora) a Libenice (okr. Kolín) spĺňajú i požiadavku možnosti 

spracovania vzťahu objekt s ĽP/sídlisko, keďže sú komplexne spracované.  

 

III. 2.1. Ľudské pozostatky v hrobových jamách  

 

V sfére kultúry s vypíchanou keramikou v Čechách bolo doposiaľ zistených 8 lokalít 

so 17 objektmi – hrobovými jamami obsahujúcimi ľudské pozostatky a pravdepodobne 

zámerne  situovanými do priestoru sídlisk. Viac než jeden objekt, a síce v počte 3 boli zistené 

v Liběchově (okr. Mělník), 4 na lokalite Plotiště nad Labem (okr. Hradec Králové) a 5 

v Bylanech (okr. Kutná Hora).  

 

III. 2.1.1. Úroveň umiestnenia 

 

3 hrobové jamy boli datované do rozmedzia stupňov KVK V – MMK II, rovnako III 

do stupňa V. KVK, 2 do III. stupňa a najviac – 5 hrobov do IV. stupňa KVK. 3 celky sú len 

rámcovo datované do KVK.   

Hrobové jamy vykazujú rôznorodú orientáciu vo vzťahu ku svetovým stranám. 

Rámcovo sa orientácia pohybuje najčastejšie v rôznych variáciach odchýlenia od smeru S-J, 

či v dvoch prípadoch v smere približne J-S.  

Pozoruhodný je fakt, že až 11 zo 17 objektov (t.z. 65%) bolo v superpozičnom vzťahu 

k sídliskovým objektom. V tomto bode je podstatné rozlišovanie medzi zámerným či 

nevedomým umiestnením do objemu už stávajúceho  sídliskového objektu, a to buď v dobe, 

keď bol objekt ešte nezaplnený, alebo až dodatočným zahĺbením do jeho výplne.   

Objekty 900a, 643, 2338 z Bylan boli pravdepodobne hrobmi (pravdepodobne, pretože 

ĽP neboli identifikované, najskôr sa nedochovali) zapustenými do vrchných vrstiev starších 

objektov kultúry s lineárnou keramikou. Otázka, či sa tak stalo zámerne nie je 

zodpovedateľná. Objekty  3/74, 1/74, 2/74 z lokality Liběchov (okr. Mělník) boli podľa 

zbežnej publikácie zapustené do sídliskovej vrstvy KVK. Materiál nie je spracovaný a je 

ťažké posúdiť chronologické vzťahy medzi hrobami a kontextom uloženia. Treba len na okraj 
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poznamenať, že to je výnimočný prípad zachytenia v minulosti ináč iste bežného deponovania 

nielen ľudských ostatkov do kultúrnych vrstiev na sídliskách. Ich nedochovanie, 

vysvetľované najčastejšie domnelou výraznou eróziou  (Modderman 1976, 105 – ráta 

u niektorých dolnobavorských nálezísk s odnosom až 60 cm. Okrem toho berie v úvahu 

možné vyvýšenie podlahy nad úroveň terénu (1970, 203) (novo rozpracované v Rück 2007)).  

V Mšene (okr. Mělník) bol pri začisťovaní povrchu sídliskovej jamy č. 46 

zaregistrovaný v nej zapustený obj. č. 47 (žiarový hrob). Výplň žiarového hrobu sa výrazne 

šedočiernou zeminou premiešanou malými úlomkami karbonizovaných kostí  odlišovala od 

svetlejšej výplne jamy (Lička 2004, 74). Bola teda mladšia než výplň objektu. Nevylučuje to 

ale možnosť súbežnej existenci oboch objektov, resp. zámernosť umiestnenia žiarového 

pohrebu do sídliskového  objektu.  

V Radčicích (okr. Strakonice) bola hrobová jama žiarového hrobu zapustená do hornej 

vrstvy sujámia StK/96 v jeho strednej JV časti. Vo vzdialenosti 120 cm od seba boli 

vyzdvihnuté dve hromádky spálených kostí. Na základe keramiky je možné povedať, že hrob 

a sujámie sú buď súčasné, alebo ich delí krátky časový odstup (Michálek a kol. 2000,  283- 

291).  
Zaujímavá je situácia v Plotišti nad Labem, kde boli hroby LII, LIII a LVI  zapustené 

do výplne v blízkosti Z okraja rámcovo totožne datovaného komplexu jám 74. Zdá sa, že 

priestor komplexu jám je hrobami rešpektovaný. Môžeme tak usudzovať, že i napriek faktu 

dodatočnosti zapustenia hrobov do výplne sídliskového objektu sa tak pravdepodobne dialo 

s vedomím prítomnosti staršieho objektu na danom mieste. Komplexy jám, či hlíníky výrazne 

tvorili morfológiu sídlisk. Tvorili zaiste dynamickú, v priestore i čase sa vlastne najrýchlejšie 

premieňajúcu zložku.  Z pohľadu primárnych i sekundárnych funkcií je klasifikovateľná len 

obecne ako priesečník areálov aktivít. Hroby v Plotišti boli síce zapustené do výplne, teda už 

v dobe po odoznení i sekundárnej, pravdepodobne odpadobej funkcie jám, ale dynamickosť 

komplexov jám v chronologicky horizontálnom mikrorozmere necháva možnosť paralelnej 

existencie zaplnených i otvorených jám v rámci jednoho komplexu. Dané miesto bolo teda 

najskôr rozpoznateľné i dlhší čas po odoznení funkcií jeho jednotlivých častí. Hrob L bol 

naproti tomu umiestnený v strede stĺpového domu č. 191, orientovaný zhodne s dlhou osou 

domu. Hrob a dom sú rovnako datované, pravdepodobnosť ich súčasnosti sa zvyšuje 

centrálnou polohou hrobu.  
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III. 2.1.2. Úroveň ľudských pozostatkov 

 

V 17 hrobových jamách boli zistené pozostatky minimálne 17 jedincov.  

Aplikovaný pohrebný rítus bol v 14 (82%) prípadoch kostrový, v 4 (18%) žiarový.  

O polohe tela máme informácie v 7 prípadoch. Vždy sa jednalo o pohreb v skrčenej 

polohe na boku, 5 –krát na pravom, raz na ľavom boku.  

Orientáciu tiel poznáme u 6 indivíduí. Bola to vždy varianta na polohu v smere V-Z 

s miernymi odchýlkami. 

Vek poznáme naproti tomu len v jedinom prípade. V hrobovej jame, objekte č. 

6186102, z Prahy-Liboce ležalo dieťa (Bureš 2007, 9) . Pohlavie nebolo určované ani 

v jednom prípade.  

Neboli zistené žiadne násilné zásahy.  

 

III. 2.1.3. Úroveň artefaktov 

 

Zámerne priložené artefakty boli identifikované na 6 (65%) náleziskách v 15 (88%) 

objektoch. Viac než jeden objekt s prídavkami – konkrétne 4 boli zistené na lokalite Bylany 

(okr. Kutná Hora) a 5 na lokalite Plotiště nad Labem (okr. Hradec Králové).  

Prevládajú objekty s vyšším počtom priložených objektov – v 7 boli identifikované 3 

kusy, v 3 objektoch 2 kusy, len v 2 jeden. Ojedinele sa vyskytujú vyššie počty – 4 u objektu 

vo Vikleticích (okr. Chomutov), 6 v Radčicích (okr. Strakonice), 9 v Liběchově (okr. Mělník). 

Z pohľadu materiálovej bázy prevláda medzi prídavkami keramika (31 prípadov), 

následuje brúsená industria (9 artefaktov) a štiepaná industria (3 x).  

 

III. 2.1.4. Plotiště n. Labem 

 

Systematický výskum v rokoch 1961-1970 odkryl na lokalite Plotiště nad Labem 

okrem iného i doklady bohatej sídelnej aktivity KVK (Tab.37. – 39.). Chronologicky mala 

relatívne dlhé trvanie – od II. do počiatku V. stupňa KVK. Boli tu z neho identifikované 

početné objekty – najmä hliníky, zásobné objekty a dielenské okrsky k výrobe keramiky 

a keramických perál (Vokolek 1993), pôdorysy pravouhlých a trapézovitých stĺpových 

domov, ako i kruhové ohraničenie s vchodmi, súčasť väčšej ohraničenej oválnej plochy. 

V priestore sídliska boli odkryté i kostrové a žiarové hroby, patriace k súčasnému osídleniu 

(Zápotocká-Vokolek 1997, 5-9). 
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Z priestorového hľadiska tvorili hroby tri skupiny. Západná pozostávala zo 7 

kostrových pohrebov (221B, LIX, LVII, LVI II, LII, LIII, LVI) a jedného pravdepodobne 

kostrového (213). Východnú tvorili  dva kostrové (XLIX a L) a 4 žiarové pohreby (104, 131, 

141 a 142) a konečne do severnej patril jeden kostrový (XLVII) a jeden žiarový pohreb (151). 

Zo susedného předměřického katastra potom pochádzajú zo starších nálezov dva kostrové 

(1/1894 a III/1925) a jeden žiarový pohreb (II/1925) z polohy A, a hroby z polohy B (1/1966), 

C (1/1965) a D (1/1969). 

Vo vnútri týchto priestorovo vymedzených skupín  sú však medzi hrobmi 

chronologické rozdiely. Komplex hrobov netvorí žiadne uzatvorené pohrebisko. Jednotlivé 

hroby a skupiny hrobov spadajú do dlhého časového intervalu, siahajúceho od staršej KVK až 

po neskorú LgK. Daná časová škála ale nie je hrobmi z Plotiště zastúpená úplne. Pokryté sú 

nasledujúce stupne.  

Zo staršieho stupňa KVK – IIb tu bol odkrytý len pohreb 221 b v stavebnej jame – 

dospelá osoba, pravdepodobne muž, pochovaná do otvorenej stavebnej jamy pravdepodobne 

v dobe stavby domu. Priložená mu bola masívna kamenná sekera. Ďalšie hroby z tohto 

obdobia na sídlisku neboli odkryté, i keď sídlisko bolo podľa analogických pravouhlých 

pôdorysov domov so zdvojenými stĺpovými stenami v tej dobe rozľahlé.   

Mladšia KVK – IV b: Do tohto obdobia je datovaná väčšina kostrových i žiarových 

hrobov. Tvoria dva oddelené areály – jeden v Z (LVII, LVIII, LIX, 213 – všetky kostrové) 

a jeden vo V polovici odkryvu (XLIX,  L – kostrové, 151, 131, 104, 141, 142 – žiarové). 

Autori výskumu a publikácie predpokladajú, že pôvodne boli skupiny hrobov väčšie, a že časť 

hrobov bola neskôr zničená. Usudzujú tak z relatívne nízkej hustoty hrobov a z malej hĺbky 

niektorých z nich. Žiarové pohrebisko sa podľa ich názoru pravdepodobne v rovnomernej 

hustote rozkladalo od južného hrobu 142 až k severnému 151.  Obe skupiny hrobov zo IV 

fáze KVK boli podľa autorov nie priamo súčasné, ale bezprostredne nadväzujúce, ako 

v prípade pohrebiska v Miskovicích. Do mladšej fáze patrí i hrob L priamo v strede stĺpového 

domu. Hrob nebol súčasťou vyššie zmieňovaného vyčleneného pohrebiska, a ako jediný môže 

byť datovaný do subfáze IV b2. Inventár ostatných hrobov z pojednávaných dvoch skupín 

neumožňuje ich začlenenie do subfází, čo nevylučuje, že by nemohli prípadne spadať tiež do 

subfáze IV b1 alebo b2.  

Všetky kostrové hroby datované keramikou do mladšej fáze KVK obsahovali 

v nejakej forme červené farbivo. Predpokladá sa teda, že i hroby bez keramiky, ale 

s červeným farbivom (LIX, 213, XLIX), sú rovnako staré. V hroboch datovaných do 

neskorého lengyelského horizontu farbivo chýba.  
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Do stupňa KVK V spadá jediný pohreb – kostrový hrob III/1925 v hliníku 

Předměřickej tehelne. Poloha nálezu nie je presne známa. Je možné, že k osídleniu z tejto 

doby patria trapézovité pôdorysy s obvodovým žľabom.  

Rozmedzie stupňov KVK V – MMK IIb zahŕňa 3 hroby (LII, LIII, LVI), plus ďalšie 3 

z Předměříc (1/1966, 1/1965, II/1925). 

Stupeň MMK IIb  je reprezentovaný len severným hrobom XLVII, ako i dvoma  

ďalšími hrobmi z Předměřic (1/1984, 1/1969) (Zápotocká-Vokolek 1997).  

 

Prvá otázka, ktorú je nutné zodpovedať sa dotýka potenciálneho sídliskového 

charakteru vyššie menovaných nálezov ĽP.  

S istotou miery súčasnosti hodnoty 1 sa stretávame u hrobových celkov 221b a L. 

V oboch prípadoch sa jedná o zámerné deponovanie ľudských pozostatkov priamo do 

sídliskových objektov. Pohreb 221 b bol umiestnený do ešte nezaplnenej jamy prislúchajúcej 

konkrétnej stavbe – domu 217. Hrob L je iným typom depónia ĽP v sídliskovom kontexte – 

ako priestor pre uloženie ĽP nebol zvolený sídliskový objekt ale hrobová jama. Tá však bola  

situovaná centrálne vo vnútri stavby – domu 191.  Pravdepodobnosť, že sa tak stalo 

nezámerne je malá. U oboch objektoch s ĽP pritom pozorujeme z pohľadu relatívnej 

chronológie ešte i zhodu medzi datovaním typu obydlia a datovaním celku s ĽP.  

Zo skupiny hrobov datovaných do stupňa IV KVK však do súpisu v tejto práci ďalšie 

hroby neboli zaradené. Určovanie súčasnosti pohrebných a sídelných komponent tu je 

jednoducho v ďalšom znemožnené nespracovanosťou sídliskových nálezov. Chýba datovanie 

objektov sídliska a podrobnejšia publikácia plochy sídliska s čitateľnými vzájomnými 

vzťahmi objektov. Autori publikácie síce podotýkajú, že osídlenie patriace k obom skupinám 

hrobov datovaných do IV stupňa KVK môžeme hľadať na odkrytej ploche, kde bolo 

odhalených 10 trapézovitých pôdorysov domov, typických pre mladšiu fázu KVK. Zároveň 

ale dodávajú, že rozsah osídlenej plochy, zistený zbermi, dovoľuje uvažovať o tom, že sa 

súčasné osídlenie nachádzalo inde, mimo preskúmanú plochu a teda hroby v tejto práci nie sú 

ďalej pojednávané v kategórii sídliskových nálezov. Faktom ale ostáva, že hroby 151, 131, 

104, 141, 142, LVII, LVIII, LIX, 213  sú tak ako i spomínaných 10 trapézovitých pôdorysov 

spoločne zaraditeľné do mladšej KVK, čo vypovedá o istej pravdepodobnosti možnosti ich 

súčasnosti a zároveň o relatívne väčšej pravdepodobnosti ich krátkej následnosti. V každom 

prípade pozorujeme frekventované pochovávanie buď na súčasnom alebo opustenom sídlisku. 

Pri druhej variácii potom treba rozlišovať, či sa tak dialo vedome alebo nevedome. Na 

základe publikovaného plánu celej odkrytej plochy nie sú priestorové vzťahy, potenciálne 
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rešpektovanie sa hrobov so sídliskovými pozostatkami, čitateľné. Otázka intencionálnosti 

takéhoto umiestnenia je teda otvorená.   

Do súpisu i analýzy tejto práce sú poňaté až hrobové celky stupňov KVK V – MMK 

IIb  - 3 hroby:  LII, LIII, LVI. V priebehu zapĺňania boli uložené do veľkého hliníku 74, 

a teda sú klasifikované ako sídliskové pohreby. 

Interpretácia vyššie uvedených pozorovaní bude súčasťou nasledujúcich kapitol.  

 

III. 2.1.5. Vyhodnotenie ľudských pozostatkov v hrobových jamách 

 

17 hrobových jám identifikovaných v prostredí českej KVK na 8 lokalitách vykazuje 

v rovine umiestnenia hrobovou jamou a v rovine ĽP  skrčenou polohou na boku jednoznačné 

styčné body s kategóriou ĽP umiestnených do hrobových jám mimo sídliská. Pre obe 

kategórie nálezov bude zaiste podstatné ich vzájomné porovnanie.  

 

III. 2.1.5.1. Jednanie pohrebne-rituálne 

 

Tak ako v prípade KLK  je poslednou komplexnou prácou rozoberajúcou pohrebný 

rítus KVK v Čechách publikácia M. Zápotockej (1998).  

Hrobové nálezy známe z 59 katastrov, 83 lokalít, celkový počet hrobov je 99. 

Umiestnených v nich bolo 124 indivíduí. V hrobových jamách bola pochovávaná len jedna 

osoba. Prevažujú samostatné hroby (89,9%), dva hroby boli zistené 6 x (6,1%), tri a štyri 

celkovo štyri x (4%). Z niektorých nálezísk nepoznáme presný počet hrobov (Hůrky Dolejší 

3-8, Chrudim 1-5). V niektorých prípadoch sa stretávame so zachytenými fragmentmi 

pohrebísk, z ktorých sa zachovalo len niekoľko hrobov (Hůrky Dolejší, Praha-Troja, Praha-

Sedlec, Vikletice, Liběchov).  

Stopy KVK dnes v Čechách nachádzame na celkom 637 katastroch, z toho pohrebné 

aktivity na 59 katastroch, t.z. na 9, 3% osídlených katastrov, na ďalších 25 nachádzame ešte  

neskorú KVK (V stupeň), čím sa pomer sídliskových ku hrobovým nálezom zvyšuje na 11, 

8%.  

Na lokalite býva jeden hrobový nález (89.9%), 2 hroby boli zachytené 6x (6,1%), 3 i 4 

2x (4.0%). Celkový počet zistených hrobov činí 99, v nich bolo pochovaných 124 jedincov. 

Do hrobových jám bol ukladaný prevažne len jeden zomrelý.   

Oproti v KLK striktne dodržiavanému pochovávaniu do zeme  sa v tomto období a to 

od samého počiatku KVK objavuje nový rítus – spaľovane tiel a až potom následné uloženie 



57. 

do zeme. Žiarové pohreby predstavujú takmer  tretinu všetkých jednotlivých nálezov, ak 

pripočítame  i  hroby z troch skúmaných pohrebísk,  potom takmer polovicu.  

Druhým novým  javom je existencia samostatných pohrebísk zakladaných mimo areál 

osád – a to opäť už od staršieho stupňa KVK. Zatiaľ boli preskúmané  tri pohrebiská, každé 

náležiace do inej fáze KVK. Vzhľadom k absencii pohrebísk v období KLK a taktiež 

vzhľadom k relatívne úzkej pramennej základni hrobových nálezov KVK a súčasných skupín 

s keramikou zdobenou vpichmi je táto situácia prekvapivá. Pohrebisko v Miskovicích (okr. 

Kutná hora) je skutočne jedno z najrozsiahlejších v danom časovom horizonte.  

Vedľa nového spôsobu – kremácie – sa ďalej udržuje kostrový rítus. Praktiky 

kostrového pochovávania pokračujú v nezmenených tradíciách, známych už z doby KLK. 

Všetci zomrelí sú na českom území naďalej ukladaní v skrčenej polohe. Slabo prevažuje 

poloha na ľavom boku a orientácia V-Z. 

Čo sa týka prídavkov v hroboch, sú kostrové i žiarové hroby vybavené jednotne: 

keramikou, kamennými nástrojmi, ozdobami. Najčastejšie sú pridané 1–2 nádoby, maximálne 

6. Početný pomer kostrových a žiarových hrobov je po celé obdobie KVK pomerne 

vyrovnaný, výbava obidvoch  sa nelíši ani podľa pohlavia ani podľa veku. Oba ríty sa 

praktikovali súčasne (Zápotocká 1997, 160 – 163). Pokiaľ porovnáme počty hrobov s a bez 

prídavkov je najviac hrobov s prídavkami opäť v skupine samostatných hrobov (9,1% hrobov 

bez prídavkov). U jednotlivých pohrebísk počet hrobov bez prídavkov kolísa, rámcovo je ale 

menší než u KLK: Praha-Bubeneč: 11,8%, Miskovice 8,9% - zatiaľ čo u hrobov KLK je to 

priemerne 47% (Zápotocká 1998, 95). 

Pokiaľ zhrnieme jednotlivé výsledky citovanej štúdie a odrátame zahrnuté sídliskové 

hroby, dospejeme k zhrnutiu 68 lokalít s 163 objektmi, v ktorých bolo umiestnených  194 

jedincov buď spálených alebo nespálených. Pozostatky aktivít KVK evidujeme na minimálne 

637 katastroch. Pokiaľ k výpočtu sumy nálezísk pristúpime tak ako M. Zápotocká v prípade 

KLK, a budeme teda počet nálezísk KVK považovať tiež minimálne za dvojnásobok počtu 

katastrov, dôjdeme k počtu minimálne 1240 lokalít. 68 lokalít s mimosídliskovými hrobami 

tak predstavuje 5,3%. 8 lokalít s hrobovými jamami umiestnenými v rámci sídlisk potom 

zastupuje len 0, 625% z celkového súčtu lokalít KVK.  Opäť by bolo ale korektnejšie tento 

podiel vyvodzovať z celkového počtu preskúmaných sídliskových lokalít, kde je na rozdiel od 

zberových možnosť identifikovať daný typ umiestnenia ĽP. 

Čo sa týka priestorového vzťahu medzi sídliskami a pohrebiskami, resp. skupinami 

hrobov, je obecne v sfére postlineárnych kultúr s keramikou zdobenou vpichmi pomerne málo 

lokalít, kde by sme tieto vzťahy mohli overovať. Obecne sa zdá že pohrebiska neboli 
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zakladané ďaleko od sídlisk, často dokonca v ich rámci (Niklasson 1927, 21, Kaufmann 1976, 

113). V rámci väčšieho sídliskového areálu bolo viacero hrobov identifikovaných len 

nemeckej lokalite Erfurt – Steiger (Bez. Erfurt). Pohrebisko KVK sa tu nachádzalo na miestne 

s osídlením patriacim KVK, rössenskej kultúre a staršej KLK. Bolo identifikovaných 20-30 

hrobov rozptýlených v malých skupinách po relatívne veľkej ploche (Kahlke 1956, Kaufmann 

1976). Pravdepodobne súčasné stopy sídlenia na ploche s pohrebmi vo vlastných hrobových 

jamách pochádzajú taktiež z loalít Złota (Malopoľsko, skupina 4 kostrových hrobov KVK v 

„bezprostrednej blízkosti sídliska s početnými nálezmi rovnakého obdobia“ (Rauhut 1962)) 

a nemeckých lokalít Kötitz (skupina 3 žiarových hrobov v „bezprostrednom susedstve 

sídliskových objektov“ (Bierbaum 1939, 19)), Herxheim, Eguisheim a Erstein. Oproti lokalite 

Efrurt-Steiger sa však jedná o relatívne malé hrobové  skupinky. Zároveň však poznáme 

pohrebiská jasne priestorovo oddelené. Pre pohrebisko v Heimbuchu je doložené 300 m 

vzdialené súčasné sídlisko. Kaufmann dokonca pre stredonemecký priestor zmieňuje 

vzdialenosť medzi sídliskom a pohrebiskom až do 400 m. Taktiež pohrebisko v Miskovicích 

je jasne priestorovo oddelené od súčasného sídliska a rondelu.    

 

Pokiaľ porovnávame počet hrobových jám na sídliskách a mimo nich dôjdeme pri 

zarátaní hrobov z troch známych pohrebísk KVK  k pomeru  17 : 194, teda 1 : 11,4 (resp. bez 

pohrebísk – 17 : 65, teda 1 : 3,8).   

Pokiaľ porovnávame počet pochovaných jedincoch v oboch odlišných kontextoch 

uloženia, dôjdeme pri zarátaní pohrebísk do kategórie mimosídliskových hrobov k pomeru 

17: 163, teda 1: 9,58  (resp. bez pohrebísk 17 : 95, teda 1 : 5,58).  

Aplikovaný pohrebný rítus v hrobových jamách na sídliskách bol v 14 (82%) 

prípadoch kostrový, v 4 (18%) žiarový. Oproti situácii mimo sídlisk, je tu evidentná prevaha  

kostrových hrobov – 83% : 66% (samostatné hr.) /resp. 50% (i s pohrebiskami).  

U kostrových pohrebov prekvapujúco oproti obecným zvyklostiam prevláda poloha na 

pravom boku. Orientáciu a pohlavie nemá význam kvôli nedostačujúcemu množstvu údajov 

porovnávať.  

Zámerne priloženými artefaktmi boli hroby na sídliskách vybavené približne rovnako 

často ako na mimosídliskových pohrebiskách (cca 10 % hrobov bez výbavy na českých 

mimosídliskových i sídliskových hroboch). V type príloh nie sú hroby na sídliskách ničím 

výnimočné.    

Pojednávaná kategória nálezov ĽP v hrobových jamách na sídliskách sa výraznejšie 

neodlišovala od pohrebného rítu uplatňovaného mimo sídliská. Prezentuje prejav pohrebne-
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rituálneho jednania, pričom dôvody k umiestneniu hrobových jám práve do kontextu súdlisk 

nie sú jasné. Môžeme ich len rámcovo hľadať v rovine vnútorných sociálnych diferenciácií 

KVK.    

 

Z českých pohrebísk KVK je pre tému tejto kapitoly podstatné najmä to z Plotiště n. 

Labem (okr. Hradec Králové), pri ktorom sa zastavíme samostatne.  

 

III. 2.1.5.2. Plotiště n. Labem 

 

Nie je možné hovoriť o jednom pohrebisku, vzhľadom k chronologickému odstupu 

datovaných hrobov. Máme pred sebou niekoľko rôzne datovaných, priestorovo oddelených 

skupín hrobov. Názor autorov publikácie, že sa stretávame s pozostatkami pôvodne 

rozsiahlejšieho a súvislejšieho pohrebiska je nedoložiteľný.   Rovnako je možné, že sa 

stretávame s menšími skupinkami hrobov na ploche súčasného, alebo už opusteného sídliska. 

Vzhľadom k nespracovanosti sídliskového materiálu nie je možné posudzovať ani 

kontinuitu pochovávania na lokalite. Nápovedou ohľadom kontinuity vnímania prostoru na 

lokalite může byť hrob XLVII umiestnený do staršieho hliníka 15. Bol umiestnený na jeho 

okraj, zdá sa, že nenáhodne. Okrem iného, i z tohoto by vyplýval obraz o viacnásobnom 

využití skúmanej plochy na sídlenie i pochovávanie. Pôvodne sídliskové objekty ako hliník 

221, 74, dom 191, boli ešte počas trvania ich primárnej funkcie, alebo relatívne krátko po jej 

odoznení, sekundárne  využité ako pohrebné miesto. U hliníku 15 tomu tak bolo vo väčšom 

časovom odstupe. Pokiaľ nie sú jednotlivé chronologicky uzavreté skupiny hrobov či 

samostatné hroby priestorovo korelované s ich súčasným osídlením, nie je možné stanoviť 

intencionálnosť či neintencionálnosť ich umiestnenia k okolitým starším objektom. (ako napr. 

u bohatých detských hrobov LVII, LVIII z fáze IVb KVK voči domu 217 s jamou 

a pohrebom 221 z KVK II. Priestorovo sa oba hroby rešpektujú i so staršími stavbami (otázne 

či náhodne?), ale nie je jasné, ku  akému im súčasnému osídleniu sa viažu. Na pláne je zrejmé 

len, že sú v nešpecifikovateľnej superpozícii so stĺpovou stavbou rovnobežnou s domom 217, 

datovaného do KVK II. Zhodne orientovaných stavieb je ale ne ploche viacero. Miestami sú 

badateľné ich opravy a pravdepodobne i vzájomné prekrývanie sa, dokladajúce zo sídelného 

hľadiska kontinuálne využívanie priestoru. Zhodne orientované pôdorysy zdá sa reprezentujú 

typologickú škálu od staršieho stupňa KVK až po pôdorysy neskorej KVK. Ak by boli dva 

bohaté detské hroby mladšie než okolité pôdorysy (čo pravdepodobne sú), mohlo by byť ich 

umiestnenie na pôdu staršieho osídlenia chápané v spojitosti s výkladom ich bohatej výbavy 
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ako demonštrácia istého zdedeného statusu, keďže priložené predmety sami počas ich života 

nadobudnúť nemohli, tak ako nemohli postaviť tie stavby na pozostatky ktorých boli uložené. 

Jedná sa teda o projekciu ideálu zo strany pozostalých, ktorých predkovia dané stavby možno 

budovali.  

Obdobne ako detské hroby – do fáze IVb je datovaná i východná skupina 4 žiarových 

a 2 kostrových hrobov. Nie je jasné, či je ale ona samotná vnútorne chronologicky 

koherentná. Dom 191 a hrob L sú totiž datované do KVK IVb2. Nie je jasné, do akej miery je 

teda skupinu 4 žiarových a jedného kostrového hrobu možné ponímať ako „sídliskové“, resp. 

oddelené od plochy zatiaľ neidentifikovaného súčasného osídlenia. Pokiaľ by boli súčasné 

s domom 191, mohli by sme ich z priestorového hľadiska považovať za sídliskové. Otázka je, 

ako tieto hroby korelovať so spomínanými detskými a so žiarovým  hrobom 151 ležiacim viac 

než 30 m severne. Bez poznania štruktúry súčasného osídlenia je to nezodpovedateľné. 

Okrem toho,  ako autori publikácie výskumu uvádzajú, je pravdepodobné, že rada žiarových 

chudobnejších hrobov KVK mohla ostať nerozpoznaná medzi množstvom pohrebov z doby 

rímskej. Podrobnejšie informácie k súčasnosti celej skupiny prinesie až ďalšie spracovanie 

sídliskového materiálu.  

Do  plochy neďaleko dvoch detských hrobov relatívne skoro zasahuje osídlenie zo 

záveru KVK – fáze V až MMK, nateraz identifikovateľné len v podobe veľkého hliníku 74, 

do ktorého boli v priebehu jeho zapĺňania uložené 3 pohreby. Zrejmé je, že hliník rešpektuje 

z východu priliehajúci dom a že orientácia hrobov je prispôsobená vymedzeniu priestoru 

okrajami hliníka. Preto majú 3 kostrové hroby tak rozdielnu orientáciu.  Najskôr kvôli lepšej 

manipulácii s ľudskými ostatkami boli hroby situované blízko okrajov.  

Celkovo je situácia veľmi komplikovaná - objektívne mnohovrstovým  osídlením, a 

jednak danosťou nespracovanosti sídliskového materiálu. Predstavuje však obrovský 

potenciál k poznaniu vzťahu sídlenia a pochovávania, k vzťahu sveta živých a mŕtvych 

(pokiaľ ich oddelenosť  nie je len umelá projekcia dnešnej dichotómie) zo záveru neolitu.  

Na jeden pohreb  tu oproti iným pohrebiskám pripadá veľká plocha, až 75 m2. 

Porovnanie je však nezmyselné, protože v prípade tejto lokality sa nejedná o pohrebisko, resp. 

o skupiny hrobov v zmysle samostatnej komponenty so svojimi vlastnými pravidlami, obecne 

rozpoznateľnými v obecnej úrovni kultúry. Pokiaľ uvažujeme o možnosti existencie skupiniek 

hrobov nie ako o transformáciami  značne početne redukovanom obraze, ale ako o skutočne 

možnom odraze minulosti, tak je zrejmé,  že sa jedná o štruktúry organizované  ináč než sú 

štruktúrované hroby na pohrebiskách oddelených od sídlisk. Nie je jasné, ako presne bolo ich 

priestorové zhlukovanie/oddelenie dané súčasným/starším sídlením na rovnakej ploche, je isté 
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len, že týmto ovplyvňované bolo. Nie je jasné, v akej podobe a do akej miery tu hrali rolu 

objektívne účinkujúce sakrálne potreby doby i konkrétne, individuálne osudy obyvateľov 

sídliska. Faktu existencie iných štrukturujúcich činiteľov pochovávania na sídliskách oproti 

pochovávaniu na pohrebiskách  tu nasvedčuje i odlišná orientácia kostrových hrobov, akoby 

určovaná okolitým priestorovým kontextom – čo je nakonec priamo zrejmé v objekte 74 s 3 

pochovanými.     

Odkrytá plocha podáva veľmi bohaté a komplexné stopy osídlenia. Pokiaľ 

prihliadneme k vysokej miere dynamickosti sídelného prostredia a skombinujeme ju 

s pochovávaním v opustených či stávajúcich častiach sídliska, uvedomovaným či 

neuvedomovaným starším pohrebom v sídliskových situáciách, s prítomnosťou priekopového 

vymedzenia priestoru, až takto dostávame obraz, ktorého existenciálna komplexnosť predčí  

súčasné sídelné prostredie. Pokiaľ by sme si odmysleli sídliskové objekty, tak je koncentrácia 

hrobov na pomery „pohrebiska“ nízka. Ak ale do obrazu doplníme uvědomované sídliskové 

objekty, i s ohľadom na to, že nie sú súčasné, priestor sa vzájomne zahustí a vznikne pletenec 

starého s novým. Hroby „osídľujú“ staré domy, objekty pôvodne s iným účelom. Je to priestor 

naplnený -  prelýnaním aktivity živých, v ktorom významne účinkujú i mŕtvi. Obývajú staré a 

sú prevrstvovaní novým.  Vzniká fascinujúca mozaika premenlivá v čase a priestore, v tom, 

akú vzájomnú rolu hrali pohreby i osídlenie. Škálu zaobchádzania s ĽP dotvárajú ešte možné 

rituálne praktiky spojené s dvoma bohatými detskými pohrebmi, ktoré budú ešte pojednané 

v nasledujúcich kapitolách. V rámci KVK v Čechách nemá lokalita svojou významovou 

pestrosťou na jednej ploche obdobu.  

 

III. 2.2. Ľudské pozostatky v sídliskových objektoch 

 

III. 2.2.1. Štandardné depónia 

 

Množina vyčlenených „štandardných“ uložení   zahŕňa okrem skeletov uložených do 

sídliskových objektov v polohe skrčenej na boku i kremácie. Tie totiž svojou podstatou 

napĺňajú podmienky tejto kategórie.  Nevznikli náhodne, ale naopak kremácia predpokladá 

vynaloženie značnej energie a úsilia pri zaobchádzaní s telom zosnulého. Je ultimátnym 

rítom, neumožňujúcim takú voľnosť či „neštandardnosť“ pri zaobchádzaní s ľudskými 

ostatkami akú pozorujeme u depónií ĽP zahrnutých v nasledujúcej kapitole „Neštandardné 

uloženia“. 

Každý z nálezov je jedinečný, je ich preto potrebné priblížiť: 
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Na sídlisku KVK v Bylanech (okr. Kutná Hora) bola takmer na dne obj. 324. nájdená 

kotlovitá nádoba uložená dnom nahor, kotlovitá nádoba s oblým dnom, zlomok z výdute 

nádoby, zlomok mísy, pazúrik  a týlna časť brúseného nástroja. ĽP neboli síce identifikované 

avšak celok s nálezmi naznačuje prítomnosť sídliskového pohrebu, pričom kostra bola 

strávená (Steklá 1958, 726; Pavlů-Zápotocká-Soudský 1987, 160). 

 

Od J. Dvořáka sa dozvedáme o starších nálezoch z Kolína, tehelně Kuchař. V dvoch 

sídliskových objektoch tam boli objavené dve kostry v skrčenej polohe. Bližšie informácie o 

objektoch a KP chýbajú. Priložené boli podľa správy „nádoby“ (Dvořák 1920, 232; Steklá 

1956, 712). 

 

V Letkách ( okr. Praha-západ) bola S. Knorem v roku 1948 objavená v sídliskovom 

objekte kostra v skrčenej polohe. Ležala pri nej  malá hruškovitá nádoba, časť mísy, 

kopytovitý klín (Knor 1948, 44).  

 

Ľudské pozostatky boli objavené v dvoch objektoch z Libenic (okr. Kolín).  

V objekte 7 bola zistená  kremácia v sídliskovom objekte. Niekoľko malých spálených 

kostí bolo rozptýlených vo výplni plytkého objektu (35x130x110 cm). Objekt s ĽP sa 

nachádzal priamo v stredovom priestore stĺpového domu. Kremácia reprezentovala 

pozostatky dospelého indivídua (Steklá 1961; Palečková  581/60). (Tab.31.) 

 

V oválnej jame so zahĺbením na jednej strane v Litoměřicích bol na začiatku 20. 

storočia objavený skelet. Ležal v priestore plochej časti, v zahĺbenine. Kostra spočívala 

v skrčenej polohe na Ľ boku. Nachádzala sa pri nej časť zdobenej nádoby, 4 čepele, kamenné 

jadro (Kern 1932, 525).  

 

Podľa znázornenia pravdepodobne v sídliskovom objekte KVK bola V. Krolmusom 

v Mšene (okr. Mělník) objavená kremácia. Ostatné informácie nie sú dostupné (Sklenář 1974, 

74). 

 

Objekt 36/Sg 4 v Plačicích (okr. Plzeň) bola asi 3,5 m dlhá oválna jama orientovaná  

v smere S-J. V severnom cípe objektu bola objavená kostra v krčenej polohe. Jedná sa 

pravdepodobne o jednofázové sídlisko. Zatiaľ je materiál nespracovaný a priestorový vzťah 

k okolitým objektom ostáva tak nejasný (Novak-Sigl 2007, 98-100).  
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Kostra v skrčenej polohe bola taktiež objavená v objekte 367 -  mísovitej jame „o 

veľkosti odpovedajúcej skrčeném telu“. Pohrebu prináležala „obmedzená hrobová výbava“ 

(Novak-Sigl 2007, 98-100).       

 

Pri plošnom výskume v Plotišti nad Labem (okr. Hradec Králové) sa okrem iného 

v stavebnej jame 221a, patriacej k domu č. 217 našli  ĽP umiestnené v severnej časti. Objekt 

bol orientovaný v smere S-J, dĺžka 650 cm. Severná časť je takmer kruhová jama so šikmými 

stenami a viac menej plochým dnom. Priemer 248 cm. Pohreb ležal na dne pri východnej 

stene. Narušenie výplne alebo hrobová jama neboli zistené.  Skelet bol zle dochovaný, ležal 

v skrčenej polohe na P strane. Orientovaný bol v smere SSZ-JJV, tvár k Z. Ľavé rameno 

spočívalo na hrudi, pravé pozdĺž tela. Nohy skeletu boli extrémne skrčené.  Pohlavie - 

adultus, pravdep. muž. Pri pravej pažnej kosti mal fragment masívnej sekery s ostrím k telu. 

Na ploche výskumu zistených viacero obdobných pôdorysov z obdobia staršej KVK. 

Sídelné nálezy sú však zatiaľ nespracované. Nie je možné určiť  polohu nálezu v rámci 

sídliska.  

 

V Prahe-Bubenči ešte v závere 19. storočia J. A . Jíra objavil v sídliskovom objekte 

KVK kostru dieťaťa skrčenú na boku. Uvedené sú črepy KVK, nie je isté, či sa jedná 

o prílohu, alebo súčasť výplne sídliskového objektu (Prokop 1905, 43).  

 

Na inom mieste v Prahe-Bubenči  (ul. Ve struhách) bol zistený sídliskový objekt 

s tmavou, humusovitou výplňou obsahujúcou črepy. Spočívali v ňom 2 kostry v skrčenej 

polohe na P boku, v orientácii J-S. Pri jednej boli údajne  2 „nože“ z kančích klov a 2 kostené 

dláta. Pri druhej žiadne nálezy (ARÚ 1220/49 (B. Novotný); Steklá 1956, 714).  

 

Posledný nález pojednávanej kategórie bol skelet umiestnený do sídliskového objektu 

v skrčenej polohe objavený v Tvršících (okr. Žatec). Kostra ležala  skrčená na Ľ boku (Glott 

1939/40, 22; ARÚ 3759/46; Steklá 1956,714).  

 

III. 2.2.1.1. Úroveň umiestnenia 

 

Na 10 lokalitách bola v 13 sídliskových objektoch zistená prítomnosť ľudských 

kostrových pozostatkov v skrčenej polohe na boku.  

Všetky lokality boli nížinné, nehradené.  
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Väčšina objektov  (6) je len rámcovo datovaných do KVK, 4 do IV stupňa kultúry, 2 

do II. stupňa a 1 do III. stupňa KVK. 

Charakter objektov bol určovaný len u 6 z nich – 4 x to bol sídliskový objekt 

neurčiteľnej funkcie, 1 x zásobný a rovnako 1 x hliník. Ľudské pozostatky boli z pohľadu 

pozície v objeme objektov zisťované vo výplni, či na dne sídliskových objektov. O orientácii 

objektov s ĽP sme informovaní len v 2 prípadoch (2 x S - J). 

 

III. 2.2.1.2. Úroveň kostrových pozostatkov 

 

V 13 sídliskových objektoch bola konštatovaná prítomnosť pozostatkov najmenej  18 

jedincov.  

Pohrebný rítus bol až na jednu výnimku (Libenice – obj. 7. – kremácia v sídliskovej 

jame), vždy kostrový.  

Viac než jednoho – konkrétne 2 jedincov obsahoval objekt z Prahy-Bubenče a 5 

z Mšena (okr. Mělník).  

O polohe tiel vieme, že 9 bolo v skrčenej polohe,  z toho 3 na pravom a 2 na ľavom 

boku.   

Orientáciu tiel poznáme len v 3 prípadoch (17%). 2 x to bol smer  S - J, raz SSZ – JJV.  

Pohlavie poznáme len v jednom prípade – v objekte 221 b ležal dospelý muž. Okrem 

neho poznáme vek len u jedného prípadu – v Prahe-Bubenči ležalo v sídliskovom objekte 

dieťa. 

Prítomnosť násilných zásahov nebola zistená ani v jenom prípade.  

 

III. 2.2.1.3. Úroveň artefaktov 

 

Zámerne priložené artefakty boli zistené v 7 objektoch (54%)  na 6 (66%) lokalitách  

(2 objekty na lokalite Kolín).  

Zväčša sa jednalo o objekty s jediným priloženým predmetom. V Letkách (okr. Praha-

západ), boli k zosnulému priložené 3 predmety (kopytovitý klin, nádoba a časť nádoby), 

v Prahe-Bubenči 4 artefakty (2 „nože“ z kančieho klu, 2 „kostené šidla“) a 6 v Litoměřicích 

(časť nádoby, 4 kusy štiepanej industrie – čepele, kamenné jadro).    

Pri zameraní na materiálovú bázu artefaktov je zrejmé, že v tejto kategórii nálezov ani 

jeden materiál neprevláda, ako tomu ináč zvyčajne býva. Rovnako často – 5 x sa vyskytuje 
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keramika ako i štiepaná industria (5 kusov z jedného hrobu), a výrobky z kosti resp. klu. 

Brúsená industria bola identifikovaná len pri jednom pohrebe.  

 

III. 2.2.1.4. Zhodnotenie štandardných nálezov 

 

Význam nálezov ĽP umiestnených do sídliskových objektov v skrčenej polohe, alebo 

pri aplikovaní žiarového rítu vložením pozostatkov kremácie, je potrebné pochopiť 

z perspektívy mimosídliskového pochovávania, tradične ponímaného ako štandardné. 

 

III. 2.2.1.4.1. Jednanie pohrebne-rituálne 

 

Zásadný rozdiel medzi hrobmi ukladanými mimo sídliská a pohrebmi v sídliskových 

jamách spočíva pochopiteľne v rozdielnom priestore umiestnenia.   

Pri porovnaní počtu sídliskových objektov s ĽP v štandardnej polohe resp. 

s uplatnením žiarového rítu s počtom hrobov mimo sídlisk, dôjdeme pri zarátaní hrobov 

z troch známych pohrebísk KVK  k pomeru  13 : 194, teda 1 : 14,9 (resp. bez zarátania 

pohrebísk 13 : 65, treda 1 : 5)  

Pokiaľ porovnávame počet pochovaných jedincoch v oboch odlišných kontextoch 

uloženia, dôjdeme k pomeru 18: 163, teda 1: 9 (resp. bez pohrebísk 18 : 95, teda 1 : 5,2).  

Z celkového počtu objektov s ĽP na sídliských v prostredí českej KVK predstavuje 

počet objektov s týmto typom nálezov ĽP 27,5 %.  

V prostredí sídliskových objektov bolo „štandardne“ pochovaných 18 jedincov, teda 

približne 20,5 % z celkového počtu jedincov pochovaných v prostredí sídlisk KVK. 

 Pri porovnaní kvantity týchto nálezov s ĽP umiestnenými na sídliskách v štandardnej 

polohe, ale v hrobových jamách dôjdeme u počtu objektov k pomeru 13 : 17, u počtu jedincov 

k pomeru 18 : 17. Pri porovnaní oboch skupín nálezv, vykazuje skupina ĽP umiestnených 

v sídliskových objektov zhodu u kostrových pohrebov v skrčenej polohe na boku. Rozdielom 

je u depónií ľudských ostatkov v sídliskových objektoch nízké zastúpenie žiarových pohrebov 

– evidovaný je len jeden prípad.  

Rozdielná je taktiež frekvencia výskytu milodarov pri pohreboch. V sídliskových 

objektoch je 54% z nich vybavených zámerne priloženým artefaktom, pričom 

u mimosídliskových hrobov je to na pohrebiskách priemerne 85%.   

Ďalšie parametre ako napr. pohlavie pochovaných osôb nemôžeme porovnávať kvôli 

absencii reprezentatívneho množstva informácií.  
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Všetky indície naznačujú praktikovaniu umiestňovania ĽP do sídliskových objektov 

v sfére KVK ako prejavu pohrebne-rituálneho jednania. Je ťažké posúdiť ako frekventované 

a čím podmienené takéto jednanie bolo. Pokiaľ vezmeme do úvahy i sumu pohrebov na 

pohrebiskách KVK, vyznieva takéto jednanie ako relatívne zriedkavé. Stretávame sa tu 

s atypickými situáciami ako pohrebom muža s masívnou sekerou v jame pri dome, alebo 

priamo s  pohrebom v priestore stavby. V rámci málo početnej skupiny vidíme veľkú 

rôznorodosť v jednotlivostiach nálezov, čo môže svedčiť o pohrebom jednaní síce podľa 

obecného rítu, ale v netypickom kontexte, ako odraze zvláštnych okolností smrti. Zdá sa, že 

priestor umiestnenia je to podmienený skôr situačne, jedinečnými udalosťami v životoch 

minulých ľudí, než aby bol výsledkom dopredu stanoveného kultúrneho konsenzu. Tiež 

absencia zvyčajného zastúpenia žiarových pohrebov napovedá spolu s nízkym zastúpením 

hrobov s prídavkami principiálne o nižšej nákladnosti týchto pohrebov. To ale vzhľadom 

k aplikácii ináč štandardného rítu nepoukazuje na nižší status pochovaných.  

III. 2.2.2. Neštandardné depóniá 

 

III. 2.2.2.1. Úroveň umiestnenia 

 

Na 12 lokalitách je evidovaných 14 nálezisk kultúry s vypíchanou keramikou, 

zahŕňajúcich sídliskové objekty s ľudskými pozostatkami neležiacimi v skrčenej, ale inej 

polohe, dislokované či izolované.  

Ľudské pozostatky boli nájdené celkovo v 15 sídliskových kontextoch. Len 

v Řeporyjích (okr. Praha-Západ), hliníku Štěpánkové cihelny  bol nájdený viac než jeden – 2 

objekty s ľudskými pozostatkami.  

Okrem dvoch jaskynných  nálezísk zo Srbska (okr. Beroun) boli ostatné lokality 

nížinné a bez ohradenia. Výnimkou v priestorovom usporiadaní je lokalita Krpy (okr. Kolín). 

Objekt s ľudskými pozostatkami  je súčasťou rozsiahleho sídliska KVK (cca 120 x 80 m), 

konkrétne jej IV. fáze. Sídlisko tvorili 5 veľkých objektov (do 10 m v priemere) a približne 25 

menších. Na SZ okraji sídliska sa nachádzal rondel (58 x 53 m). Rondel bol taktiež súčasťou 

sídliskového areálu KVK v lokalite Praha-Ruzyně. Sídliskové nálezy tu však zatiaľ nie sú 

kompletne spracované a nie je tak možné posudzovať vzájomné priestorové vzťahy vo vnútri 

areálu.  

11 objektov má hodnotu miery súčasnosti ľudských pozostatkov so sídliskovým 

objektom 1, 3 objekty hodnotu 2. 
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Z typologického hľadiska vieme klasifikovať 8 kontextov (cca 50%). V troch 

prípadoch boli ľudské pozostatky uložené v sídliskovej vrstve, v dvoch v zásobnom objekte, 

rovnako v dvoch v odpadovom objekte a raz bola kostra nájdená v objekte, popísanom ako 

pec.  

V 8 prípadoch sme informovaní o polohe ĽP  v rámci výplne objektov. Ľudské 

pozostatky boli nachádzané nie v povrchových vrstvách, ale skôr hlbšie. Mali teda väčší 

vzťah ku pôvodnej funkcii objektov, resp. k ranným fázam ich zapĺňania, než tomu bolo 

u depónií ľudských pozostatkov ukladaných do sídliskových objektov v skrčenej polohe na 

boku. 3 x sa stretávame s umiestnením v priestore otopného telesa. V Libenicích sa ĽP 

nachádzali medzi čiernou vrstvou výplne a kompaktnou vrstvou mazanice v hĺbke 10 cm. V 

SZ časti jamy sa nachádzali kosti hornej časti tela, v JV kosti dolnej časti.  Objekt 

interpretovaný ako pec sa nachádzal v tesnej blízkosti silného stĺpu, ktorý bol súčasťou 

predelu strednej a Z časti domu (Steklá 1961, 83; Palečková  581/60). Oveľa slabšie sme 

bohužiaľ informovaní o situácii v Řeporyjích , kde boli v dvoch objektoch zistené kostrové 

pozostatky „ vo výplni, na ohnisku“ (Neumann 1898- 99, 253-4; Píč 1899, 215; Stocký 1926). 

Vo Vchynici pod veľkým kameňom v strede jamy ležala stehenná kosť a v popole neďaleko 

ležala druhá, doprevádzaná s holennou kosťou. Je otázne, či popolovitá vrstva indikuje 

primárne uloženie ĽP do priestoru otopného telesa, alebo vidíme náhodný stret sekundárne 

deponovaného odpadu.  

Každý nález je jedinečný, je ich preto potrebné priblížiť: 

 

Zo staršieho a nie dostatočne dokumentovaného výskumu J. Dvořáka v Kolíne, 

Kuchařově cihelně, pochádza z plochy sídliska KVK okrem iného i nález  „opálených 

a štiepených ľudských kostí“  nájdených v sídliskovom objekte „medzi črepmi a kuchyňským 

odpadom“ (Dvořák 1936, 21; Steklá 1956, 712). Informácie o type objektu 

a antropologických charakteristikách ĽP chýbajú.  

 

V Krpech (okr. Kolín) boli v J časti oválneho objektu (8-9 m priemer) identifikované 

pozostatky 3 jedincov. Objekt bol súčasťou rozsiahleho sídliska KVK, na SZ okraji ktorého sa 

nachádzal rondel. Lokalita bola odkrytá systematickým výskumom J. N. Woldřicha už 

v druhej polovici 19. storočia a rondel sa tak stal prvým svojho typu v Európe (Řídký 2008, 

22-23). V objekte sa nachádzali ľudské kosti patriace údajne 3 jedincom. Jednalo sa väčšinou 

o dlhé kosti. Jedinec 1: kostrové pozostatky veľmi veľkého, dospelého indivídua. Jedinec 2: 

Väčšina jeho kostí pôvodne rozbitá, tíbia s reznými stopami. Jedinec 3: časti tela menšieho, 
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mladšieho ale dospelého indivídua sú rozbité a so zárezmi po ŠI, humerus na kĺbovej hlavici 

vykazuje stopu po údere kamennou sekerou. Prílohy neboli identifikované (Woldřich 1886, 

74- 78; Steklá 1956, 712; Pavlů 1982, 176) 

 

Priestorom umiestnenia jedinečný nález pochádza z Libeníc (okr. Kolín). V dome, 

situovanom v SV rohu osady, v blízkosti pravdepodobného vstupu do neho, v tesnej blízkosti 

silného stĺpu, ktorý bol súčasťou predelu strednej a Z časti domu, sa nachádzala oválna jama 

orientovaná v smere S-J s kolmými stenami a plochým dnom (55x115x80 cm). Nad dnom 

bola súvislá vrstva prepálenej hliny, nad ňou vrstva červenej mazanice, nad ňou vrstva čiernej 

výplne. V hĺbke približne 10 cm opäť takmer súdržnú vrstvu. Medzi týmito vrstvami sa 

nachádzal skelet. V SZ časti jamy sa nachádzali kosti hornej časti tela, v JV kosti dolnej časti. 

Je pravdepodobné, že telo bolo vložené do rozpáleného priestoru pece. Zámerne priložené 

artefakty neboli identifikované, vo výplni objektu nájdené zlomky troch nádob, silexový 

úštep, zlomky zvieracích kostí, mazanica (Steklá 1961, 83; Palečková  581/60). 

 

Dobre dokumentovaný hromadný nález ĽP v sídliskovom objekte pochádza z Loděníc 

(okr. Beroun). V obj. 69, pravidelne okrúhlej jame s takmer kolmými stenami a plochým 

dnom (70x165x156 cm) bolo objavených 5 kostier. Objekt bol súčasťou súdobého sídliska, 

z ktorého bolo preskúmaných 37 objektov. Ich rozmiestnenie dovoľuje vyčleniť 

pravdepodobne 3 sídelné jednotky. Z pohľadu rozsahu sídelných uskupení odhalených 

výskumom je objekt 69.  súčasťou pravdepodobne najvýchodnejšej sídelnej jednotky. Presne 

to nie je možné stanoviť, keďže na pláne výskumu nie sú vyznačené stĺpové jamy obytných 

objektov. Objekt 69 sa nachádzal v susedstve ďalšieho sila (obj. 66) a niekoľkých stavebných 

jám. Podstatné je zistenie jasného vymedzenia priestoru sídliska líniovými priekopami vo 

V časti plochy. Dve stĺpové stavby v Z časti pravdepodobne padli za obeť požiaru. Do úvahy 

teda prichádza možná súvislosť s depóniom ĽP v obj. 69.   

ĽP ležali 45 cm pod úrovňou povrchu. Skelet 1. bol umiestnený pri J okraji jamy, ležal 

najvyššie a do objektu bol umiestnený s vysokou pravdepodobnosťou ako posledný. Po celej 

dĺžke prekrýval skelet 5. a nohy skeletu 4. Skelet 2. ležal pri S okraji jamy, nohy prekrývali 

lýtkové kosti skeletu 3. Skelet 3 ležal v strede jamy, bol do nej vložený pravdepodobne ako 

prvý, jeho panva je prekrytá hruďou skeletu 4. Ten ležal vedľa neho, v prostriedku jamy. Je 

čiastočne prekrytý skeletom 1. a skeletom 5.  Posledne menovaný ležal v J polovici jamy.   

Všetky skelety ležali v skrčenej polohe na Ľ boku, orientované v smere V-Z, 

s odchýlkami k S, tvár pozerala k J. Skelet 1.: Juvenis, 14-17 r. Obe nohy silne pokrčené, 
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pravá ruka pokrčená a položená na ľavé plece. Ľavá natiahnutá pozdĺž hrude k ľavému plecu. 

Skelet 2.: maturus, 40-60 ročná žena. Pravú nohu mala pritiahnutú vysoko k panve, pravá bola 

pokrčená nižšie. Ruky spočívali na hrudi, dlane boli pod bradou. Skelet 3: Maturus, muž 40-

60 ročný. Nohy silne pokrčené a pritiahnuté k panve, pravá ruka natiahnutá pozdĺž tela, dlaň 

pod panvou. Pravdepodobne i ľavá ruka natiahnutá. Skelet 4: Juvenis, 16-18 r. Nohy paralelne 

skrčené v pravom uhle. Skelet 5: Infans II-III, 5-7 r. Nohy silne skrčené, ruky dochované len 

v zlomkoch.  

Pred panvou a súčasne pri kolenách skeletu 4. ležala na strane naklonená nádoba 1. 

a na ľavom pleci nádoba 2. Medzi dlaňami skeletu 2. nájdený črep. Medzi chrbtom skeletu 2. 

a S okrajom jamy sa nachádzala nádoba 4. U ľavého lakťa skeletu 3. 3 silexy.  V oblasti 

kolien skeletu 5 ležala nádoba 3.   

 Bola tu pravdepodobne pochovaná rodina. Do stredu jamy bol najskôr uložený otec 

(skel.3.), potom po jeho pravej strane jeho žena (skel. 2.) a po ľavej strane dospievajúce dieťa 

(skel. 4.), tesne pri ňom malé dieťa (skel. 5.). Nakonec bolo do jamy pridané pravdepodobne 

posledné zomrelé individuum (skel. 1.) (Benková 1997, 187; Benková – Čtverák 1997, 83).  

 

Formálne podobný nález, a síce 4 kostry v zásobnom objekte, bol odkrytý v Mšeně 

(okr. Mělník). Výskum M. Ličky však nie je doposiaľ publikovaný a chýbajú tak vlastne 

všetky informácie o polohe tiel, anatomických charakteristikách, výplni objektu či vzťahu 

k okolitému sídliskovému kontextu. Je to značne nemilá skutočnosť hlavne vzhľadom k faktu 

podstatnosti a značnému informačnému potenciálu obdobných nálezov, ako to dokazuje dobre 

spracovaný nález z Loděníc.  

I keď nepoznáme presnú polohu tiel, bol nález zaradený do kategórie neštandardných 

nálezov ĽP z dôvodu netypickosti počtu pochovaných v jednom priestore umiestnenia v sfére 

KVK. 

 

Bližšie nešpecifikovateľný starší nález pochádza z pieskovne na Kozlíkovom pozemku 

v Prahe-Stodůlkách. V pieskovni bola identifikovaná silná kultúrna vrstva 12 m dlhá 

a kultúrna jama.  Pravdepodobne v sídliskovom objekte tam boli objavené pozostatky 

približne dvoch jedincov.  Malo sa jednať  o tenkostennú kalvu a o niečo ďalej roztlačenú 

spodnú časť lebky malého dieťaťa s ešte neprerezanými zubami a niekoľko kúskov rebier 

(Pecka 1916, 156; Steklá 1956, 714). 
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Ďalší viacnásobný pohreb pochádza z Prahy-Střešovíc. V. Block tam v známej polohe 

„Na Andělce“ v roku 1924 objavil v okrúhlom sídliskovom objekte (240x250 cm, tvarovo 

silo, v dobe umiestnenia odpadový), 95 cm pod povrchom 5 kostier. Mali byť „v nepravidelne 

skrčenej polohe, na seba nahádzané“.  Pod skeletmi bola svetlá  vrstva zeminy a 26 cm silná 

kultúrna vrstva s črepmi KVK.  Prílohy neboli zistené (Stocký1925a, 9, 1925b, 249; Steklá 

1956, 214) 

 

Ešte v závere 19. storočia boli v Řeporyjích (okr. Praha-západ), hliníku Štěpánkovej 

tehelne, „ ve dvou jamách nejhlubších nalezeny na ohništi opálené kosti lidské, části lebky 

s kostmi skotu cicvárem obalené, pazourkový nástroj, a malá hrubá nádobka z černé hlíny 

bahnité v ruce hnětená“ (Neumann 1898-99, 253-54). Pravdepodobne v kontexte sídliskového 

objektu boli na ohnisku zistené ĽP, zvieracie kosti, ŠI a  malá nádobka (Neumann 1898- 99, 

253-4; Píč 1899, 215; Stocký 1926, Tab. LII-3). 

 

 

Obdobne fragmentárna je správa o nálezoch z Reiserovy cihelny v Řeporyjích (okr. 

Praha-západ).  

Medzi zvieracími kosťami, cez seba nahádzanými a štiepenými, boli črepy zo zle 

vypálených nádob, zrnotierky a hlinené závažia. Ľudské kosti boli nepravidelne rozptýlené, 

lebka bola násilne rozbitá, jej kusy rozptýlené, zmiešané s kosťami iného indivídua. Rozbitá 

lebka patrila dospelému človeku, ktorého ruky, rebrá a panva boli rozbité (Pecka 1916, 155). 

 

V Solanech (okr. Litoměřice) boli v sídliskovom objekte v hĺbke 1 m v čiernej výplni 

nájdené kostrové pozostatky a črepy. Vieme len, že sa jednalo o kalvu, zlomky dvoch čeľustí, 

12 stoličiek a  2 zlomky rebier. (Zápotocká 1998, 219). (Tab.42.) 

 

 

Potrebné je tiež spomenúť 2 nálezy z jaskýň  v lokalite Srbsko (okr. Beroun). 

V Jaskyni č. 2313 – Galerii, bol pravdepodobne vo vstupnom priestore nájdený zlomok 

hruškovitej nádoby spolu s kosťami z tvárovej časti lebky (Sklenář – Matoušek 1994, 22-28). 

Z Nové (Hájkové jeskyně)  z ohnísk a vrstvy s keramikou KVK pochádzajú tiež ĽP, 

údajne zmiešané so zvieracími, sčasti zámerne štiepané, opálené ohňom. Boli to - časť 

stehennej kosti, časť spánkovej kosti, hrudný stavec, pažné kosti novorodenca. V jednom 
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zdroji L. Hájek uvádza, že šlo o 9 fragmentov, patriacich pravdepodobne viac než jednému 

dospelému, dieťaťu (2-3 r.) a novorodencovi (Sklenář –Matoušek 1994, 61) (Tab.43.) 

 

 

Vo Vchynici (okr. Litoměřice) bola v sile so stenami s vypálenou hlinou, pod veľkým 

kameňom v strede jamy  zachytená stehenná kosť a v popole neďaleko ležala druhá, 

doprevádzaná holennou kosťou. Vo výplni sa nachádzali fragmenty keramiky, zlomok 

kamennej sekerky a zrnotierky.  Objekt sa nachádzal 30 m od ďalšieho objektu KVK, 

v ktorom sa nachádzalo ohnisko. Stehenná kosť patrila mladému človeku (Vacek 1935, 6; 

Steklá 1956, 714).  

 

III. 2.2.2.2. Praha-Ruzyňe 

 

Absolútne jedinečný je nález z Prahy-Ruzyně (ul. Na Hůrce), kde výskum M. 

Kuchaříka v roku 2008 odhalil v objekte 3124 pozostatky najmenej 21 jedincov. Obejekt, 

datovaný do III-IV stupňa KVK bola okrúhla, pôvodne pravdepodobne zásobná jama s mierne 

šikmo sa zvažujúcimi stenami (50x150 cm). ĽP sa nachádzali v strede a v Z polovici jamy, 

hlavne na dne. Boli zmiešane so zvieracími kosťami. Svojim usporiadaním pripomínali kužeľ 

so širokou základňou (vrchná časť bola odstránená kopáčmi). Objekt je súčasťou sídliska 

KVK, ku ktorému sa pripája rondel KVK. Nálezy z rondelu a sídliska ešte nie sú spracované. 

Obj. 3124. leží periférne, na Z okraji sídliska. Vzhľadom k nespracovanosti sídliskových 

nálezov je jeho priestorový vzťah k ostatným objektom KVK  nie presne stanoviteľný. 

Najbližší pôdorys domu, pravdepodobne prináležiaceho k KVK leží cca 40 m východne 

(konštrukcia s obvodovým žľabom na východnom okraji výrezu z plánu). Na sídlisku sa 

nachádzalo približne 15 formálne totožných objektov, avšak bez nálezov ĽP. V dvoch z nich, 

situovaných východnejšie boli zistené taktiež bohaté nálezy zvieracích pozostatkov. Rozbor 

zatiaľ nie je prevedený, nejasné či taktiež boli bez stôp kuchyňského spracovania a v akom 

štádiu rozkladu sa nachádzali. V objektoch boli prítomné i plasticky vypracované kusy 

mazanice v tvare rohov s otvormi na násadu na spodnej strane.  Súčasnosť objektu s ĽP 

a rondelu je neurčiteľná. Máme  pred sebou ale výnimočný príklad prítomnosti sídliska, 

rondelu a pohrebov na jednej ploche.   

Ľudské pozostatky tu boli nájdené v rôznom štádiu rozkladu – segmenty tiel (kranium, 

úsek horných stavcov), izolované kosti a zlomky kostí. Vo väčšine  sa jednalo o zlomky 

lebiek, ďalej dlhých kostí, lopatiek, rebier a stavcov. Pozostatky patrili najmenej 21 jedincom. 
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4 jedinci boli nedospelí, 16 jedincov dospelých, 2 jedinci sú bez určenia veku a pohlavia. 

Žiadne stopy ohňa, násilných zásahov. Podľa rozmiestnenia ĽP zaznačeného predbežne do 

fotografickej dokumentácie sa zdá, že väčšina fragmentov lebiek (CRA 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 

14) bola umiestnených v J časti koncentrácie nálezov. V S časti sa nachádzali lebky CRA 6, 9, 

10  a väčšina dlhých kostí. Na zuboch 2 nedospelých a 3 dospelých jedincov zistené 

hypoplazie skloviny vypovedajúce o nutričnom strese v rozmedzí približne 2. - 10. roku 

života.  

ĽP boli zmiešané so zvieracími kosťami. Bolo skúmaných 237  zlomkov zvieracích 

kostí.  Bol identifikovaný jeden jedinec pratura, jeden jedinec ovce/kozy domácej, jedno 

prasa, u ktorého nebolo možné určit, či ide o divokú alebo domestikovanú formu. 

Nejčastejšími fragmentmi z druhovo určiteľného osteologického materiálu boly zlomky lebky 

(10) a lopatky (5). Kosti zvierat nevykazujú typické stopy po kuchyňských zásahoch, pretože 

chýbajú jasné stopy po rezaní a sekaní. Stopy po ohni neboly na kostiach patrné. Časti kosti 

pažnej, lakťovej a vretennej z pravej prednej končatiny pratura se nacházaly blízko seba, čo 

môže ukazovať na to, že se mohli nacházať v anatomickej polohe. Stopy po okusaní psom, či 

inou šelmou, neboli na žiadnej kosti identifikované. Zvieracie pozostatky sa nachádzali 

v obdobnom stupni rozkladu ako ĽP.  

Vo výplni boli nájdené zlomky keramiky, zlomok sekeromlatu a zrnotierka (Za 

poskytnutie informácií ďakujem p. Kuchaříkovi, Kubálek 2008, Holub 2008). (Tab. 34. – 36.) 

 

III. 2.2.2.3. Úroveň ľudských pozostatkov 

 

15 objektov KVK obsahovalo pozostatky minimálne 53 jedincov. 3 prípady 

neanatomických uskupení pozostatkov viacerých jedincov bez antropologického určenia 

počtu indivíduí boli rátané zakaždým ako 2 jedinci.  

Okrem týchto 3 prípadov bolo v jednom objekte nájdených viacej jedincov – 

konkrétne minimálne 2 na lokalite Praha-Stodůlky,  3 na lokalite Krpy (okr. Kolín), 4 

z jedného objektu v Mšene (okr. Mělník), 5 jedincov bolo  v objekte na lokalitách Loděnice 

(okr. Beroun) a Praha – Střešovice. Výnimočný je v tomto smere nález z Prahy-Ruzyně. V 

objekte 3124 boli zistené  pozostatky minimálne 21 jedincov v sídliskovom objekte.  

Najpočetnejšie zastúpenou kategóriou nálezov je z anatomického hľadiska  časť tela    

(42 jedincov – 80 %). Je to dané najmä jedinečnosťou nálezu z Prahy-Ruzyně, ktorý sem 

dodal 21 jedincov reprezentovaných v súbore práve týmto typom nálezu.  Táto kategória je 

však vnútorne značne bohato štruktúrovaná. Väčšinou sa nejedná o anatomicky jasne 
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vymedziteľné časti tiel, ale najmä o  zhluky kostrových pozostatkov jedného, viacerých 

jedincov (5 prípadov: Praha-Ruzyně , Solany (okr. Litoměřice), Srbsko – Nová jeskyně (okr. 

Beroun), 1 Řeporyje - Reiserova tehelňa (okr. Praha-Západ), Krpy (okr. Kolín), Praha - 

Stodůlky), alebo o zhluk ĽP bez antropologického určenia počtu osôb (Kolín - Tehelňa 

Kuchař, 2 obj. z Řeporyjí - hliníku Štěpánkovej tehelne, Vchynice (okr. Litoměřice)) . Raz 

boli nájdené samostatne len fragmenty lebky (fragmenty tvárovej časti lebky z jaskyne 

„Galerie“ v Srbsku (okr. Beroun)).   

Typickým javom pre túto kategóriu nálezov ľudských pozostatkov je ohľadom 

anatomického zastúpenia selektívnosť.  Nie sú nachádzané kompletné kostry, len ich určité 

časti – spravidla pochádzajúce z lebky, ďalej dlhé kosti kostry končatín a fragmenty panvy. 

V tejto podobe pravidlo platí u všetkých nálezov kategórie. Problémom je tu ale rozlišovanie, 

či sa jedná  o selekciu antropogénnu, teda kultúrne podmienenú a zámernú, alebo až 

dodatočnú neantropogénnu, teda spôsobenú deštruktívnymi prírodnými procesmi. Principiálne 

je možná varianta, kedy sa ĽP do objektu dostanú z rozrušených primárnych celkov 

pôsobením napr. splachov na ploche sídliska. Tento aspekt  je možné posúdiť len u nálezov 

s dostupným podrobný popisom výplne objektu, umiestnenia ĽP v rámci objektu, čo 

v prípade kategórie neanatomických uskupení ĽP spĺňa len objekt 3124 z Prahy-Ruzyně. 

Ľudské pozostatky, premiešané spolu so zvieracími, svojim priestorovým usporiadaním 

v objekte pripomínali kužeľ so širokou základňou (vrchná časť bola odstránená kopáčmi). 

Z tejto priestorovej distribúcie nálezov sa dá bezpečne odvodiť, že boli do objektu 

intencionálne umiestňované. Objem kužeľa, vznikajúci obecne pôsobením gravitácie 

nasýpaním, dovoľuje potom usudzovať na spôsob ukladania ľudských ostatkov do objektu. 

Dialo sa tak skôr vhadzovaním z malej výšky - okraja objektu, než dôsledným ukladaním  po 

celej ploche dna. Forma je tu daná i „konzistenciou“ ĽP – v dobe manipulácie boli na základe 

anatomickosti spojení tak ako i zvieracie pozostatky v pokročilom štádiu rozkladu. Naopak, 

kriticky je nutné zhodnotiť napr. nálezy z jaskýň v Srbsku (okr. Beroun). Vzhľadom 

k výraznej dynamickosti transformačných procesov v jaskynnom prostredí si nemôžeme byť 

istí, že zistený výber ľudských pozostatkov vznikol ľudským zámerom a nie napr. erozívnym 

pôsobením.   

Ďalšou výraznou i významnou charakteristikou je u pojednávaných nálezov ich 

fragmentárnosť. V objekte z cihelny Kuchař v Kolíne máme správu o „opálených 

a štiepaných“ kostiach. V objekte z Krp (okr. Kolín) u druhého z troch jedincov popis hovorí 

o rozbití väčšiny kostí a o rezných stopách, ktoré niesla tíbia. Časti tela tretieho, menšieho a 

mladšieho ale údajne dospelého indivídua sú rozbité a so zárezmi po ŠI, humerus na kĺbovej 
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hlavici vykazuje stopu po údere kamennou sekerou. V Prahe-Stodůlkach sa malo jednať o  

tenkostennú kalvu a o niečo ďalej roztlačenú spodnú časť lebky malého dieťaťa s ešte 

neprerezanými zubami a niekoľko kúskov rebier. Podobne torzovité správy 

dokumentujú nález z Reiserovy cihelny v Řeporyjích (okr. Praha-západ). Ľudské kosti boli 

nepravidelne rozptýlené, lebka bola násilne rozbitá, jej kusy rozptýlené, zmiešané s kosťami 

iného indivídua. Rozbitá lebka patrila dospelému človeku, ktorého ruky, rebrá a panva boli 

rozbité. Zo Solan pochádza nález kalvy, zlomky dvoch čeľustí, 12 stoličiek  a 2 zlomkov 

rebier. Fragmenty ľudských pozostatkov boli dokumentované v dvoch jaskyniach v Srbsku 

(okr. Beroun). Taktiež 21 jedincov z objektu v Prahe-Ruzyni bolo zastúpených výlučne vo 

forme fragmentovaných kostrových pozostatkov. Celkovo sa teda stretávame s 8 objektmi 

v ktorých bolo identifikovaných minimálne 33 jedincov, pričom ich ostatky boli selektované 

a fragmentované.  

V tomto bode prichádza na rad znovu nutnosť rozlišovania. Tá je v prvej rovine opäť 

prezentovaná otázkou antropogénneho/neantropogénneho hýbateľa procesu fragmentácie. 

V druhej rovine je treba zodpovedať otázku, či sa v prípade fragmentácie ľudskou rukou  tak 

dialo počas života postihnutých indivíduí (kategória stôp násilných, hlavne smrteľných 

zásahov), alebo až post mortem.  Opäť sa ocitáme na neistej pôde, pretože jediným 

spoľahlivým zdrojom potrebných informácií je objekt z Prahy-Ruzyně. U ostatných vyššie 

menovaných lokalít neboli kostrové pozostatky antropologicky skúmané. K dispozícii je len 

amatérsky popis zhodne hovoriaci o rozbitých alebo štiepaných kostiach. Je zaiste veľmi 

pravdepodobné, že takým dojmom môžu pôsobyť i kostrové pozostatky bežne fragmentované 

fyzikálnymi postdepozičnými procesmi.  Veľmi pravdepodobné je to napr. u roztlačenej 

spodnej časti lebky malého dieťaťa s ešte neprerezanými zubami. Naopak ľudský faktor bol 

najskôr prítomný pri vzniku celkov z Kolína, kde máme správu nielen o štiepaných ale 

i opálených kostiach a pri nálezoch z Krp (okr. Mělník), kde je fragmentácia ľudských 

ostatkov spojená s násilnými zásahmi. Opálenie i stopy násilných zásahov sú síce potenciálne, 

ale nie pravdepodobne zameniteľné i s inými stopami. Najmä ak máme u Krp správu o 

zárezoch po štiepanej industrii a o stope po údere kamennou sekerou. Je to práve kombinácia 

fragmentovaného stavu kostrových pozostatkov s ďalšími faktormi ako je práve opálenie 

alebo zreteľné stopy násilných zásahov (či už počas života indivíduí, alebo až post mortem), 

ktorá umožňuje odhadnúť pôvod jednotlivých faktorov, ktoré ju samotnú utvárajú. V Prahe-

Ruzyni nebola stanovená prítomnosť násilných zásahov. Kostrové pozostatky boli teda 

fragmentované po smrti, a zároveň boli v rôznom štádiu rozkladu – segmenty tiel (kranium, 

úsek horných stavcov), izolované kosti a zlomky kostí.  
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Charakteristiku v úrovni ľudských pozostatkov tejto kategórie ukončuje zhrnutie 

pohlavia a veku. Dostupné sú len informácie o veku, konkrétne u 24 jedincov. 17 (70%) 

z nich bolo dospelých, teda vekového stupňa adultus, 3 boli deťmi (12,5%), 2 vekového 

stupňa juvenis, 1 nedospelý (0-20 r.) a rovnako 1 senilis.  

 

Nasledujú ďalšia subkategória neštandardných nálezov ĽP - skelety v neštandardných 

polohách – teda ležiace v inej než skrčenej polohe na boku. Patria sem 3 objekty na 3 

lokalitách: Libenice (okr. Kolín), Loděnice (okr. Beroun), Praha-Střešovice. Celkovo bolo 

v objektoch zistených 11 jedincov (21%).   

Poloha tela bola rôznorodá. V Libenicích (okr. Kolín) bola kostra dieťaťa medzi 

vrstvami objektu interpretovaného ako pec. V SZ časti jamy sa nachádzali kosti hornej časti 

tela, v JV kosti dolnej časti.  

Objekt z Loděníc (okr. Beroun) sem bol zaradený i napriek tomu, že obsahoval 

pozostatky 5 jedincov uložených do priestoru umiestnenia približne v skrčenej polohe na 

ľavom boku. Neštandardný bol ale počet jedincov umiestnených v sídliskovom objekte. 

Neobvyklé je tiež uloženie jedincov. Postupne boli do objektu ukladaní cez i na seba. Okrem 

toho pozorujeme i u zdanlivo bežného skrčenia kostier atypické detaily. U skeletu 1. bola ľavá 

ruka natiahnutá pozdĺž hrude k ľavému plecu. Skelet 2 mal pravú nohu  pritiahnutú vysoko 

k panve, pravá bola pokrčená nižšie.  

Objekt z Prahy-Střešovíc, polohy Na Andělce, je síce bez dokumentácie, ale 

dozvedáme sa, že 5 kostier bolo v objekte v nepietnej polohe, vzniknutej najskôr pohodením. 

Nález tak dopĺňa typovú mozaiku nálezov ĽP v sfére českej KVK.    

Orientáciu tiel poznáme v 6 prípadoch. Vždy bola približne v smere V – Z.  

Pohlavie je určené len u 2 jedincov z Loděnic: 1 x muž, 1 x žena.  

3 jedinci boli vekového stupňa infans, 1 juvenis a 2 maturus.  

 

Okrem nálezov z Kolína a Řeporyjí (okr. Praha-západ) boli stopy ohňa prítomné i na 

skelete dieťaťa z Libenic (okr. Kolín). Stopy opálenia z Libenic môžeme dávať do súvislosti 

s umiestnením do pece.    

 

III. 2.2.2.4. Úroveň artefaktov 

 

V 3 objektoch bolo identifikovaných 11 zámerne priložených artefaktov. Najviac -  8, 

ich bolo priložených k viacnásobnému pohrebu v Loděnicích (okr. Beroun). Pred panvou 
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a súčasne pri kolenách skeletu 4. ležala na strane naklonená nádoba a pri ľavom pleci ďalšia  

nádoba. Medzi dlaňami skeletu 2. bol nájdený črep. Medzi chrbtom skeletu 2. a S okrajom 

jamy sa nachádzala nádoba. U ľavého lakťa skeletu 3.  boli 3 silexy.  V oblasti kolien skeletu 

5 ležala nádoba.  

Najčastejším prídavkom ostáva keramika (6 ks). Relatívne početné tu sú ale i artefakty 

z kameňa, konkrétne štiepaná industria (4 ks).  

Problémom je tradične otázka po pôvode artefaktov vo výplni sídliskového objektu. 

Napr. v Libenicích (okr. Kolín) boli  vo výplni objektu zlomky troch nádob, silexový úštep, 

zlomky zvieracích kostí, mazanica. U nálezu z Prahy-Ruzyně boli ĽP v objekte zmiešané so 

zvieracími kosťami. Bolo skúmaných 237  zlomkov zvieracích kostí.  

 

III. 2.2.2.5 Zhodnotenie neštandardných uložení 

 

Pri porovnaní počtu sídliskových objektov s ĽP v neštandardnej polohe s počtom 

hrobov mimo sídlisk, dôjdeme pri zarátaní hrobov z troch známych pohrebísk KVK  

k pomeru  15 : 194, teda 1 : 12,9 (resp. bez zarátania pohrebísk 15 : 65, teda 1 : 4,3)  

Pokiaľ porovnávame počet deponovaných jedincov v oboch odlišných kontextoch 

uloženia, dôjdeme k pomeru 53: 163, teda 1: 3 (resp. bez pohrebísk 53 : 95, teda 1 : 1,79).  

Z celkového počtu objektov s ĽP na sídliskových v prostredí českej KVK predstavuje 

počet objektov s týmto typom nálezov ĽP 32 %.  

V prostredí sídliskových objektov bolo „neštandardne“ deponovaných minimálne 53 

jedincov, teda približne 60 % z celkového počtu jedincov pochovaných v prostredí sídlisk 

KVK.  

Pomer počtu objektov s ĽP umiestenými do sídliskového kontextu k štandardným 

spôsobom (v hrobových jamách i v sídliskových objektoch) k počtu objektov s neštandardne 

uloženými ĽP je 15 : 30, zatiaľ čo pomer počtu jedincov je medzi oboma skupinami 53 : 35. 

Kvôli výnimočnosti bude samostatne pojednaný nález z Prahy – Ruzyně.  

 

III. 2.2.2.5.1. Jednanie pohrebne- verzus nepohrebne-rituálne  

 

80 % jedincov v kategórii nálezov neštandardných depónií ĽP na sídliskách bolo 

reprezentovaných neanatomickými uskupeniami ľP - časťami tiel, neštruktúrovanými zhlukmi 

porostatkov, izolovanými kosťami. Všetky sa vyznačovali rysom selektívnosti – podľa 

všetkého zámernej, antropogénnej. Veľká časť z nich bola fragmentovaná a isté nmnožstvo 
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z nej údajne nesie i stopy násilných zásahov a stopy ohňa a zahŕňa i zámerne priložené 

predmety. Údajne, pretože okrem nálezu z Prahy-Ruzyně nie je dostupný podrobnejší popis 

a najmä nie sú dostupné antropologické posudky a teda nie je možné určiť intencionálnosť 

najmä u fragmentárnosti materiálu. 

Do tejto významovej kategórie s vysokou pravdepodobnosťou patria i dva detské 

pohreby (LVII, LVIII) z Plotiště n. Labem, vybavené netypickým množstvom netradičných 

prídavkov. Obidve hrobové jamy boli uspôsobené k prístupnosti ĽP - vykazujú v spodnej 

časti prítomnosť akoby stupňa pre lepší prístup. Neuzatvorenosť celkov, resp. opakované 

otváranie pohrebu a zasahovanie doňho vykazuje najmä hrob LVIII so značne rozrušenou 

anatómiou skeletu. Oba hroby sa týmito rysmi vymykajú bežným pohrebom KVK a je vysoko 

pravdepodobné, že sa jedná o prejav viacstupňového rituálneho jednania.  

  Zrejmé je, že v prostredí postlineárnych kúltúr zdobiacich svoju keramiku vpichmi, 

formálne obdobé konanie výnimkou nie je.  

V Ladenburgu bol v  rössenskom priekope pohreb bez lebky. V Taubachu sa  

v objekte nachádzala detská lebka bez spodnej čeľuste, hneď vedľa ležala časť zdobenej 

nádoby čiastočne prekrývajúca lebku a časť spodnej čeľuste divokého prasaťa. K celku patrila 

ešte pazúriková čepeľ, kostené šídlo, malý neprevŕtaný a veľký prevŕtaný kopytovitý klín, 

nádoba stojaca na ústí. Z troch sídliskových jám KVK v Hausneindorfe (20, 21, 26) 

pochádzajú ďalšie nálezy lebiek detí, vysvetľované ako pozostatky pohrebov. Je ale možné, 

že sa jedná i o zámerné deponovanie práve lebiek. Na lokalitách Mühlacker 

a Schwieberdingen boli zistené v kontexte rössenských sídliskových pozostatkov samostatné 

lebky. V sídelnom komplexe staršej rössenskej kultúry v Enheime boli v oktúhlej, 50 cm 

hlbokej jame (jama 1),v hornej časti výplne nájdené v jednej úrovni umiestnené kostrové 

pozostatky v troch vyčlenených komplexoch. Nálezový komplex 1 – dva vedľa seba ležiace 

stehenné kosti dospelého jedinca, komplex II – pozostatok V-Z orientovaného detského 

skeletu, chýbali lítkové kosti a chodidlá. Komplex III bol rozrušený bez presnej polohy. 

Tvorilo ho 4-5 detských lebiek, ktoré museli ležať na malej ploche. Neidentifikovaná je ešte  

poloha dvoch pravých detských lýtkových kostí. Medzi ĽP stála nádoba.   V sídliskovej jame 

2, bezprostredne JV od jamy 1, bol nájdený zdobený keramický „kultový predmet“. Komplex 

jám III z Euerfeldu,  orientovaný JZ-SV poskytol pestré spektrum nálezov. V jame 7 bol 60 

cm hlboko narušený rössenský detský hrob s miskou a čepeľou. V jame 2 ležal fragment 

skeletu – ľavá časť panvy,  spolu s 2 zvieracími kosťami v najhlbšej časti objektu. V jame 3 – 

dolná časť fragmentu pravej časti pavny, zlomok pravej lýtkovej kosti, tibia a časť ľavej 

lopatky (Veit 1996, 256-257).  V plytkej sídliskovej jame KVK (170x165x90) v lokalite 
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Rossleben bolo celkovo 5 skeletov. Skelet I: skrčenec na Ľ boku, orientovaný približne Z-S, 

pri panve prevŕtaný kopytovitý klin (M, maturus), Skelet II: na chrbte, VSV-ZSZ (M, adult). 

Na pravom spánku identifikované zranenie po údere od tupého nástroja. Skelet III: skrčenec, 

Ľ, Z-V, (Ž, infans II), Skelet IV: infans II, Skelet V: infans I, 2r. V polovičnej hĺbke objektu 

boli odhalené na stenách stopy po približne 12 tyčiach (pozostatky zastrešenia objektu?).  

Vo výplni ležali okrem toho 2 pazúrikové čepele, zrnotierka, 2 kusy kameňa na 

červené farbivo, prevŕtané okrúhle kúsky mušlí, zvieracie kosti, mazanica, prevŕtaný 

kopytovitý klin, KVK črepy. Podľa superpozičných vzťahov skeletov je rekonštruovateľné 

poradie ukladania do objektu: IV – V – III – II – I. (Fischer 1956, 265).  

České i zahraničné nálezy ukazujú relatívne častý výskyt deponovania častí ľudských 

tiel, vyselektovaných z rozrušených primárnych celkov, následne často manipulovaných 

fragmentáciou. Časť nálezov bola deponovaná spoločne s ďalšími artefaktmi ako keramika či 

kamenná industria. Zásadnou otázkou je, či máme pred sebou prejavy  viacstupňového 

pohrebného jednania, praktikovaného paralelne popri „pietnom“ pochovávaní v hrobových 

jamách a sídliskových objektoch, alebo pozorujeme prejavy pomerne častého obetného 

jednania? Formálne znaky sú v oboch interpretačných rovinách totožné, odlyšnosti spočívajú 

vo frekvencii výskytu a i v peri-  resp. postmortálnom charaktere fragmentácie ĽP. Otázka je 

pri momentálnom stave bádania nezodpovedateľná. Podobne ako u KLK je potrebná 

špecializovaná štúdia s podrobným súpisom a zároveň väčšie množstvo súborov kostrových 

pozostatkov s presnými rozbormi príčin ich transformácie.  

 

Pohrebne rituálne jednanie zaiste ale stálo za nálezom z Loděnice (okr. Beroun), kde 

bolo do zásobného objektu v skrčenej polohe na boku pietne umiestnených 5 jedincov, 

pravdepodobne rodina.  

 

III. 2.2.2.5.2. Situačné a morálno-právne jednanie 

 

V prostredí KVK chýbajú tak výrazné doklady násilného riešenia konfliktov ako 

v KLK. V menej početnej miere ich ale porozujeme i tu. Na nemeckej lokalite Barleben ležalo 

6 skeletov ubitých ľudí z oboch strán v priekopoch okolo vstupnej polohy, pravdepodobne 

brány. Mohlo sa jednať o výsledok prepadnutia osady. (Veit 1996, 240).  

Do tejto významovej kategórie je z českých nálezov možné zaradiť len zález 5 kostrier 

nahádzaných do objektu v Prahe-Střešovicích. Bohužiaľ chýbajú bližšie informácie napr. 

o prítomnosti násilných zranení.   
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III. 2.2.2.5.3. Praha-Ruzyně 

 

Počtom zahrnutých jedincov je tento nález v prostredí KVK úplne jedinečný , zaslúži 

si teda samostatnú pozornosť.  

Ak hľadáme vysvetlenie tohto nálezu, prichádzajú v úvahy všetky tri výkladové roviny 

-  isté štádium viacfázového pohrebného rituálu 

-  prejav deštruktívneho obetného rituálu 

-  situačne podmienené konanie – napr. „upratanie“ starších rozrušených hrobových   

   celkov 

Problémom je, že antropologické vyhodnotenie ĽP sa nevyjadruje k príčine ich 

fragmentácie. Síce konštatuje neprítomnosť násilných zásahov, čo ale ešte nehovorí, či boli 

ĽP posmrtne fragmentované antropogénnym pôsobením, alebo len fyzikálne. V úvahsu je tiež 

potrebné vziať zmiešanie ĽP so značným množstvom tiež fragmentovaných zlomkov 

zvieracích kostí. Vo výplni sa našla  keramika, zlomok sekeromlatu a zrnotierka. 

V neďalekých objektoch sídliska boli prítomné i plasticky vypracované kusy mazanice v tvare 

rohov s otvormi na násadu na spodnej strane.  

Odhliadnuc od netypickej kvantity jedincov vykazuje nález obdobné charakteristiky 

ako nálezy u ktorých boli vyššie debatované prvé dve interpretačné roviny výkladu. Zdá sa 

teda, že sa nejedná len o prosté „upratanie“ starších hrobov. Počet jedincov je taktiež 

netypicky vysoký pre variantu krvavej obete. V prípade tejto varianty tiež vyvstáva otázka, 

prečo by telá jedincov, mimochodom popravených tak že to nezanechalo násilné stopy, boli 

ponechané rozkladu a potom exhumované, fragmentované a selektívne ešte raz pochované? 

Pravdepodobnejšia sa byť varianta viacfázového pohrebu. Smerodatné by mohlo byť 

prevedenie stronciovej analýzy k zisteniu pôvodu jedincov. Formálne nález totiž pripomína 

nálezy KLK z Herxheimu, kam boli ĽP pozostatky pravdepodobne prinášaní. Centrálnu úlohu 

sídliska podtrhuje i pripájajúci sa rondel.        

  

IV. ĽP na sídliskách českého neolitu 

 

Nálezy sa podarilo priradiť k jednotlivým výkladovým rovinám zámerného 

umiestňovania ĽP do priestoru sídlisk, či už sa jedná o jednanie pohrebne/nepohrebne 

rituálne, alebo situačne motivované. Zároveň sa ukázali limity pramennej základne pri 
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snahách o hlbšie pochopenie tak formálne a priestorovo rôznorodého konania. Ostáva ešte 

zložiť identifikované podoby zaobchádzania s ĽP na sídliskách i mimo nich do spoločného 

obrazu, by sme postúpili o krok ku celkovému obrazu pôvodného jednania. Následný popis sa 

vzťahuje na celú KLK, udané počty jedincov platia pre identifikované prejavy na  území 

Čiech.   

 

KLK 

Mimo sídliská:   

- pochovávanie na pohrebiskách  - kompletné skelety v pietnej polohe, vlastné                     

hrobové jamy, ale i možné náznaky viacstupňového jednania v podobe nekompletných  

skeletov (68 jedincov) 

- viacfázová pohrebná resp. nepohrebne rituálna aktivita na výrazných prírodných  

miestach ako jaskyne – neanatomické nálezy ĽP  

 

Na sídliskách: 

- pochovávanie v hrobových jamách  - kompletné skelety -  samostatné hroby 

i skupiny, na súčasnom/opustenom sídlisku. V priestore medzi sídliskovými objektmi, 

na okraji sídliska, či sústredené na istom mieste (napr. v priekope  - Vaihingen) (18 j.) 

- pochovávanie v sídliskových objektoch – kompletné skelety (28 j.) 

- viacfázové pochovávanie - pravdepodobne v rámci zložitého pohrebného rituálu sa 

viacstupňovo manipulovalo s ĽP v prostredí sídlisk, zanechávajúc pritom 

neanatomické depónia - časti tiel (napr. lebka, neštruktúrovateľné  zhluky ĽP, 

izolované kosti) (min. 16 j.) 

- obetné praktiky – ĽP sú súčasťou širšieho, najčastejšie obetného aktu. V úrovni ĽP 

totožné s predchádzajúcou rovinou, problematické ich odlíšenie 

- situačné a  morálno-právne jednanie – násilné strety, popravy atd. (celé telá 

v neštandardnej polohe, násilné zranenia, neanatomické zhluky ĽP neantropogénnym 

pôsobením) (1 j.) 

 

KVK 

Mimo sídliská:   

- pochovávanie na pohrebiskách  - kompletné skelety v pietnej polohe, žiarové      
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pohreby vo vlastných hrobových jamách (163 so zarátaním pohrebísk resp. 65 bez  

pohrebísk) 

- viacfázová pohrebná resp. nepohrebne-rituálna aktivita na výrazných prírodných  

miestach ako jaskyne – neanatomické nálezy ĽP (min. 2 j.) 

 

Na sídliskách: 

- pochovávanie v hrobových jamách  - kompletné skelety a kremácie  -   samostatné 

hroby i ich skupiny, na súčasnom/opustenom sídlisku. V priestore medzi sídliskovými 

objektmi, na okraji sídliska (18 j.) 

- pochovávanie pietne v sídliskových objektoch – kompletné skelety, kremácie (18 j.) 

- neodlíšiteľné viacfázové pochovávanie verzus nepohrebne rituálne jednanie -  

neanatomické depónia,  časti tiel (napr. lebka, neštruktúrovateľné  zhluky ĽP, 

izolované kosti (53 j.) 

- situačné morálno-právne jednanie – násilné strety, popravy atd. – celé telá 

v neštandardnej polohe, násilné zranenia, neanatomické zhluky ĽP (4 j.) 

 

Napriek zdanlivej formálnej totožnosti pozorujeme medzi oboma kultúrami rozdiely. 

Tieto spočívajú hlavne v zmenách obecne spájaných v českom neolite s kultúrnou zmenou 

smerom ku KVK. V českej KLK absentujú oproti nasledujúcemu obdobiu pohrebiská 

a žiarový rítus. Hlavne prítomnosť pohrebísk v KVK mení oproti KLK pomery medzi 

sídliskovými a mimosídliskovými pohrebmi.  Dá sa predpokladať, že situácia v českej KLK je 

ohľadom pohrebísk dočasná, faktom ale ostáva identifikovaný  zvyk zakladania malých (v 

zahraničí i rozsiahlejších – Veihingen a pod.) pohrebísk na ploche sídlisk. Ďalším rozdielom 

je vyšší výskyt lokalít s neštandardnými nálezmi ĽP v sfére KLK, spájajúcimi sa jednak 

s násilnými konfliktami v závere KLK (horizont Talheim, Asparn) a jednak s viacfázovým 

pohrebným jednaním (Herxheim, Jungfernhöhle). V KVK obdobné a obdobne početné nálezy 

chýbajú. Avšak v z Čiech pochádza zatiaľ najpočetnejší hromadný nález ĽP (Praha-Ruzyně), 

pričom ale jeho výklad nie je jasný.  

Nálezy ĽP na sídliskách dokumentujú i obecný kultúrny vývoj – od jednotnej 

a komplexnej KLK smerom k rozpadu pôvodnej jednoty do postlineárnych kultúr. 

Zachytávajú i podstatné prelomové obdobie a odráža sa v nich jednak vnútorná štruktúra KLK 

a jednak neskôr rôznorodosť neskorších kultúr s keramikou zdobenou vpichmi.  
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Čo do pestrosti a komplexnosti, väčšina identifikovaných typov pohrebných aktivít sa 

diala na sídliskách, či už súčasných alebo opustených. Pre oblasť Čiech nemáme zatiaľ 

doložené rozsiahlejšie pohrebiská, čo za predpokladu (oprávneného) že tu skutočne boli, 

skresľuje momentálne kvantitatívne pomery. Napr. pomer medzi počtom jedincov 

pochovaných pietne v skrčenej polohe na boku v sídliskových objektoch a na 

mimosídliskových pohrebiskách v českom prostredí – 1 : 2,8 je pravdepodobne nadsadený 

a v oblastiach s pohrebiskami by bol rozdiel omnoho vyšší. S formálne štandardným 

pochovávaním do sídliskových objektov i s umiestňovaním skupín pohrebov vo vlastných 

hrobových jamách zámerne  do priestoru sídlisk sa stretávame pravidelne v rôznych 

oblastiach KLK. Nemáme k dispozícii presné počty hrobov mimo sídliská a na sídliskách či 

v sídliskových objektoch, a teda ostáva zrejmé len to, že hroby mimo sídlisk síce prevažujú, 

ale nevieme určiť frekventovanosť pochovávania síce obdobným spôsobom ale na inom 

mieste než oddelenom pohrebisku. Nevieme, či sa u štandardných pohrebov v sídliskových 

jamách jedná o jasne daný kultúrny zvyk (napr. zákaz ukladať neiniciované deti na 

mimosídliskové pohrebiská), alebo či je to napr. len výsledok situačných zábran pochovať 

mimo sídliská napr. kvôli praktickým zábranám pri vyhĺbení hrobových jám v zime. Istá je 

len nemarginálnosť týchto pohrebov  a vôbec všetkých nálezov ĽP na sídliskcách. Ako vieme, 

všetky manipulácie v ĽP mali v minulosti rituálny význam. Paradoxne so vzrastajúcou 

frekvenciou pochovávania na mimosídliskových pohrebiskách vzrastá i význam depónií na 

sídliskách. Pokiaľ prijmeme predstavu „štandardnosti“ pochovávania   mimo sídliská, nemôže 

byť samotný výskyt ĽP na sídliskách marginálny a vnímaný ako niečo okrajové. A najmä nie 

ak sa objavuje relatívne pravidelne a v istej štandardizovanej podobe. Pokiaľ existoval dôvod 

k zámernému oddeľovaniu pochovávania od sídlenia, musel existovať ešte vážnejší dôvod 

k manipulácii s ĽP na sídliskách, a to ešte v tak pestrej škále prejavov ako to pozorujeme 

u KLK.  

Vyššie vykreslená škála manipulácie s ĽP diferencovaná podľa priestoru a spôsobu 

manipulácie je špecifická pre každú kultúru. Napr. pohreby v sídliskových objektoch sa síce 

vyskytujú vo väčšine pravekých kultúr, ale podstatné je, že vždy sa odlišným spôsobom 

podieľajú na stavbe odlišného kultúrneho celku. A pokiaľ chceme k minulosti pristupovať 

skutočne  komplexne a neochudobňovať sa o poznanie jedinečných kultúrnych prejavov, je 

potrebný holistický náhľad, odvodzujúci význam jednotlivostí od celku a nie naopak.   

 

Zámerná manipulácia s ĽP, zahŕňajúca všetky vyššie menované prejavy, je ako sa 

ukázalo, dôležitou integrálnou súčasťou manipulácie s ĽP v sfére KLK ako takej 
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a zaujímavým spôsobom poukazuje na vnútorné fungovanie danej kultúry. Obecne, pokiaľ 

vezmeme do úvahy nálezy ĽP zo všetkých oblastí rozšírenia KLK, získame vyššie 

vymenovanú škálu možností nakladania s ľudskými ostatkami. Zároveň v jednotlivých 

oblastiach pozorujeme v škále pomerného zastúpenia nálezov ĽP rozdiely, ktoré sú ťažko 

odbiteľné len ako prejav odlišných bádateľských prístupov resp. stavu bádania. Napriek 

zdanlivej vonkajšej koherentnosti prejavov KLK odrážajú existenciu lokálneho rozhodovania 

sa i v tak konzervatívnych záležitostiach ako je pohrebný rítus. Pozorujeme to i na  úrovni 

jednotlivých osád a možno až na najnižšej úrovni domácností. Je skutočne zaujímavé 

pozorovať hranice medzi obecne zdieľanou identitou a lokálnym systémom. Pri zdanlivo 

konzervatívnom a koherentnom prejave bola KLK vnútorne značne flexibilná čo jej umožnilo 

tak rýchle rozšírenie ale i tak dlhé trvanie ako to pozorujeme v archeologickom zázname. 

Skutočne sa stretávame s kultúrnym konceptom, či balíčkom, umožňujúcim i nefyzické 

šírenie kultúry  a zároveň ponechávajúcim značnú voľnosť v lokálnom  nakladaní 

s kultúrnymi prvkami, ako to okrem iného ukazujú i  nálezy ĽP na sídliskách.  

Prostú indukciu z archeologického materiálu je potrebné dopĺňať o dedukciu 

z celkového obrazu  príslušného typu spoločnosti (Bouzek 1982, 200). Pri procesualistickom 

pohľade je prvok kultúry (napr. pochovávanie na sídliskách) určovaný pozíciou v kultúrnom 

systéme a i pokiaľ chýba poznanie časti systému, mal by byť archeologicky 

rekonštruovateľný na základe poznania kontextu, ktorý ho utvára. Bádanie ohľadom poznania 

jednotlivých oblastí neolitického života pokročilo a preto je potrebné zvážiť dopad niektorých 

nových poznatkov na chápanie významu nálezov ĽP v kontexte sídlisk.  Zároveň je pre 

interpretáciu tak komplikovaného javu, akým  sú depónia ĽP na sídliskách, nutné zvážiť i 

postprocesualistický prístup, pripúšťajúci podmienenosť subsistenčných oblastí kultúry 

symbolickou sférou. Ideálnym príkladom je neolitizačná  teória francúzskeho bádateľa J. 

Cauvina, vysvetľujúca blízkovýchodný  prechod k usadlému sídleniu a produktívnemu 

hospodáreniu nie ako dôsledok nutnosti plynúcej z daností vonkajšieho prostredia, ale ako 

výsledok vnútorného procesu, rozhodnutia nasledujúceho nástupu novej zdieľanej religióznej 

rituality (Cauvin 1994 orig., anglický preklad  2003).  Zaujímavé bude teda zmeniť uhol 

pohľadu a na zložky kultúry ako architektúra, sídlenie a pod. nahliadnuť ako na značne 

ovplyvniteľné  spôsobmi manipulácie s ĽP. Nemarginálnosť týchto nálezov tak potom 

spočíva i v dopade a  výpovedi o ostatných zložkách kultúry.   

Do nového svetla stavujú vzťah objektov s ĽP a stavieb hypotézy o pódiovitej 

konštrukcii dlhých domov. Obytná plocha mohla byť  odsadená od terénu, čo by vysvetľovalo 

„chýbajúce podlahy“ týchto stavieb v archeologickom zázname (napr. Rück 2007)(Tab.51).  
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Pohreby KLK v priestore domov sú ale len výnimočné. Spojenie týchto stavieb so smrťou ale 

možno existovalo – jednou z možností je, že boli opúšťané po smrti obyvateľa, čo by 

vysvetľovalo, že boli zdanlivo obývané kratšiu dobu, než aká bola ich životnosť (Bradley 

1998, 44).     

Pohreby na sídliskách dokladajú úzky vzťah k miestu, ku kontinuite tradície a  

nezodpovedajú predstave cyklicky hospodársky migrujúceho obyvateľstva. Túto predstavu 

okrem iného vyvracajú i archeobotanologické  štúdie, dokladajúce na základe testovania 

palinologických modelov skôr intenzívne než extenzívne hospodárenie spojené s vytváraním 

záhradných pôd (Bogaard 2004).  Priestorová distribúcia dlhých domov v čase 

pravdepodobne odráža okrem pravidiel užívania dlhých domov i lokáciu kultivovaných plôch. 

Zdá sa, že dlhé jamy pozdĺž domov boli rýchlo zapĺňané i preto, že kultivácia sa 

uskutočňovala priamo pri domoch a i na plochách starých domov. Na viacerých miestach bol 

však obytný priestor príliš obmedzený na poskytovanie obživy všetkým obyvateľom (napr. 

ohradením vymedzené sídliská ako Vaihingen) (Bogaard 2004, 166). Priestor medzi dlhými 

domami by pri tomto modeli bol zdieľaný jednak intenzívne obrábanými záhradami a jednak 

objektmi s ĽP. Nevieme, či sa rešpektovali alebo prekrývali a utvárali tak celok novej 

významovej  kvality. 

Depóniá ĽP na sídliskách sprostredkúvali i odrážali vtedajšiu komunikáciu v čase 

a priestore. Dokladom sú nálezy KVK  umiestňované napr. v Bylanech do starších objektov 

KLK, depóniá MMK v Plotišti n. Labem zámerne umiestňované do starších objektov KVK. 

Kontinuita medzi KLK a KVK je samostatnou témou. Pri pohľade na mapu osídlenia 

pozorujeme náväznosť. Jej odraz nachádzame i v umiestnení pohrebiska KVK v Miskovicích 

na staršom sídlisku KLK. Mladšie hroby jasne rešpektujú staršie pôdorysy dlhých domov 

KLK.  

 

V. ĽP na sídliskách ako integrálna súčasť neolitickej 

a eneolitickej kultúry 

 

K získaniu komplexného obrazu bude iste vhodné na manipuláciu s ĽP v prostredí 

sídlisk pohliadnuť z perspektívy spájajúcej i porovnávajúcej vývoj neolitu s nasledujúcou 

epochou, na jednej strane z neho organicky vyrastajúcou a na druhej sa od neho odlišujúcou 

istými novými kvalitami kultúrneho vývoja. 
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U jednotlivých kultúr českého eneolitu  je treba najprv tak ako v predchádzajúcej 

kapitole u KLK a KVK v hlavných bodoch vystihnúť celkové  zaobchádzanie s ĽP na 

sídliskách i mimo nich, keďže toto zhrnutie v bakalárskej práci chýbalo. Sú v ňom uvedené 

len typy manipulácie s ĽP identifikované v českom prostredí. 

 

Mladší stupeň  kultúry s moravskou maľovanou keramikou: 

Mimo sídliská:  

- pochovávanie v hrobových jamách – žiarovo i kostrovo (približne 15 j.) 

Na sídliskách: 

- pochovávanie v hrobových jamách – kostrovo (5.j) 

- pochovávanie v sídliskových objektoch – kostrovo i žiarovo (5 j.) 

 

Jordanovská kultúra: 

Mimo sídliská: 

- pochovávanie v hrobových jamách – kostrovo i žiarovo (43 j.) 

Na sídliskách: 

- pochovávanie v hrobových jamách medzi sídliskovými objektmi  - kostrovo (21 j.) 

- pochovávanie v sídliskových objektoch  - kostrovo (4 j.) 

 

Postjordanovské obdobie: 

Mimo sídliská: 

- pochovávanie v samostatných hrobových jamách – kostrové (2 j., 7 ďalších neistých)  

Na sídliskách: 

- pravdepodobne zatiaľ neidentifikované viacstupňové pohrebné jednanie (takmer  

všetky možné typy nálezov ĽP v sídliskovom kontexte – od kompletných kostier až po    

časti tiel) – v Čechách zatiaľ neidentifikované  

- situačné a morálno-právne jednanie – skelety v neštandardnej polohe (9 j.) 

 

Kultúra nálevkovitých pohárov 

Mimo sídliská: 

- pochovávanie v hrobových jamách, pohrebiská – kostrovo, žiarovo, mohyly  

(pril.120j.) 

Na sídliskách: 

- pochovávanie v hrobových jamách  - kostrovo (16.j) 
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- pochovávanie v sídliskových objektoch – kostrovo i žiarovo (25 j) 

- nepohrebne rituálne jednanie – neštandardné nálezy ĽP spolu so zvieracími  

  pozostatkami (4 j) 

- situačné a morálno-právne jednanie – neštandardné nálezy ĽP (18 j.) 

 

Chamská kultúra: 

- len veľmi výnimočne fragmentárne nálezy ĽP v sídliskových situáciách (priekopy) 

 

Řivnáčska kultúra: 

Mimo sídliská:  

            - pochovávanie v kamenných skrinkách, hrobových jamách – žiarové i kostrové   

              (približne 10 jedincov) 

Na sídliskách: 

- pochovávanie v hrobových jamách/kamenných skrinkách – žiarové i kostrové (19 j.) 

- pravdepodobne viacfázové pochovávanie – nálezy ĽP v neštandardnej podobe –  

  neanatomické uskupenia ĽP, časti lebiek (minimálne 10 j). 

 

KZP a KŠK: 

- pochovávanie výhradne mimo sídliská na pohrebiskách, birituálne.  

    

Najzrejmejším rozdielom medzi neolitickými a eneolitickými nálezmi ĽP zo 

sídliskových kontextov je kvantitatívna báza pramenných základní. Vyplýva to celkom zrejme 

z odlišnej dynamiky kultúrneho vývoja v oboch obdobiach. Zatiaľ čo sa v neolite stabilizoval 

nový spôsob života v kultúre s lineárnou keramikou a následne sa kontinuálne regionalizoval 

v postlineárnom vývoji lengyelského okruhu a v kultúrach s keramikou zdobenou vpichmi, 

v eneolite pozorujeme nielen pokračujúcu atomizáciu, ale najmä akceleráciu procesov 

kultúrnych zmien a akulturácií  – či už transferom myšlienok, alebo i fyzického obyvateľstva. 

V oboch obdobiach je manipulácia s ĽP dôležitou súčasťou rituality, ktorá má v rámci 

celkovej kultúrnej agendy potenciálnu moc usmerňovať i subsistenčné zložky kultúry ako 

napr. sídlenie.  

V eneolite nám často chýbajú analyticky reprezentatívne vzorky nálezov ĽP, čo môže 

byť odrazom rozdelenia celej etapy na nezmyselné úseky. Vzhľadom k tomu, že členenie 

epochy je založené na dokázateľných zmenách smerovania kultúrnych vplyvov, nie je táto 

možnosť pravdepodobná a podoba pramennej základne tak  odráža jednak rozdielny stav 
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bádania v jednotlivých údobiach, ale zaiste je jej kvalitatívna rôznorodosť a kvantitatívna 

nevyváženosť prejavom samotnej špecificity kultúrneho vývoja. Metodicky by bolo 

správnejšie namiesto porovnávania neolitu s eneolitom skôr konfrontovať  KLK a na ňu 

nadväzujúcu KVK s obdobne koherentným obdobím – napr.  s KNP. Eneolit ako celok je 

konštrukt, čo odrážajú i vyššie uvedené pohrebné portfóliá jednotlivých kultúr.   

I keď  napriek vyššie uvedenému porovnáme  v Čechách neolit s eneolitom priamo 

ohľadom manipulácie s ĽP, rozdielom je častejšie zámerné umiestňovanie ĽP v hrobových 

jamách na plochy sídlisk. Často sa tak dialo v období staršej KLK, práve v dobe počiatočného 

a teda najkomplikovanejšieho prechodu k novému usadlému spôsobu života, kedy sa 

pôvodom lovecko-zberačská časť utvárajúcej sa populácie KLK musela sedentarizovať 

a utvrdzovať novovznikajúce väzby na pevné obydlie. 

Výrazným prvkom neolitického zaobchádzania s ĽP je i široká paleta nálezov ĽP v 

neštandardnej podobe, naznačujúca prítomnosť zatiaľ len tušeného viacstupňového rituálneho 

zaobchádzania s ĽP. Vo väčšej miere sa s týmito nálezmi stretávame až ojedinele u KNP 

(Makotřasy) a potom v období stredného eneolitu  v prostredí řivnáčskej kultúry.  

Rozdielne je taktiež v eneolite častejšie jasne rozpoznateľné nepohrebne-rituálne 

jednanie, zahŕňajúce najmä v starom a strednom eneolite manipuláciu s ľudskými ale 

i zvieracími pozostatkami. V prostredí neolitu je obetné jednanie síce veľmi pravdepodobné, 

ale len ťažko odlíšiteľné od predpokladaného viacfázového pohrebného jednania.   

A posledným rozdielom je tiež v neolite absentujúca prítomnosť kultúr ako KZP 

a KŠK, pochovávajúcich výlučne mimo sídliská.  

 

Hlavným pojivom medzi obdobiami je tak (mimo mladoeneolitických pohárových  

kultúr) integrálnosť manipulácie s ĽP v rámci celkového pojednania ľudských ostatkov. 

Skúmaný jav nebol okrajový, doplňujúci či marginálny. Podstatný je jeho vzťah ku konceptu 

domáceho hospodárstva „domus“  alebo „household“ (Hodder 1990, Whittle 1999), ktorého 

náplň je potrebné rozšíriť práve o sídliskové depónia ĽP. Ako hovorí známy nórsky hostorik 

a teoretik architektúry Ch. N. Schulz v svojom skvelom diele Genius loci: „ Zákadní 

vlastností člověkem vytvořených míst je proto koncentrace a uzavřenost. Jsou „vnitřky“ 

v plném slova zmyslu, to znamená, že tak jako lidské nitro v sobě zhromažďují to, co je 

zažito. Aby mohli plnit tuto funkci, mají otvory, ktoré je spojují s vnějškem“ (Schulz 1981 – 

orig., 1994 – preklad, 10). Počnúc novým, neolitickým spôsobom života počína vývoj 

existenciálneho rozmeru miesta koncentrujúceho v sebe na veľmi malom priestore popis sveta 

plynúci z usadlosti. ĽP sú jeho súčasťou, koncentrujú významy i pamäť miesta. Sú 
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významným prvkom v zhromažďovaní zažitého a zároveň sú v prípade pohrebov presahom - 

oknom do minulosti, v prípade obetí potenciálnym presahom – oknom do budúcnosti.  

Ukazujú to české ale i oveľa staršie blízkovýchodné nálezy. Priebežne od polovice 6 tis. BC 

bol  tento jav v svojich rôznych významových rovinách  súčasťou  kultúr, a to až do polovice 

3. tis. BC, než sa po relatívne krátkej prestávke znovu vynorí už v kvalitatívne v novom 

prostredí doby bronzovej.  

 

Sídliskové pohreby oveľa častejšie než pohreby na sídliskách odzrkadľujú rodinné 

väzby, či väzby ku konkrétnemu miestu – osade, domu, objektu. Oproti pohrebiskám, 

odzrkadľujúcim  sú adresnejšie. Tie odzrkadľujú skôr autonómnu sféru predstáv zo strany 

pozostalých, projekcií ideálov vtedajšej spoločnosti, namiesto odzrkadľovania sociálnej 

reality tej doby. Okrem obecnej, zdieľanej roviny zvyku odrážajú ĽP na sídliskách i jedinečné 

jednanie, napr. v prípade nehôd, alebo improvizácie pri náhradných či dočasných riešeniach. 

Z tohto hľadiska stúpa význam depónií ĽP na sídliskách dokladajúcich mnohotvárnosť 

bežného života a každodenných udalostí.  
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VI. Záver 

 
Podstata tejto práce spočíva v komplexnom spracovaní pramennej základne českého 

neolitu, vrátane zatiaľ nepublikovaných , ale veľmi podstatných nálezov z Prahy-Liboce 

a Prahy- Ruzyně.  

Rozšíreným metodickým aparátom bakalárskej práce - testovaním modelových 

výkladových rovín motivácie zámerného deponovania ĽP v priestore českých sídlisk, tento 

krát i v kontexte zahraničných nálezov,  sa dospelo k rozpoznaniu pohrebne, nepohrebne 

rituálneho a situačne podmieneného jednania u jednotlivých kultúr.  

Podarilo sa získať obraz dokladajúci jedinečnosť oboch nosných kultúr  - KLK i KVK 

v zaobchádzaní s ĽP na sídliskách.  

V prostredí KLK pozorujeme zámerné umiestnenie časti známych  pohrebov (viac než 

25 %) v hrobových jamách  v sídliskovom kontexte, konkrétne v priestore medzi dlhými 

domami. Spadá sem i zatiaľ nepublikované  najrozsiahlejšie pohrebisko tejto kultúry 

v Čechách v Prahe-Liboci.  

Pravidelný výskyt pietne uložených jedincov v sídliskových objektoch KLK i KVK 

dokladá existenciu zvyku popri mimosídliskových pohrebov paralelného pochovávania 

v priestore sídlisk. Príčinu v diferenciácii môžeme hľadať vo vysokom zastúpení nedospelých 

jedincov, naznačujúcom kritériá týkajúce sa iniciačných rituálov. 

Podstatný je predpoklad zatiaľ bližšie nešpecifikovaného viacfázového pohrebného 

rituálneho jednania, zahŕňajúceho selekciu a fragmentáciu ĽP spolu s priloženými artefaktmi.  

Vo menšom merítku to pozorujeme, popri nemeckých nálezoch KLK (Herxheim, 

Jungfernhöhle), i v českom prostredí. Z českej KVK pochádza i zatiaľ najpočetnejší nález 

pripísateľný tomuto jednaniu z Prahy –Ruzyně, v rámci tejto kultúry. K rozvinutiu týchto 

teórií je nutná špecializovaná štúdia s vyčerpávajúcim súpisom relevantných nálezov zo 

všetkých oblastí KLK.  

Pri zhodnocovaní významu depónií ĽP na sídliskách v kontexte pochovávania mimo 

sídlisk sa dospelo k vykresleniu celkového obrazu manipulácie s ĽP v rámci kultúry, 

v ktorého skladbe kvantitatívne, ale najmä kvalitatívne – ohľadom pestrosti hrajú aktivity na 

sídliskách  neprehliadnuteľnú rolu.   
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Práca tématicky nadväzuje na spracovanie nálezov českého eneolitu. Pri porovnaní 

celkových spektier manipulácie s ĽP v prostredí neolitických a eneolitických kultúr vynikla 

popri viacerých rozdieloch najmä nemarginálnosť postavenia manipulácie s ĽP na sídliskách, 

prezentovanej obvykle popri pohrebiskách mimo sídliská skresľujúco ako  neštandardné. 

Pojednávané nálezy majú podstatnú schopnosť výpovede ohľadom štruktúry obecného 

kultúrneho vývoja, potenciálu rituality  výrazne ovplyvňovať subsistenčné prvky kultúry 

(napr. sídlenie, architektúru) a tiež nám približujú, na rozdiel od oddelených pohrebísk, i sféru 

improvizácie spätej s každodennosťou.  

I napriek tomu, že často nie sme schopní rozpoznať motiváciu k tak významovo 

rôznorodému jednaniu, akým bola manipulácia s ĽP na sídliskách neolitu a eneolitu, je 

zrejmé, že bola integrálnou súčasťou kultúry, vytvárajúcou v spojení sídlenia a prítomnosti 

ĽP komplex novej významovej kvality.  
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Summary 
 
The essence of this work lies in the comprehensive processing of all types of findings 

of human remains in the Czech Neolithic dwellings including the yet unpublished, but highly 

significant findings of Prague-Liboc and Prague-Ruzyně.   

By testing the model interpretation levels of  intentional human remains deposits in the  

Czech dwellings, , this time also in the context of international findings, we were able to 

recognize the funeraly-/nonfuneraly-ritual and circumstentialy oriented behaviour  in different 

cultures. 

We obtained a picture illustrating the uniqueness of the Linear Pottery culture and the 

Stroked Pottery culture concernig the treatment of human remains in settlements. 

In the Linear Pottery culture, a certain part of the known burials (more than 25%) was 

situated in grave pits in the residential surroundings, specifically in the area between long 

houses. This includes the largest burial ground of this culture in Bohemia in Prague- Liboc, 

although these findings have not been officially published yet.  

The regular occurrence of piously deposited/ritually buried individuals directly in 

residential locations supports the existence of standardised burials, existing parallel to more 

common practise of disposing of busies in specific burial grounds.  The cause of the 

differentiation can be found in high representation of nonadults, what suggests  some criterias 

concerning the initiation rites.  

Also Important is the assumption of the occurance of unidentified multiphased funeral 

rituals, involving the selection and fragmentation of human remains, and inclusion of 

artefacts.  

This can be observed, on a smaller scale , on the German findings (Herxheim, Jungfernhöhle),  

and in the Czech environment, too.  Within the context of the Stroked pottery culture in 

Europe, Czech settlements offer most numerous findings suggesting this kind of ritual 

behaviour  

For the elaboration of these theories, specialized study with an exhaustive inventory of 

relevant findings from all areas of the Linear Pottery culture is necessary .  

The overall picture of human remains handling within cultures showed that related  

acivities within settlemnts played quantitatively, but especially qualitatively a striking role. 

This study is thematically linked to the analysis of findings of the Czech Eneolithic 

period. Comparing the variety of the human remains handling in the environment of  
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Neolithic and Eneolithic cultures, burials within settlements, usually present simultaneously 

with regular burials in dedicated grounds amd often considered abnormal, appear to be an 

important occurance in the period. 

 

These findings have the potential to testify regarding the structure of the general 

cultural development, the ability of the ritual sphere to affect subsistence elements of culture 

(eg. architecture) and also, unlike burials in detached cemeteries, this form of ritual tells us 

something about contemporary improvisation, connected to the everyday life.  

Despite the fact that often we can not recognize the motivation to such a diverse and 

important activity as the treatment of human remains in the Neolithic and Eneolithic 

settlements, it is clear that it was an integral part of the culture, and through the combination 

of human habitation and the presence of human remains produces a situation of historical and 

cultural significance. 
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VII. Katalóg 

KLK 
 
Beroun, okr. Beroun 
Lok: Kat. Beroun, poloha pri ceste Praha-Plzeň, p.č. 1263/1-2.  
Výsk: H. Mevaldová, 1977.  
Nál: kostrový hrob v sídliskovom kontexte 
Dat: KLK II, Súč: 3 
Uloženie: V hrobovej jame (120x120x60 cm). Vo výplni jamy sa nachádzali malé črepy  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Skelet ležal v skrčenej polohe na Ľ boku, v orientácii V-Z, tvár k JV. Ruky boli 
prevdepodobene pritiahnuté pred tvár, stehenné kosti natiahnuté v osi tela, nohy zatiahnuté za 
telo. Zachovaná len týlová a temenná časť lebky, tvárová zničená pravdep. pri stavebnom 
výkope. Nápadné vyklenutie stavcov – hrb? (tab.1). 
Príl: Nezistené.   
Lit: Mevaldová – Chochol 1978. 

 
Brozany, okr. Litoměřice 
Lok: Kat. Brozany, stavba diaľničného mostu cez Ohři 
Výsk: M. Dobeš, 1995 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK, Súč: 1 
Uloženie: Hliník. 
Umiestnenie: Stavebná jama (pri stene domu?). 
ĽP: Zle zachovaná kostra dieťaťa. 
Príl: Nezistené. 
Lit: ZAA 4770/1995.  
 

Bylany, okr. Kutná Hora 
Lok: kat. Miskovice, poloha „Na Koupených“, č.p. 206, mikroareál Bylany 1 
Výsk: systematický výskum AÚ v rokoch 1957-64, B. Soudský 
 
Nál: obj. 158,  kostra v hrobovej jame?  
Dat: KLK,  Súč: 2 
Uloženie: Obj. s plochým dnom, pravuhlý so zaoblenými rohmi (34x175x123 cm), orientácia 
SSV-JJZ. Jednotná tmavá výplň.  
Umiestnenie: sekcia A, sektor I 6. Obj. situovaný tesne pri JV rohu mladšieho domu č. 147, 
datovaného do neskorej KVK. Nie je s nim teda súčasný. Príslušnosť obj. k niektorej 
konkrétnej fáze sídliska v Bylanoch je nejasná.   
Príl: Vo výplni obj. zkomky keramiky a 2 silexové čepele (tab. 2., 3.) 
Pozn: Podľa formy a obsahu obj. je pravdepodobné, že sa jedná o kostrový hrob s úplne 
strávenými ĽP.  
Lit: Pavlů – Zápotocká 1983, 108, 256 
 
Nál: obj. 167, ľudské kosti v sídliskovom objekte 
Dat: KLK IIc, Súč: 1 



94. 

Uloženie: Rozsiahlý komplex stavebných jám (120 cm x 18,3 m x 8,46 m), rozdelený na 
oblasti a-d. Celý komplex obsahuje jednotnú keramiku a patrí k domu č. 165. Ľudské kosti 
boli až v laboratóriu odlíšené od zvieracích.  
Umiestnenie: Plocha A, sektor H 7-8, I 8. Stredná časť komplexu  - c – zasahovala do 
vnútorného priestoru domu č. 166.  Hliník rešpektuje Z stenu domu 185 (spadá do 4. periódy 
sídliska (13.-17. sídelná fáza)), s ktorým sa zdá byť súčasný .  
ĽP: fragmenty Ľ a P tíbie veľmi malého dieťaťa - novorodenca alebo kojenca (infans I) 
Príl: Neurčiteľné. Vo výplni obj. 258 zlomkov keramiky, BI, zrnotierky, mazanica, uhlíky 
(tab. 2., 3.) 
Lit: Pavlů – Zápotocká 1983, 112- 13; Pavlů 1986; ARÚ 1187/85 (J. Chochol). 
 
Nál: obj. 1138 – ľudské kosti v sídliskovom objekte 
Dat: KLK III, Súč: 1 
Uloženie: Vrchná vrstva výplne pravidelného, okrúhleho a nadol sa rozširujúceho objektu 
(pôvodne silo, 180x355x330 cm). V dobe umiestnenia ĽP slúžil ako odpadový. Zlomky 
ľudských kostí rozpoznané až pri spracovaní materiálu v laboratóriu.  
Umiestnenie: Vnútri stĺpovej konštrukcie označenej ako dom č. 1195, spadajúcej do fáze 14., 
v rámci 4. periódy (5260-5160 BC). Stĺpový pôdorys domu je veľmi torzovitý, zachovaný len 
jeho SV okraj. Silo je umiestnené akoby v S závere domu. Nie je zrejmé, či s ním bolo 
súčasné, teda či bolo do jeho vnútra situované zámerne. Takéto umiestnenie by bolo 
netypické, a vzhľadom k torzovitosti pôdorysu neoveriteľné. V rámci osídlenia v danej, 4. 
perióde je poloha stavby a sila periférna, jadro koncentrácie vtedajšieho osídlenia bolo viac 
ako 100 m SZ smerom.     
ĽP: Niekoľko fragmentov tibie dospelého jedinca okolo 30 r. (Adultus I-II) 
Príl: Nestanoviteľné. Vo výplni zistené keramické zlomky, ŠI, BI, mazanica, uhlíky, obylie.  
(tab. 2., 3.) 
Lit: Pavlů- Zápotocká- Soudský 1985, 347 
 
 

Dneboh, okr. Mladá Boleslav 
Lok:  výšinná poloha Mužský-Hrada, Z časť, sonda č. XIII a XIV. 
Výsk: systematický výskum AÚ v r. 1953-59. E. Pleslová-Štiková. Výsledky výskumu stále 
nepublikované. Podrobnejší plán výskumu nie je k dispozícii. Nie je teda možné hodnotiť 
priestorové vzťahy objektov s ĽP navzájom a k ostatným objektom.  
 
Nál: obj. 325 – ľudské kosti v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1 
Uloženie: Žiadne dostupné informácie o forme objektu 
Umiestnenie: sonda XIIIf, 1956.  
ĽP: kosti dieťaťa (infans) 
Príl: Neurčiteľné, z nálezov pochádzajúcich z obj. dostupné len vyobrazenie 1 črepu 
Lit: ARÚ 5565/60 (E. Pleslová), ARÚ 1698 (J. Chochol), Zápotocká 1998, 180 
 
Nál: obj. 383 – ľudské kosti v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II-III / starší stupeň KVK, Súč: 1 
Uloženie: Žiadne dostupné informácie o forme objektu, ĽP v povrchovej vrstve 
Umiestnenie: sonda XIVa, 1958 
ĽP: Len údaj, že sa jedná o ľudské kosti 
Príl:  Neurčiteľné, v objekte zistené keramické črepy a mazanica  
Lit: ARÚ 5960/60 (E. Pleslová), ARÚ 499 (J. Chochol), Zápotocká 1998, 180 
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Nál: obj. 403 – kostra v sídliskovej jame 
Dat: KLK III-IV, Súč: 1  
Uloženie: V S časti nepravidelného komplexu jám. Výplň bola v mieste pohrebu odlišná, 
v hĺbke 20-50 cm od povrchu tvorila svetle hnedý flek s rozmermi 80x50 cm.  
Umiestnenie: sonda XIV, 1958 
ĽP: kostra dieťaťa v prísne skrčenej polohe na P boku, ruky pred tvárou, orientácia SZ-JV 
Príl: V úrovni pohrebu červené farbivo, v ostatnej výplni objektu črepy, kamenná sekera, 
brúsik 
Lit: Pleslová- Štiková 1981, 39; ARÚ 5960/60 (E. Pleslová); ARÚ 2256 (J.Chochol), 
Zápotocká 1998, 181 
 
Nál: obj. 404 – ľudská lebka v sídliskovom objekte 
Dat: KLK III-IV, Súč: 1  
Uloženie: Popis obj. chýba. Vieme, že bol hlboký do 85 cm. Lebka sa nachádzala v hĺbke 0-
20 cm 
Umiestnenie: sonda XIVa, 1958 
Príl: Okolo lebky boli črepy KLK a červené farbivo. Vo výplni obj. keramika (89 
vyobrazených ks), ŠI, BI, kosti a uhlíky.  
Lit: ARÚ 5960/60 (E. Pleslová), ARÚ 2254 (J. Chochol), Zápotocká 1998, 181 
 
Nál: kostra v sídliskovom objekte?  
Dat: neolit Súč: 3  
Uloženie: sídliskový kontext 
Umiestnenie: sonda XIV, výkop III, 1958 
ĽP: kostrový pohreb, skrčená poloha? 
Príl: Neurčiteľné 
Lit: ARÚ 2257 (J. Chochol)  
Pozn: E. Pleslová tento nález v poznámkach nezmieňuje, údaje vychádzajú zo správy J. 
Chochola.  
 

Horoměřice, okr. Praha-západ  
Lok: pieskovňa Zákon 
Výsk: výskum J. A. Jíry 3.4.1913 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK III-IV, Súč: 1  
Uloženie: V „kultúrnej jame“. Vo výplni keramické fragmenty 
Umiestnenie: Neznáme 
ĽP: poloha skrčená? 
Príl: polovica nádoby za hlavou (Tab.7.) 
Lit: Steklá 1956, 702 

 
Hostivice, okr. Praha-západ 
Lok: Kat. Hostivice, lok. Sadová I., II.   
Výsk: I. Pleinerová, J. Klementová, J. Hložek, 2004.  
Nál: obj. 273 - kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK,  - stredný stupeň, Súč: 1 
Uloženie: Objekt nepravidelne obdĺžneho pôdorysu (max. hĺbka 110 x 665x 530 cm). Steny 
i dno objektu sú nepravidelné s početnými dielčími zahĺbeniami. Výplň je dôsledkom 
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postupného zaplňovania. Je tvorená čiernošedou a hnedošedou hlinou lokálne premiešanou 
sprašou  a ďalej vrstvou čiernej farby so silnou prímesou uhlíkov a mazanice. Skelet ležal na 
dne obj. v SV sektore.  
Umiestnenie: V priestore medzi dlhými domami, v odstupe cca 10 m od nich.  
ĽP: Skelet mladej ženy (15-20 r.) v atypickej polohe na chrbte  s rukami zloženými za 
hlavou.  
Príl: Medzi dolnými končatinami uložené 3 kamene o veľkosti 20-50 cm. Hrobová výbava 
nezachytená. (Tab.4., 5.) 
Lit: Pleinerová – Klementová - Hložek 2005, 6-7. Za bližšie informácie a dokumentáciu 
ďakujem p. Pleinerové. 
  
Nál: obj. 343/S3 – kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK – stredný stupeň, Súč: 1 
Uloženie: Nepravidelný objekt ovalného pôdorysu orientovaný dlhšou osou v smere S-J 
o rozmeroch 6,4 x 3,2 m, max. hĺbkou 0,6 m, pozostávajúci z niekoľkých dielčích priehlbenín 
(superpozícia niekoľkých objektov). Skelet ležal v priehlbenine na dne objektu.  
Umiestnenie: Objekt orientovaný totožne s dlhými domami. Umiestnený v priestore medzi 
dvoma dlhými domami.  
ĽP: Skelet nedospelého jedinca (infant II – juvenis), na Ľ boku v mierne skrčenej polohe 
hlavou k JZ.  
Príl: Nezistené. 
Lit: Za bližšie informácie a dokumentáciu ďakujem p. Pleinerové.  
 
Nál: obj. 439/S3 
Dat: KLK – stredný stupeň, Súč: 1 
Uloženie: Pravidelný objekt kruhového pôdorysu o priemere 140 cm, max. hĺbka dosahuje 32 
cm. Výplň je tvorená tmavou, čiernohnedou hlinou. Skelet na dne.  
Umiestnenie: V tesnej blízkosti SZ rohu dlhého domu. (Tab.4., 5.) 
ĽP: Silne narušený skelet nedospelého jedinca v skrčenej polohe na P boku, hlavou j VVS. 
Príl: Nezistené.  
Lit: Za bližšie informácie a dokumentáciu ďakujem p. Pleinerové. 
 

Hrbovice, okr. Ústí nad Labem 
Lok: Kat. Hrbovice, S od obce, JV časť sprašového chrbtu medzi Podhorským a Ždírnickým 
potokom. Plocha dolu Petri. 
Výsk: J. Muška, 1978.  
Nál: obj. 44/78 - kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK V, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt bol takmer oválneho pôdorysu, orientovaný dlhšou osou k JV 
(56x166x144 cm). Steny objektu na JV strmé, dno rovné. Výplň sa skladala z troch 
horizontov nerovnomerne uloženého hlinitého zásypu. Kostra sa nachadzala v hĺbke 40-50 
cm, takmer na dne objektu. Pozdĺž paží sa vo výplni rysovali sýto čierne plochy s uhlíkmi– 
pozostatky organickej schránky? 
Umiestnenie: Objekt sa nachádzal na S okraji skúmanej plochy, vzdialený od najbližšieho 
objektu KVK 5 m. Ďalšie sídliskové objekty KVK sú známe až zo vzdialenosti viac než 100 
m na SZ z výskumu E. Neustupného (1959). Plocha medzi oboma výskumami ostala 
nepreskúmaná.  
ĽP: Kostra ležela na znak, hlavou k V, tvárou k J. Poloha rúk sa nedochovala, nohy museli 
byť podľa veľkosti jamy pokrčené. Podľa polohy tváre pravdepodobne doľava. Dospelý 
jedinec, pohlavie neurčiteľné.   
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Príl: V oblasti hornej polovice tela leželi pôvodne celá široká hruškovitá nádoba a asi tretina 
pologuľovitej mísy. Zlomky plytkej misky na nôžkach ležali pravdepodobne v oblasti pásu. 
Spodná časť malej nádoby bola pravdepodobne u nôh. Z výplne pochádzajú ďalšie črepy.  
Lit: Velímský und Kol. 1986, 169., Muška -  Zápotocká 2004. (Tab.6.) 
Pozn: Z polovice bola kostra neodborne vyzdvihnuta robotníkmi. Na základe tvaru a veľkosti 
objektu nie je isté, či sa nejedná o atypickú hrobovú jamu. Postavenie pochovanej osoby je 
zvýraznené schránkou z organického materiálu, počtom keramických nádob a symbolickou 
vnútornou výzdobou misky.     
 

Hrdlovka, okr. Teplice 
Lok: kat. Hrdlovka, poloha Velký Fírek 
Výsk: Záchranný výskum na lokalite ničenej veľkolomom Bílina. J. Beneš, 1990. 
Nál: obj. 1926 H - kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1  
Uloženie: Na dne nepravidelne okrúhlej zásobnej jamy v takmer kolmými stenami (35 cm 
dochovanej hĺbky, 160 cm priemer).  
Umiestnenie: Preskúmaný väčší počet zásobnic, jám a hliníkov KLK a KVK. Počet 
evidovaných dlhých domov je 73. Plán sídliska je publikovaný bez označenie objektov. 
Umiestnenie obj. s ĽP v kontexte sídliska teda nie je možné bližšie špecifikovať.  
ĽP: Kostra zle zachovaná, ležala v skrčenej polohe na Ľ boku. Orientácia Z-V, tvár smerovala 
k S. Ruky boli pritiahnuté k hlave.   
Príl: V priestore za lebkou 2 nádoby. (Tab.7.) 
Lit: Beneš 1991, 75; 1995, 66; ARÚ Pra ha 1744; 2011; 4543-4; 2830/91; 455/91 

 
Chodouň, okr. Beroun  
Lok: kat. Chodouň, J okraj obce, areál živočíšnej výroby ZD Zdice 
Výsk: V. Matoušek, 1990 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1  
Uloženie: pri SZ stene v povrchovej vrstve výplne oválnej stavebnej jamy so šikmými 
stenami (cca 100 x 300 x 200 cm). Výplň objektu tmavá, nad dnom svetlejšie vrstvy.  
Umiestnenie: Na ploche približne 100x50 m boli zistených 11 objektov (len KLK) – dva 
pôdorysy stĺpových dlhých domov a 9 zahĺbených objektov. Obj. s ĽP bola stavebná jama 
tiahnuca sa pozdĺž Z steny stĺpového domu č. 3. Zistené ešte tri obdobné obj., bez nálezov  
ĽP. 
ĽP: Pietne, v skrčenej polohe na P boku, v smere SZ-JV, tvár k Z. Kostra strávená, zachovaný 
len otlačok, vyzdvihnutá len časť chrupu. Adultus-maturus. 
Príl.: Priamo pri kostre žiadne. V preskúmanej, Z časti obj. z výplne 75 fragm. ke., frag. 
kamennej sekerky (tab.7.)   
Lit: Matoušek 1995, 105 ; Zápotocká 1998, 183, Taf.13: Plan, 1-4,6-8, 12- 14, 20- 22, 24; 
14:25- 38, 44-5, 48-9   

 
 

Králův Dvůr, okr. Beroun  
Lok: kat. Králův Dvůr, č.p. 84/21, 87/2, 127/2. Stavenisko novej mestskej školy 
Výsk: A. Knor, 1947 
Nál: dve kostry v sídliskovom objekte 
Dat: KLK Súč: 1  
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Uloženie: Z popisu nie je jasné, či boli ĽP uložené v sídliskovom objekte, akebo hrobovej 
jame. Zo zásypu objektu pochádzajú črepy KLK  
Umiestnenie: Objekt sa nachádzal na jednej ploche spolu so sídliskovými nálezmi KLK 
a KVK.  
ĽP: Dve kostry v nepravidelnej skrčenej polohe.  
Príl: štvrťka zvieraťa 
Lit: ARÚ Praha 7016/47 (A. Knor); 4668/48  

 
Křimice, okr. Plzeň-město 
Lok: Kat. Křimice, poloha  „Za humny“, v od Křimic. 
Výsk: M. Metlička, 1999. 
Nál: obj. č. 463 – kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK, Súč: 1 
Uloženie: Na dne stavebnej jamy.   
Umiestnenie: Objekt sa nachádzal pri JZ stene domu č. III. 
ĽP: Kostra. Bližšie informácie nepublikované.   
Príl: Neurčiteľné  
Lit: Metlička 1999, 9-10. 
 
Nál: kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: KLK?, Súč: 3 
Uloženie: V hrobovej jame. 
Umiestnenie: V SV časti skúmenej plochy v neveľkej vzdialenosti od ďalších dvoch hrobov 
umiestnených v danej oblasti.  
ĽP: Neurčiteľné.   
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Metlička 1999, 9-10. 
 
Nál: kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: KLK?, Súč: 3 
Uloženie: V hrobovej jame. 
Umiestnenie: V SV časti skúmenej plochy v neveľkej vzdialenosti od ďalších dvoch hrobov 
umiestnených v danej oblasti.  
ĽP: Neurčiteľné.   
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Metlička 1999, 9-10. 
 
Nál: hrob II - kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: KLK?, Súč: 3 
Uloženie: V hrobovej jame. 
Umiestnenie: V SV časti skúmenej plochy v neveľkej vzdialenosti od ďalších dvoch hrobov 
umiestnených v danej oblasti.  
ĽP: Zachovaná len horná časť trupu nedospelého jedinca.   
Príl: 2 nádoby za temenom hlavy. 
Lit: Metlička 1999, 9-10. 
 
Lok: Kat. Křimice, plocha stavby logistického centra Amesbury, pozdĺž cesty Plzeň-Křimice.  
Výsk: M. Metlička, 2006. 
Nál: Kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK, Súč: 1 
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Uloženie: Na dne plytkej sídliskovej jamy.  
Umiestnenie: Neurčiteľné. 
ĽP: Prevážna časť kostry úplne strávená (doch. len zuby, časti kostí lebky, otlačky chrbtice 
a kostí horných končatín). Skrčená poloha? 
Príl: Pred tvárou ležalo 8 kusov ŠI pôvodne zabalených v organickom materiáli. 
Lit: Metlička 2007, 25-26. 
 

Litice, okr. Plzeň-město 
Lok: kat. Litice, 550-800 m JJV od návršia Kotlík, 100-250 m V od cesty Litice - Robčice 
Výsk: Záchranný výskum. Braun P., Sokol P. 
Nál: obj. 201/II - žiarový hrob v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II-III, Súč: 1 
Uloženie: Pôvodne stavebná jama. V hĺbke 15-35 cm zachytený žiarový hrob – ulíkovitá 
vrstva so zbytkami spálených ľudských kostí a zubov.  
Umiestnenie: Objekt s ĽP je súčasťou sústavy 4 stavebných jám  pozdĺž západnej steny 
dlhého domu (obj. č. 210/1998). Vo výplni jednej zo stavebných jám (obj. 201/XC) boli o.i. 
nájdené i 2 guľovité nádobky. Jedna z nich bola celá, uložená v hĺbke asi 70 cm s netypickou 
výzdobou tvorenou špirálovite umiestnenými pásmi trojuholníkov, prevedených smolnou 
farbou. Výplň objektu rovnorodá, bez patrných stôp po  prípadnom vkope. Poloha lokality je 
pre KLK atypická. Neleží na riečnej terase, ale na plochom návrší, od dvoch riek (Radbuza a 
Úhlava) je vzdialené vždy minimálne 2,5 km. Nebolo založené na sprašiach, ale na menej 
kvalitných hlinách. Príčinou môže byť metamorfovaná bridlica v podloží – materiál vhodný 
k výrobe BI.   
ĽP: Dochované fragmenty kostí a zuby. Vek pochovaného – 5-6 r., pohlavie s veľkou 
pravdepodobnosťou mužské.   
Príl: Nezistené.  
Lit: Braun 2001, 102-108. (Tab.8.) 
 

Nová Ves, okr. Kolín 
Lok: Kat. Nová Ves, priebeh vodovodu v smere JV-SZ vo vzdialenosti cca 43 m od cesty 
č.38 z Kolína do Poděbrad.  
Výsk: J. Hrala, Z. Sedláček. 1986. 
Nál: obj.1 - ľudská kosť v sídliskovom objekte 
Dat: KLK III, Súč: 1 
Uloženie: Vo výplni objektu 1. Ten bol lievikovitého tvaru s bočným výklenkom (dĺžka 
profilu 230 cm, hĺbka 185 cm). Obsahoval len 5 zlomkov keramiky, mazanicu a kamennú 
sekerku.   
Umiestnenie: Objekt je súčasťou sídliska KLK zachyteného v rozsahu 15 objektov v stenách 
líniového výkopu. Obj. 1 bol v rámci zachyteného rozsahu sídliska situovaný okrajovo,  
najjuhovýchodnejšie. 3 m SZ od neho sa nachádzal ďalší sídliskový objekt.   
ĽP: Zlomok ľudskej kosti (clavicula). 
Príl: Nezistené.  
Lit: Sedláček – Hrala 1986, 421. (Tab. 9.) 
 

Ohníč, okr. Teplice 
Lok: V od Ohníče, medzi Bílinou a železnicou, pole p. Schuberta, čp. 143.  
Výsk: R. Weinzierl, 20.3.1901 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1  
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Uloženie: sídliskový objekt (90x100x90 cm), kostra uložená na dne v strede obj.  
Umiestnenie: približne 10 m na V boli odkryté sídliskové objekty KLK 
ĽP: Dobre dochovaná kostra v skrčenej polohe, orientácia S-J, hlava zahnutá dozadu, tvár 
hľadela k V, ruky pred tvárou, nohy pritiahnute dozadu k panvi.   
Príl: Nad lebkou ležali črepy 2-3 nádob. Identifikované ešte fragmenty ďalších 5 nádob.   
Lit: Weinzierl Skizzenbuch I, 48; Glott 1939/40, 21; Filip 1948, 119; Steklá 1956, 704; 
Budinský 1978, 64 (Tab. 9.) 

 
Praha-Dejvice, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Dejvice, plocha bývalej záhrady Reiserovy sladovny, sonda A11. 
Výsk: M. Kostka, 2004.  
Nál: 2 kostry v sídliskovom objekte 
Dat: KLK, Súč: 1 
Uloženie: Pozostatky jedincov ležali vo vrstvách 11. a 12. v rámci súvrstvia na lokalite. 
V rámci objektu KLK, pravdepodobne hliníku, sú to prvé dve vrstvy od povrchu. Vo vrstve 
11., pri Z okraji objektu v hĺbke približne 30 cm od povrchu, sa na ploche približne 1 m2 
nacházli dislokované časti tela pravdepodobne 1 jedinca. Priamo pod ním, vo vrstve 12, v 
hĺbke približne 0,5 m, bola umiestnená kostra dieťaťa. V oboch prípadoch nebola rozpoznaná 
prípadná hrobová jama naznačujúca dodatočný vkop. ĽP boli do objektu umiestnené počas 
jeho zapĺňania.   
Umiestnenie: Na ploche boli odkryté viaceré objekty dokladajúce sídlisko v období KLK.  
ĽP: Kostra dieťaťa ležala v skrčenej polohe na P boku v orientácii SZ-JV. Nohy silne skrčené 
a pritiahnuté k trupu, ľavá ruka vyššie než pravá, dlaň v oblasti brady. Lebka zaklonená 
dozadu.  V prípade neanatomického uskupenia ĽP v vyššej vrstve je z nákresu 
identifikovateĺná časť lebky ležiacej na Ľ spánku, hľadiacej smerom k JJV a dlhú kosť.   
Príl: Neidentifikované.  
Lit: Nepublikované. Informatívne Lutovský a kol. 2005, 211. Za bližšie informácie 
a dokumentáciu ďakujem p. Kostkovi. (Tab.10.) 
 
- nafoť dokum. 

 
Praha-Liboc, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Liboc; Šestákovy pozemky medzi ulicou Krajní, železničnou traťou, Litovickým 
potokem a Šestákovým statkem, Kozákův statek, ďalej priestor bývalého zahradníctva pri 
Krajní ulici.  
Výsk: M. Bureš, 2004.  
Nál: kontext 1020404 – hrob 2 – kostra v sídliskovom objekte 
Dat: 5313 BC (cal. C 14 dat.) – KLK II, Súč: 1 
Uloženie: Pohreb bol uložený v priestore jednoho zo západných výbežkov objektu 10204, 
nepravidelného sujámia  orientovaného SZ-JV (65x670x228). Steny objektu boli 
nepravidelné. Výplň tvorili 3 vrstvy takmer totožného charakteru.  
Umiestnenie: Objekt bol pravdepodobne typickou pozdĺžnou jamou pri dlhšej stene domu 
KLK.  
ĽP:   Zomrelý (Infans, cca 10 r.) bol uložený na Ľ boku hlavou k SZ.  
Príl: Nezistené.  
Lit: Bureš 2007, 1-2. (Tab.12.) 
 
Nál: kontext 1039902 – hrob 3 – kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5360 BC (92,4%), KLK II, Súč: 2 
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Uloženie: Hrobová jama takmer ovalného tvaru (54x166x90).  
Umiestnenie: V tesnej blízkosti priekopu - objektu 10400. 
ĽP:   Dobre dochovaná kostra dospelého muža (juvenis, 17-20 r.) v skrčenej polohe na Ľ 
boku, hlavou k SV.  
Príl: 2 sekeromlaty ležiace pri hlave.  
Lit: Bureš 2007, 7. (Tab.13.) 
 
Nál: kontext 1040001 – hrob 4 – kostra v priekope  
Dat: 5212 BC (95,4%) – KLK II, Súč: 1 
Uloženie: Vo výplni lineárneho výkopu (10400) o šírke 54-84 cm, v hĺbke 16-34 cm od 
úrovne povrchu skrývky.    
Umiestnenie: Nie je zrejmé, či bol pohreb umiestnený do nezaplneného priekopu, alebo či do 
neho nebol dodatočne zahĺbený. Kresebná i fotografická dokumentácia nasvedčuje skôr 
druhej možnosti. Priekop pravdepodobne porušuje dlhý objekt priliehajúci pravdepodobne 
k dlhej stene domu KLK, ktorej orientáciu kopíruje. Priekop by takto bol mladší než okolité 
stĺpové domy.  
ĽP:  Zle dochovaná kostra (adultus, viac než 21 r.) v polohe na chrbte, hlavou k SV.  
Príl: Nezistené.  
Lit: Bureš 2007, 2. (Tab. 14) 
 
Nál: kontext 1040302 – hrob 11 – kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5232 BC (85,4 %) – KLK II, Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama nepravidelne ovalného pôdorysu (21x158x105). 
Umiestnenie: Hrob sa nachádza „vo vnútri“ poloválneho ohradenia, kde je oveľa menšia 
koncentrácia rozsiahlých „stavebných“ jám indikujúcich prítomnosť dlhých domov.  
ĽP: Stredne zachovalá kostra nedospelého jedinca (juvenis, 11-14 r.) na Ľ boku hlavou k SV.    
Príl: Nezistené.  
Lit: Bureš 2007, 8. (Tab. 15) 
 
Nál: kontext 2047902 – hrob 7 – kostra v hrobovej jame(?) v kontexte sídliska 
Dat: 5396 BC (95,4%) – KLK II, Súč: 2 
Uloženie: Na dne ovalného objektu (32x170x100), orientovaného dlhšou osou približne k S. 
Nie je jasné, či sa primárne jednalo o sídliskový objekt alebo tvarovo netypickú hrobovú 
jamu.  
Umiestnenie: Objekt s ĽP je súčasťou formácie väčších pozdĺžnych objektov, ktoré v smere 
približne SZ-JV kopírujú orientáciu dlhých domov, v ktorých blízkosti sa nachádzali.   
ĽP: Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 1 r.) na P boku.  
Príl: Kostra bola prekrytá plochým kameňom. Výbavu tvorila nádoba uložená dnom nahor pri 
nohách zomrelého.   
Lit: Bureš 2007, 3. (Tab. 16) 
 
Nál: kontext 2055022 – kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5232BC (85,2%) – KLK II, Súč: 2 
Uloženie: Kostra umiestnená v plytkej hrobovej jame (15x155x84) ležiacej v rámci sujámia 
20550.  
Umiestnenie: Výplň hrobovej jamy nebolo možné odlíšiť od výplne sujámia 20550, zdá sa 
teda, že do objektu nebola dodatočne zapustená, ale skôr objekt narušil časť hrobovej jamy, 
pričom samotný pohreb nezasiahol.   
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ĽP:   Kostra (adultus, viac než 21 r., pravdepodobne žena) ležala skrčená na Ľ boku, ruky 
skrčené pri tvári, pravá noha silne skrčená. Pozdĺžna osa hrobovej jamy i kostry orientovaná 
smerom k JZ.  
Príl: V J až JV polovici hrobovej jamy zistená kumulácia keramických črepov. 
Lit: Bureš 2007, 3. (Tab. 17) 
 
Nál: 2055025 – hrob 17 - kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5226BC (94%) – KLK II, Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama približne obdĺžneho tvaru so zaoblenými rohmi (15x83x50), 
orientovaná dlhšou osou k SV.  
Umiestnenie: Výplň hrobovej jamy nebolo možné rozlýšiť od výplne objektu 2055020, 
s ktorým bol hrob v superpozícii.  
ĽP:  Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 10 r.) na Ľ boku, horné a dolné končatiny 
pokrčené. Kostra orientovaná k SV. Lebka nájdená o 15 cm vyššie než telo.    
Príl: Nezistené.  
Lit: Bureš 2007, 4. (Tab. 18) 
 
Nál: 2055102 – hrob 13 
Dat: 5232 (85,4%) – KLK II, Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama približne ovalného tvaru (6x114x68), orientovaná dlhšou osou SZ-
JV.  
Umiestnenie: S od sujámia 20550, zahŕňajúceho 2 vyššie uvedené hroby.  
ĽP: Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 6 rokov) v skrčenej polohe na Ľ boku, 
orientovaný k JV.   
Príl: Nezistené. 
Lit: Bureš 2007, 4. (Tab. 19) 
 
Nál: kontext 2055202 – hrob 14 – kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska  
Dat: 5311BC (63,3%) – KLK II,  Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama ovalného tvaru (12x104x66), orientovaná dlhšou osou v smere SV-
JZ.  
Umiestnenie: V tesnej blízkosti hrobu 13.  
ĽP: Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 8 rokov) skrčená na P boku, orientovaná SV-JZ. 
V temennej časti lebky dislokovaný krčný stavec.     
Príl: Nezistené.  
Lit: Bureš 2007, 4. (Tab. 19) 
 
Nál: 3093402 – hrob 12 – kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5211BC (95,4%)  - KLK II,  Súč: 2  
Uloženie: Hrobová jama  takmer ovalného pôdorysu (20x130x68) orientovaná dlhšou osou 
približne v smere S-J  
Umiestnenie: V rámci osady najjužnejšie položený hrob. Oproti ostatným pohrebom 
z lokality je relatívne izolovaný.  
ĽP: Kostra nedospelého jedinca (Juvenis, 14-18 r.) ležiaca zčasti na chrbte, na P boku.  
Príl: Nezistené. 
Lit: Bureš 2007, 8. (Tab. 20) 
 
Nál: 3099502 – kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5325BC (86,4%) – KLK II, Súč: 2 
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Uloženie: Hrobová jama takmer ovalného pôdorysu (16x150x80) orientovaná približne 
v smere Z-V  
Umiestnenie: Najjužnejší hrob na lokalite. Tvorí J záver línie väčších sídliskových objektov 
opäť kopírujúcich tvar obydlí.  
ĽP: Kostra nedospelého jedinca (Infans, cca 8 r.) v skrčenej polohe na Ľ boku, orientácia V-
Z.   
Príl: Nezistené.  
Lit: Bureš 2007, 8-9. (Tab. 21) 
 
Nál: kontext 4115602 – hrob 19 - kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 5325BC (86,4%) – KLK II, Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama takmer ovalného pôdorysu (40x274x204) 
Umiestnenie: Na základe tvaru objektu nie je jasné, či sa primárne nejednalo skôr 
o sídliskový objekt než o hrobovú jamu. Objekt je situovaný akoby „vo vnútri“ ohradenia.  
ĽP: Kostra juvenilného jedinca (Juvenis, 14-18 r.) ležiaceho na Ľ boku hlavou k Z. Horné 
a dolné končatiny boli pokrčené.    
Príl: „Keramické nádoby okolo kolien“ 
Lit: Bureš 2007, 8. (Tab. 22) 
 
Nál: kontext 4123102 – hrob 22 -  kostra v sídliskovom objekte 
Dat: 5083BC (76,4%) – KLK III, Súč: 1 
Uloženie: Podľa fotografickej dokumentácie sa zdá, že hrobová jama bola zapustená so 
sídliskovej jamy ovalného tvaru (23x162x112) 
Umiestnenie: V blízkosti pozdĺžneho hliníku. 
ĽP: Kostra nedospelého jedinca (Infans, pôrod) na Ľ boku, hlavou k S. Horné i dolné 
končatiny boli pokrčené.   
Príl: Nezistené. 
Lit: Bureš 2007, 9. (Tab. 23) 
 

Praha-Nebušice, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Nebušice, poloha Stará Jenerálka, tehelňa.  
Výsk: J. A. Jíra, 1909 a 1912  
 
Nál: kostrový pohreb v jame (A alebo B)  
Dat: KLK III, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: kostra v skrčenej polohe?  
Príl: nádoba 
Lit: Zápotocká 1998, 185-186   
 
Nál: kostrový pohreb 2 v jame C 
Dat: KLK, Súč: 1  
Uloženie: Sídliskový objekt. 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: Časť ľudskej lebky. 
Príl: Časť nádoby a črepy KLK. 
Lit: Zápotocká 1998, 186   
 
Nál: kostrový hrob 3 
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Dat: KLK, Súč: 2 
Uloženie: hrobová jama 
Umiestnenie: Hrob sa nachádza v tej istej polohe ako vyššie uvedené nálezy ĽP zo 
sídliskových objektov.  V tejto polohe identifikované sídlisko KLK. Na základe keramiky 
s nimi môže byť súčasný.  
ĽP: Kostra (žena, senilis) ležala v skrčenej polohe.  
Príl: Dve nádoby.  
Lit: Stocký 1926, 63, XX:1,4,5,6.; Steklá 1956, 704; Turek 1950, 84. 
 

Praha-Podbaba, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Podbaba, ulica Ve Struhách, stavenisko „Konstruktiva“. 
Výsk: E. Janská, 1956 
Nál: 2 kostry v sídliskovej vrstve 
Dat: KLK II, Súč: 2   
Uloženie: V kultúrnej vrstve. Skelet dieťaťa ležal 47 cm nad kostrou ženy, čiastočne ju 
prekrýval. 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: Skelet dospelej ženy, v zlom stave dochovania, ležal v skrčenej polohe na Ľ boku, ruky 
položené na hruď. Skelet dieťaťa, v lepšom stave dochovania, ležal v silne skrčenej polohe na 
Ľ boku. Ruky ležali tiež na hrudi.  
Príl: Priamo pri ĽP nezistené. Z kultúrnej vrstvy pochádzajú keramické fragmenty KLK, 
datujúce nález.  
Lit: Janská 1960, 273. 
 
Praha-Ruzyně, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Ruzyně, ul. Stochovská, naproti SV rohu domu č. 138 
Výsk: A. Knor, 7.7.1960 
Nál: kostra v sídliskovom objekte? 
Dat: KLK II-III, Súč: 3 
Uloženie: Pravdepodobne sídliskový objekt. 
Umiestnenie: Súčasť sídliska v uliciach Rakovnická, Kněževeská, Stachovská.  
ĽP: Skelet v skrčenej polohe.  
Príl: Neurčiteľné 
Lit: ARÚ Pra ha 3480/60 (Knor); 7625/78 (Rulf) 
Pozn: Objekty sídliska boli len registrované, z niektorých boli odobrané vzorky. Pohreb bol 
pravdepodobne v jednom z objektov.  
 
Praha-Veleslavín, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Veleslavín, tehelňa Wiener Bank. 
Výsk: J. A. Jíra, 1896 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1  
Uloženie: Sídliskový objekt. 
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Neurčiteľné. 
Príl: Nádoba.  
Lit: Stocký 1926, 63, VIII:30; Ste klá 1956, 704 (Tab.25.) 
 

Praha-Vokovice, okr. Praha 6 
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Lok: Kat. Vokovice, pole p. Hamrníka, č.p. 84. 
Výsk: A. Knor, 14.4.1932 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1  
Uloženie: Zachovaná nepravidelne oválna časť sídliskového objekt (hĺbka 60 cm),  
nezreteľným stupňom rozdelená na dve časti. Pohreb uložený tesne pri dne. 
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Skelet v skrčenej polohe na P boku, hlava smerovala k V.  
Príl: V okolí hlavy nádoba, ďalšia nádoba bez udania jej umiestnenia. Na dne jamy nájdené 
ešte kostené šidlo, silex, prasačí zub a niekoľko črepov. Nie je isté, či patrili k pohrebu.     
Lit: ARÚ 633/38; Steklá 1956, 704. (Tab.25.) 
 

Radejčín, okr. Ústí n. Labem 
Lok: Kat. Radejčín, SV okraj obce, p.č. 474.  
Výsk: M. Zápotocký 1970. 
Nál: ľudské kosti v sídliskovom objekte 
Dat: KLK alebo KVK, Súč: 1 
Uloženie: Vo výplni sídliskového objektu, spolu s črepmi KVK a KLK.  
Umiestnenie: Neurčiteľné. 
ĽP: Časť ľudskej lebky. 
Príl: Neurčiteľné.  
Lit: Zápotocký 1973, 241; 1975,59. 

 
Radotín, okr. Praha-západ 
Lok: kat. Radotín, Nerudova ulice, č.p. 394/11 
Výsk: Predané do múzea 
Nál: kostra v sídliskovej jame 
Dat: KLK II-III, Súč: 1  
Uloženie: Sídliskový objekt 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: „väčšie ľudské kosti“ 
Príl: Nádoba, vo výplni mazanica. 
Lit: ARÚ Praha 5243/41; Steklá 1956, 704 (Tab. 9.) 

 
Statenice, okr. Praha-Západ 
Lok: Kat. Statenice, JZ od Stateníc, Štěpánkova tehelňa.  
Výsk: L. Hájek, 12.5.1932 
Nál: ľudská lebka v sídliskovom objekte 
Dat: KLK IV, Súč: 1  
Uloženie: V dôsledku ťažby hliny bol obj. v celej dĺžke otvorený. Pravdepodobne bol 
štvoruholníkového tvaru a plochým dnom. ĽP v popolovitej vrstve asi 20-25 cm nad dnom. Je 
možné, že sa jedná o hrobovú jamu.  
Umiestnenie: Neurčiteľné. Počas rokov 1926-1932 L. Hájek v tehelni odkryl 11 sídliskových 
objektov KLK.  
ĽP: Zistená len lebka.  
Príl: Nádoba a pieskovcový brúsik.  
Lit: Steklá 1956, 705; Zápotocká 1998, 187. (Tab.25.) 
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Třebestovice, okr. Nymburk 
Lok: Kat. Třebestovice, poloha Na struhách. 
Výsk: Záchranný výskum pri výstavbe diaľnice, V. Čtverák, J. Rulf, I. Pavlů, 1986 
Nál: obj. 124 - 6 kostier v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1  
Uloženie: Pravidelná, nadol sa rozširujúca zásobná jama s plochým dnom (hĺbka 95 cm, 
priemer pri dne 165 cm, pri ústí 130 cm). Pozostatky jedincov ležali na dne. Skelet 1. – 
v S polovici obj. Na S od neho, tesne pri ňom skelet 2. V J polovici obj. ležali pozostatky 
ďalších 3-4, zle dochovaných skeletov.    
Umiestnenie: Pozoruhodné je, že obj. 124 najbližšie objekty – č. 83, 125, 126 – boli taktiež 
silá. Celkovo bolo preskúmaných 16 sídliskových obj. KLK. Síl bolo 6, z toho 4 toho istého 
typu ako obj. 124. Chýbajú tu hliníky a stĺpové domy. Buď boli obydlia situované inde, alebo 
bola ich konštrukcia na tomto sídlisku odlyšná. Medzi objektmi neboli pozorované výrazné 
chronologické rozdiely. Celé sídlisko je považované za krátkodobé, jednofázové, keramikou 
datované do KLK II.    
ĽP: Skelet 1.: skrčená poloha na P boku so silne zatiahnutými nohami a rukami pred tvárou, 
orientácia V-Z, tvár k S, infans III (okolo 10 r.). Skelet 2.: skrčená poloha na Ľ boku, 
orientácia V-Z, nohy silne ohnuté, ruky pred tvárou, infans II-III (asi 6-ročné dieťa). Skelet 3.: 
zle dochovaný, orientácia V-Z, skrčený na Ľ strane, tvár k S. Nohy pritlačené k Z okraju 
jamy, silne ohnuté. Poloha trupu a rúk nejasná. Väčšie dieťa (infans III, 11-12 r.) Skelet 4.: 
dochovaná len lebka a niekoľko kostí. Orientácia neznáma. Väčšie dieťa (infans III, 11-12 r.), 
je možné, že kosti patria skeletu 3. Skelet 5.: na J okraji jamy, VJV-ZSZ orientovaný, tvár k J, 
skrčený na Ľ boku. Nohy silne ohnuté, trup a ruky nadochované. Nedospelý jedinec (juvenis, 
okolo 14 r.). Skelet 6.: Reprezentovaný len časťou lebky, infans II, 2-3 r. Vzhľadom k veľkej 
fragmentárnosti lebiek nie je vylúčené ubitie, ale práve tak nie je možné vylúčiť súčasné úmrtí 
z iných príčin. Jednotlivé dochované morfologické znaky a diferenciácia v dožitom veku 
naznačujú možnosť genetickej príbuznosti pochovaných (vek 2-3, 4, 6, 10, 11-12, 14 r.). 
Príl: Nezistené. V objekte zistených 8 črepov a 1 čepeľ (tá v úrovni výplne 10 cm nad ĽP).   
Lit: ARÚ 3331, 4168, 4228, 1524/86; J. Chochol An 2288/88; Rulf – Čt verák, 1997; 
Chochol 1997. (Tab.26.) 
 

Trmice, okr. Ústí n. Labem 
Lok: Kat. Trmice, výkop pri podniku „Prefa“ 
Výsk: J. Strejček, 15.6.1954. 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II, Súč: 1 
Uloženie: Skelet ležal 30 cm nad dnom vo výplni oválneho sídliskového objektu (70 cm 
hĺbka, 160 cm priemer).  Vo výplni keramické fragmenty, ŠI, úlomky mušlí, konkrécie hliny, 
okruhliaky.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Skelet v skrčenej polohe na Ľ boku, orientácia J-S, tvár k Z. Patril mladšiemu jedincovi 
(do 18 r.), pravdepodobne žene.  
Príl: Nezistené. 
Lit: Lička 1967, 87; Cvrková 1984, 44; ARÚ 834/90 
Pozn: Nález publikovaný ako hrob, podľa tvaru a nálezov z výplne je ale pravdepodobnejšie, 
že sa jedná o sídliskový objekt.  
 

Tuchomyšl, okr. Ústí n. Labem 
Lok: Kat. Tuchomyšl, poloha „Teichenfelder“. 
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Výsk: Tschackert, 1934 
Nál: 2 kostry v sídliskovej jame 
Dat: KLK, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt. Kostra dieťaťa ležala v zahĺbenine v dne objektu. Kostra 
dospelého jedinca ležala južne od nej.  
Umiestnenie: Neurčiteľné. 
ĽP: 2 skelety v skrčenej polohe. Južnejšie ležiaci skelet dospelej osoby ležal na Ľ boku, 
v orientácii Z-V, s tvárou k S. Druhý skelet patril 13-14 ročnému diťaťu.  
Príl: Južnejšie ležiaci skelet mal pred hruďou kostené šidlo. Kostra dieťaťa mala v oblasti 
panve pazúrkový nožík. 
Lit: Glott 1939/40, 22; Steklá 1956, 705 
 

Úhřetice, okr. Chrudim 
Lok: Kat. Úhřetice, Z stena tehelne. 
Výsk: Výskum 6.5.1935, zbierka prof. Horáka 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KLK II-III, Súč: 1 
Uloženie: Miskovitý objekt (100x100 cm). 
Umiestnenie: Neurčiteľné. 
ĽP: Skrčená poloha? Dochovaná pravá ulna, ľavá fibia, 1 rebro 
Príl: Z výplne pochádza zlomok nôžky misky, zlomok krížovitej nôžky.   
Lit: Zápotocká 1998, 189-90. 
 

 
KVK 

 
Bylany, okr. Kutná Hora 
Lok: Kat. Miskovice, sekcia A, sektor F9, 1960.  
Nál: obj. 737 – kostrový hrob v kontexte sídliska?  
Dat: KVK V, Súč: 2 
Uloženie: Miskovite zahĺbená ovalná jamka, orientovaná SZ-JV (27x120x78 cm).   
Umiestnenie: Najbližší objekt KVK sa nachádza približne vo vzdialenosti 20 m. 
ĽP: Neidentifikované. 
Príl: Pri Z okraji vedľa seba položený pohár, mísa  a zlomok brúseného nástroja. 
Lit: Pavlů-Zápotocká 1985, 42, 163.  
Pozn: Podľa formy objektu a jeho inventáru je pravdepodobné, že sa jedná o kostrový pohreb, 
snáď dieťaťa, pričom kostra bola úplne strávená. (Tab.27.) 
 
Lok: Kat. Miskovice, sekcia A, sektor L 2-3, 1962.   
Nál: obj. 900a - pohreb v sídliskovom objekte?  
Dat: KVK V, Súč: 2 
Uloženie: V 1. vrstve laloku „a“ stavebného sujámia 900 (rozmery laloku 70x800x310 cm). 
Umiestnenie:  
ĽP: Neidentifikované. 
Príl: Z vrstvy objektu vyzdvihnutý takmer celý pohárik a prevŕtaný sekeromlat.  
Lit: Pavlů-Zápotocká 1985, 164. (Tab.27.) 
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Lok: Kat. Miskovice, sekcia B, sonda 1/57, 1957. 
Nál: obj. 324 – kostrový hrob v sídliskovom objekte?  
Dat: KVK IVb, Súč: 1 
Uloženie: Ovalná jama, v J časti vyhĺbená až do 120 cm (120x400x280 cm). Jednotná čierna 
výplň, v priehlbenine vrstevnatá. Nálezy naznačujúce prítomnosť pohrebu sa nachádzali 
takmer na dne priehlbne.  
Umiestnenie:  
ĽP: Neidentifikované.  
Príl: kotlovitá nádoba uložená dnom nahor, kotlovitá nádoba s oblým dnom, zlomok z výdute 
nádoby, zlomok mísy, pazúrik, týlna časť brúseného nástroja.  
Lit: Steklá 1958, 726; Pavlů-Zápotocká-Soudský 1987, 160. (Tab.28.) 
 
Lok: Kat. Miskovice, sekcia B, sektor G 8-9, H9, 1960. 
Nál: obj. 643 – kostrový hrob v sídliskovom kontexte? 
Dat: KVK V, Súč: 2 
Uloženie: V prvej vrstve laloku „b“ (25x180x135 cm) stavebného sujámia 643.  
Umiestnenie:  
ĽP: Neidentifikované.  
Príl: V prvej vrstve laloku sujámia KLK nájdená takmer celá mísa a ďalšie 2 črepy KVK. 
Lit: Pavlů-Zápotocká-Soudský 1987, 161. (Tab.28.) 
 
Lok: Kat. Miskovice, sekcia F, sektor A7, 1966. 
Nál: obj. 2149 – kostrový hrob v sídliskovom kontexte?  
Dat: KVK IVb, Súč: 2 
Uloženie: Nepravidelne ovalná jama so zvlneným dnom (30x180x110 cm), orientovaná S-J. 
Slabo premiešaná výplň, v strednej priehlbenine tmavšia.   
Umiestnenie:  
ĽP: Neidentifikované. 
Príl: V JV rohu jamy takmer celá nádoba, v SV rohu druhá, uprostred objektu v tmavej výplni 
rozpadlé časti ďalších nádob.  
Lit: Pavlů-Zápotocká-Soudský 1987, 269. (Tab.29.) 
 
Lok: Kat. Miskovice, sekcia F, sektor B4, 1966. 
Nál: obj. 2338 – kostrový hrob v sídliskovom objekte?   
Dat: KVK IV a, Súč: 2 
Uloženie: Objekt bol zahĺbený do jamy KLK 2158. Presný tvar hrobovej jamy nebol 
rozpoznaný (65x160 cm). Podľa dna a rozloženia nádob bola hrobová jama orientovaná SSZ-
JJV. Jednotná čierna výplň sa nelýšila od výplne lineárneho objektu.  
Umiestnenie:  
ĽP: Neidentifikované.  
Príl: Pri J okraji jamy na dne v hĺbke 60 cm ležali 2 misky položené v sebe dnom nahor. 
Ďalšia mísa v hĺbke 50 cm, 90 cm S od nich.  
Lit: Pavlů-Zápotocká-Soudský 1987, 176. (Tab.29.) 
 

Kolín, okr. Kolín 
Lok: Tehelňa Kuchař. 
Výsk: J. Dvořák 
 
Nál: obj. 6 - kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK, Súč: 1 
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Uloženie: Sídliskový objekt. 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: Skrčená poloha.  
Príl: „nádoby“ 
Lit: Dvořák 1920, 232; Ste klá 1956, 712 
 
Nál: obj. 12 - kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt. 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: Skrčená poloha.  
Príl: „nádoby“ 
Lit: Dvořák 1920, 232; Ste klá 1956, 712 
 
Nál: kostrové pozostatky v sídliskovom objekte  
Dat: KVK, Súč: 1 
Uloženie: V sidliskovom objekte  „medzi črepmi a kuchyňským odpadom“ 
Umiestnenie: Neurčiteľné 
ĽP: Pravdepodobne zhluk ľudských kostí – uvádzané opálené a štiepené ľudské kosti. 
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Dvořák 1936, 21; Steklá 1956, 712 
 
 

Krpy, okr. Kolín 
Lok: Kat. Krpy, pole západne od statku Krpy 
Výsk: J. N. Woldřich 1873,  1885-86.  
Nál: pozostatky troch jedincov v sídliskovom objekte  
Dat: KVK IV, Súč: 1 
Uloženie: V oválnom objekte (8-9 m priemer), v jeho J časti. V S časti veľa zvieracích kostí.  
Umiestnenie: Obj. je súčasťou rozsiahlého sídliska KVK (cca 120x80 m), konkrétne jej IV. 
fáze. Sídlisko tvorili 5 veľkých objektov (do 10 m v priemere) a približne 25 menších. Na SZ 
okraji sídliska sa nachádzal rondel (58x53 m) 
ĽP: V obj. sa nachádzali kosti 3 jedincov, väčšinou dlhé kosti, málo stavcov a rebier. Jedinec 
1: kostrové pozostatky veľmi veľkého, dospelého indivídua. Jidinec 2: Väčšina jeho kostí 
pôvodne rozbitá, a tíbia s reznými stopami. Jedinec 3: Časti tela menšieho, mladšieho ale 
dospelého indivídua sú rozbité a so zárezmi po ŠI, humerus na kĺbovej hlavici vykazuje stopu 
po údere kamennou sekerou.  
Príl: Nezistené. 
Lit: Woldřich 1886, 74- 78; Steklá 1956, 712; Pavlů 1982, 176. 
 
 

Letky, okr. Praha-západ 
Lok: Kat. Libčice n. Vltavou, miesto zriaďovania ihriska. 
Výsk: A. Knor, 1948 
Nál: Kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK, Súč: 1 
Uloženie: V sídliskovom objekte. 
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Skrčená poloha.  
Príl: Malá hruškovitá nádoba, časť mísy, kopytovitý klín.  
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Lit: Knor 1948, 44 
 

Liběchov, okr. Mělník 
Lok: Kat. Liběchov, poloha „U školy“ – „Nad sklepem“, v areále základnej školy.  
Výsk: Pri zemných prácach zničený jeden skelet (hrob 1/74), ďalší neodborne odkrytý (hrob 
2/74), čiastočne neodborne vyzdvihnutý žiarový hrob (3/75). Nasledoval záchranný výskum 
M. Ličky v rokoch 1974-1975.   
 
Nál: objekt 1/74 – kostrový hrob v sídliskovej vrstve 
Dat: KVK, Súč: 3 
Uloženie: Neurčiteľné.  
Umiestnenie: V sídliskovej vrstve.  
ĽP: Kostra pravdepodobne v skrčenej polohe.  
Príl: Neurčiteľné.  
Lit: Hanáková – Lička 1980, 217; Lička 1981, 35 (Tab.30.) 
 
Nál: objekt 2/74 – kostrový hrob v sídliskovej vrstve 
Dat: KVK, Súč: 3 
Uloženie: Informácie o hrobovej jame chýbajú.  
Umiestnenie: V sídliskovej vrstve.  
ĽP: Skelet ležal na P boku, v smere V-Z, tvárou k S. Nohy silne pokrčené, pravé rameno 
pokrčené, ľavé preložené cez neho.  
Príl: Nezistené. 
Lit: Hanáková – Lička 1980, 217; Lička 1981, 35 (Tab.30.) 
 
Nál: objekt 3/74 – kremácia v sídliskovej vrstve 
Dat: KVK III, Súč: 3 
Uloženie: Ani obrys hrobovej jamy, ani jej výplň neboli zistiteľné či odlýšiteľné od okolitej 
sídliskovej vrstvy. Hrob mal rozmery cca 50x60 cm.  
Umiestnenie: V sídliskovej vrstve.  
ĽP: Spálené ĽP sa nachádzali na kôpke.  
Príl: Hrob bol rozrušený, poloha príloh dodatočne rekonštruovaná. Medzi nimi sa nachádzalo 
i niekoľko zvieracích kostí, najmenej 4 nádoby, 2 kusy BI, 2 kusy ŠI a jeden okruhliak so 
stopami žiaru. 
Lit: Hanáková – Lička 1980, 217; Lička 1981, 35 
 
Pozn: hroby ležali vo vzdialenosti približne pol metra. Vzťah hrobov a sídliskovej vrstvy 
(mocnosť 10 cm), tak ako i vzťah žiarového hrobu a kostrových hrobov nie je bližšie 
určiteľný. 
 

Libenice, okr. Kolín 
Lok: Kat. Libenice, poloha Velký kus, č.p. 249. 
Výsk: M. Steklá, 1959.  
 
Nál: obj. 7 -  kremácia v sídliskovom objekte 
Dat: KVK III, Súč: 2 
Uloženie: Niekoľko malých spálených kostí bolo rozptýlených vo výplni plytkého objektu 
(35x130X110 cm).  
Umiestnenie: Priamo v stredovom priestore stĺpoveho domu.   
ĽP:  Spálené ĽP, dospelé indivíduum.  
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Príl: Nezistené.  
Lit: Steklá 1961; Palečková  581/60 (Tab.31.) 
 
Nál: obj. 9 – čiastočne spálená kostra  v sídliskovom objekte 
Dat: KVK III, Súč: 1 
Uloženie: ĽP umiestnené v sídliskovom objekte, pravdepodobne peci. Bola to oválna jama 
orientovaná v smere S-J s kolmými stenami a plochým dnom (55x115x80 cm). Nad dnom 
bola súvislá vrstva prepálenej hliny, nad ňou vrstva červenej mazanice, nad ňou vrstva čiernej 
výplne. V hĺbke približne 10 cm opäť takmer súdržnú vrstvu. Medzi týmito vrstvami sa 
nachádzal skelet. V SZ časti jamy sa nachádzali kosti hornej časti tela, v JV kosti dolnej časti. 
Je pravdepodobné, že telo bolo vložené do rozpáleného priestoru pece.   
Umiestnenie: Objekt sa nachádzal v tesnej blízkosti silného stĺpu, ktorý bol súčasťou predelu 
strednej a Z časti domu. Objekt bol taktiež blízko pravdepodobného vstupu do domu. Dom 
bol patrne situovaný na SV rohu osady.  
ĽP: Kostra dieťaťa, pravdepodobne v skrčenej polohe s hlavou smerujúcou k SZ.   
Príl: Nezistené. Vo výplni objektu zlomky troch nádob, silexový úštep, zlomky zvieracích 
kostí, mazanica.   
Lit: Steklá 1961, 83; Palečková  581/60 (Tab.31.) 
 

Litoměřice, okr. Litoměřice 
Lok: Kat. Litoměřice, tehelňa. 
Výsk: Kern, 1901.  
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK IVb, Súč: 1 
Uloženie: Oválna jama so záhĺbením na jednej strane. Skelet v priestore plochej časti, 
v zahĺbenine. Rozmery neznáme.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Kostra v skrčenej polohe na Ľ boku.  
Príl: Pri kostre časť zdobenej nádoby, 4 čepele, kamenné jadro.  
Lit: Kern 1932, 525 (Tab.33.) 
 

Loděnice, okr. Beroun 
Lok: Kat. Loděnice, poloha V hlubokém, SV od obce. 
Výsk: I. Benková, 1995 
Nál: obj. 69 – 5 kostier v sídliskovom objekte 
Dat: KVK III, Súč: 1 
Uloženie: Pravidelne okrúhly objekt, takmer kolmé steny a ploché dno (70x165x156 cm). 
Výplň čiernohnedá s rozptýlenými črepmi. Kostry ležali 45 cm pod úrovňou povrchu. Skelet 
1.: umiestnený pri J okraji jamy, ležiaci najvyššie, do objektu umiestnený ako posledný. Po 
celej dĺžke prekrýval skelet 5. a nohy skeletu 4. Skelet 2. ležal pri S okraji jamy, nohy 
prekrývali lýtkové kosti skeletu 3. Skelet 3 ležal v strede jamy, bol do nej vložený pravdep. 
ako prvý, jeho panva je prekrytá hruďou skeletu 4. Ten leží vedľa neho, v prostriedku jamy. 
Je čiastočne prekrytý skeletom 1 a skeletom 5.  Posledne menovaný leží v J polovici jamy.     
Umiestnenie: Objekt bol súčasťou súdobého sídliska, z ktorého bolo preskúmaných 37 
objektov. Ich rozmiestnenie dovoľuje vyčleniť pravdepodobne 3 sídelné jednotky. Objekt 69. 
je súčasťou pravdepodobne najvýchodnejšej sídelnej jednotky. Presne to nie je možné 
stanoviť, keďže na pláne výskumu nie sú vyznačené stĺpové jamy obytných objektov. Objekt 
69 sa nachádzal v susedstve ďalšieho sila (obj. 66) a niekoľkých stavebných jám. Podstatné je 
zistenie jasného vymedzenia priestoru sídliska líniovými priekopmi vo V časti plochy. Dve 
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stĺpové stavby v Z časti pravdepodobne padli za obeť požiaru. Do úvahy teda prichádza 
možná súvislosť s depóniom ĽP v obj. 69.  
ĽP: Všetky skelety v skrčenej polohe na Ľ boku, orientované v smere V-Z, s odchýlkami k S, 
tvár pozerala k J. Skelet 1.: Juvenis, 14-17 r. Obe nohy silne pokrčené, pravá ruka pokrčená 
a položená na ľavé plece. Ľavá natiahnutá pozdĺž hrude k ľavému plecu. Skelet 2.: maturus, 
40-60 ročná žena. Pravú nohu mala pritiahnutú vysoko k panvi, pravá bola pokrčená nižšie. 
Ruky spočívali na hrudi, dlane boli pod bradou. Skelet 3: Maturus, muž 40-60 ročný. Nohy 
silne pokrčené a pritiahnuté k panvi, pravá ruka natiahnutá pozdĺž tela, dlaň pod panvou. 
Pravdepodobne i ľavá ruka natiahnutá. Skelet 4: Juvenis, 16-18 r. Nohy paralelne skrčené 
v pravom uhle. Skelet 5: Infans II-III, 5-7 r. Nohy silne skrčené, Ruky dochované len 
v zlomkoch.  
Príl: Pred pánvou a súčasne pri kolenách skeletu 4. ležala na strane naklonená nádoba 1. a na 
ľavom pleci nádoba 2. Medzi dlaňami skeletu 2. nájdený črep. Medzi chrbtom skeletu 2. 
a S okrajom jamy sa nachádzala nádoba 4. U ľavého lakťa skeletu 3 3 silexy.  V oblasti kolien 
skeletu 5 ležala nádoba 3.  
Pozn: Bola tu pravdepodobne pochovaná rodina. Do stredu jamy bol najskôr uložený otec 
(skel.3), potom po jeho pravej strane jeho žena (skel. 2) a po ľavej strane dospievajúce dieťa 
(skel. 4), tesne pri ňom malé dieťa (skel. 5). Nakonec bolo do jamy pridané pravdepodobne 
posledne zomrelé individuum (skel. 1) (tab. ). 
Lit: Benková 1997, 187; Benková – Čtverák 1997, 83 
 

Mšeno, okr. Mělník 
Lok: Kat. Mšeno, poloha „Vrbodol“, Fliegelovo pole vedľa cesty.  
Výsk: V. Krolmus 
Nál: kremácia v sídliskovom objekte?  
Dat: KVK, Súč: 3 
Uloženie: Podľa znázornenia pravdepodobne sídliskový objekt. 
Umiestnenie: Neurčiteľné. 
ĽP: Kremácia. 
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Sklenář 1974, 74. (Tab. 33.) 
 
Lok: Kat. Mšeno, poloha Na mostku, p.č. 1073/1, sektor Q 16.   
Výsk: M. Lička, 1974.  
Nál: obj. 47 – kremácia v sídliskovom objekte 
Dat: KVK, mladší stupeň, Súč: 1 
Uloženie: Pri začisťovaní povrchu sídliskovej jamy č. 46 bol zaregistrovaný v nej zapustený 
obj. č. 47 (žiarový hrob). Výplň žiarového hrobu sa výrazne šedočiernou zeminou 
premiešanou malými úlomkami karbonizovaných kostí výrazne odlyšovala od svetlejšej 
výplne jamy. Vlastná hrobová jama mala ovalný tvar S-J orientácie (20x52x80 cm), pomerne 
prudko sa zvažujúce steny a viacmenej rovné dno. Nádoba bola umiestnená v J časti hrobovej 
jamy, ležala na boku a ústim smerovala k Z.   
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Kremácia. Vo výplni objektu.  
Príl: Nádoba.  
Lit: Lička 2004, 74. 
 
Nál: obj. H2 – 4 kostry v zásobnom objekte.  
Dat: KVK, Súč: 1  
Uloženie: Zásobná jama.  
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Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Neurčiteľné.  
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Lička 1993, 2. 
 

Plačice, okr. Hradec Králové 
Lok: Kat. Plačice, poloha Na Pískách, nálezisko 23B 
Výsk: 2005 
Nál: obj. 36/Sg 4 – kostra v sídliskovom objekte 
Dat: „pokročilý stupeň KVK“, Súč: 1 
Uloženie: V S cípe asi 3,5 m dlhej ovalnej jame orientovanej  v smere S-J. 
Umiestnenie: Pravdepodobne jednofázové sídlisko. Nespracované. Priestorový vzťah 
k okolitým objektom nejasný.  
ĽP: Kostra v skrčenej polohe. 
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Novak-Sigl 2007, 98-100. 
 
Nál: obj. 367 – kostra v sídliskovom objekte ? 
Dat: „pokročilý stupeň KVK“, Súč: 1 
Uloženie: V mísovitej jame „o veľkosti odpovedajúcej skrčeném telu“. Na základe 
dostupných informácií nie je isté, či sa jedná o sídliskový objekt, alebo vlastnú hrobovú jamu. 
Umiestnenie: Pravdepodobne jednofázové sídlisko. Nespracované. Priestorový vzťah 
k okolitým objektom nejasný. 
ĽP: Kostra v skrčenej polohe. 
Príl: „Omedzená hrobová výbava“. 
Lit: Novak-Sigl 2007, 98-100.       
 

Plotiště nad Labem, okr. Hradec Králové 
Lok: Kat. Plotiště n. Labem, okraj hliníku Předměřické tehelne. 
Výsk: A. Rybová, V. Vokolek. 1961-1970.  
 
Nál: obj. 221b – kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK IIb, Súč: 1 
Uloženie: V stavebnej jame 221a, patriacej k domu č. 217.  ĽP umiestnené v severnej časti. 
Objekt orientovaný v smere S-J, dĺžka 650 cm. Severná časť je takmer kruhová jama so 
šikmými stenami a viac menej plochým dnom. Priemer 248 cm. Pohreb ležal na dne pri 
východnej stene. Narušenie výplne alebo hrobová jama neboli zistené.    
Umiestnenie: Na ploche výskumu zistených viacero obdobných pôdorysov z obdobia staršej 
KVK. Sídelné nálezy však zatiaľ nespracované. Nie je možné určiť  polohu nálezu v rámci 
sídliska.  
ĽP: Skelet zle dochovaný, v skrčenej polohe na P strane. Orientovaný SSZ-JJV, tvár k Z. Ľ 
rameno na hrudi, P pozdĺž tela. Nohy extrémne skrčené.  Adultus, pravdep. muž.  
Príl: Pri pravej pažnej kosti fragment masívnej sekeru s ostrím k telu.  
Lit: Vokolek-Zápotocká 1997. (Tab.37.-39.) 
 

Nál: obj. XLVII - kostrový hrob v sídliskovom objekte  
Dat: MMK IIb, Súč: 3 
Uloženie: Hrobová jama zapustená do S časti objektu 15, komplexu jám spadajúceho do 
KVK III. Hrobová jama bola nepravidelne ovalná so zvyslými stenami a plochým dnom 
(37x125x90 cm), orientovaná Z-V.   
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Umiestnenie: Súčasné osídlenie z obdobia MMK II nie je z bližšieho okolia známe.   
ĽP: Skelet v extrémne skrčenej polohe, na P strane. Orientácia v smere Z-V. Lebka bola 
akoby násile oddelená od tela, tvárou otočená k JV (pôvodne na J). Pravá ruka bola pozdĺž 
tela s dlaňami medzi nohami. Ľ kolmo vzhľadom k chrtici. Nohy tesne pri sebe, nie je 
vylúčená ich násilná fixácia.  
Príl: Pri kolene Ľ nohy ležala horná časť dutej nôžky pochádzajúcej pravdepodobne z misky. 
J od nôh nádoba. Severne, pod panvou črep. Na mieste krčných stavcov perla.  
Lit: Vokolek-Zápotocká 1997.  
Pozn:  Je zrejmé, že hrob bol do staršieho objektu zapustený dodatočne. Otázkou je ale či 
situovanie do priestoru sídliskového objektu bolo zámerné  alebo náhodné.  Hrob je 
v katalógu zahrnutý pretože je súčasťou analýzy celého náleziska. Nie je jednoznačne 
označiteľný ako sídliskový. (Tab.37.-39.) 
 
 

Nál: obj. L – kostrový hrob v sídliskovom kontexte  
Dat: KVK IV b2,  Súč: 1 
Uloženie: Pravouhlá jama so zaoblenými rohmi, šikmými stenami a plochým dnom. 
Orientovaná JJV-SSZ. Čiernohnedá výplň pri dne zmiešaná s hlinou (72x124x74 cm).   
Umiestnenie: V časť výskumu. Hrob je umiestnený v strede stĺpového domu č. 191, 
orientovaný zhodne s dlhou osou domu. Hrob a dom sú rovnako datované, pravdepodobnosť 
ich súčasnosti zvyšuje i centrálna pozícia hrobu voči domu. Ďalšie súčasné objektu na ploche 
neurčované.   
ĽP: Zo skeletu nezachované nič okrem niekoľkých zubov v JV časti. Podľa ich polohy sa 
jednalo ptavdepodobne o skrčenca na  P strane, orientovaného JJV-SSZ, s pohľadom k V. 
V okolí hlavy bola zemina intenzívne premiešaná s červeným farbivom.    
Príl: JZ od lebky miniatúrna nádoba. V SZ partii hrobu fragment väčšej nádoby. V SZ časti 
hrobu ďalšia nádoba. Všetky v polohe na boku.  
Lit: Vokolek-Zápotocká 1997. (Tab.37.-39.) 
 

Nál: obj. LII – kostrový hrob v sídliskovom objekte  
Dat: KVK V – MMK II,  Súč: 2 
Uloženie: Vlastná hrobová jama nerozpoznaná, hrob ale narušoval situáciu v obj. 74, 
narušoval konštrukciu JV od pohrebu sa nachádzajúcej pece. Podľa formy tohto narušenia 
bola hrobová jama pôvodne pravdepodobne štvoruholnej formy  so zaoblenými rohmi, 
orientovaná JJZ-SSV. Výplň hrobovej jamy bola sivohnedá (120x80x54 cm).  
Umiestnenie: Hrob zapustený do výplne v blízkosti Z okraja rámcovo totožne datovaného 
komplexu jám 74. Súčasné objekty neboli bližšie identifikované.  
ĽP: Kostra v prísne skrčenej polohe na P strane, orientovaná JJZ-SSV, tvárou k V. Ruky 
skrčené pod bradou, kolená sa dotýkali lakťov.  
Príl: Tesne pred tvárou stála šálka. Nad skeletom vo výplne sa nachádzal črep a kusy 
mazanice.  
Lit: Vokolek-Zápotocká 1997. (Tab.37.-39.) 
 

Nál: obj. LIII – kostrový hrob v sídliskovom objekte 
Dat: KVK V – MMK II, Súč: 2 
Uloženie: Ovalná jama orientovaná JJV-SSZ. Steny približne kolmé, sivohnedá výplň 
(175x125x82 cm).  
Umiestnenie: Hrob zapustený do výplne v blízkosti S okraja rámcovo totožne datovaného 
komplexu jám 74. Súčasné objekty neboli bližšie identifikované. 
ĽP: Skelet v extrémne sktrčenej polohe na P strane. Orientovaný JV-SZ, tvár k V. Pravá ruka 
skrčená pod bradou. Nohy silne skrčené.  
Príl: Bez prídavkov.  
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Lit: Vokolek-Zápotocká 1997. (Tab.37.-39.) 
 
Nál: Obj. LVI – kostrový hrob v sídliskovom objekte.   
Dat: KVK V – MMK II, Súč: 2 
Uloženie: Štvoruholná hrobová jama so zaoblenými rohami, orientovaná SV-JZ, steny 
približne kolmé, dno ploché. Sivohnedá výplň (145x130x70 cm).  
Umiestnenie: Hrob zapustený do výplne v blízkosti S okraja rámcovo totožne datovaného 
komplexu jám 74. Súčasné objekty neboli bližšie identifikované. 
ĽP: Skelet v skrčenej polohe, na P strane, orient. VJV-ZSZ, tvárou k S. Nohy silne skrčené, 
ruky pritiahnuté  k tvári (ľavá pravdepodobne prekrývala tvár, pravá pod hlavou).  
Príl:  JV od temena hlavy mísa na nôžke otočená ústim nadol, medzi rebrami a kolenami 
pohár, madzi prstami nôh ďalšia nádoba.  
Lit: Vokolek-Zápotocká 1997. (Tab.37.-39.) 
 

Praha-Bubeneč, Praha 6 
Lok: Kat. Bubeneč, Hoyermanova fabrika 
Výsk: J. A. Jíra, 1905 
Nál: kostrový hrob v sídliskovom kontexte 
Dat: KVK IVb Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama.  
Umiestnenie: Hrob sa nachádzal medzi sídliskovými objektmi.   
ĽP: Kostra v skrčenej polohe na Ľ boku 
Príl: 2 mísy, pred čelom malá nádoba.  
Lit: Prokop 1905, 47; Stocký 1926, 73; Steklá 1956, 712. 
 
Lok: Kat. Bubeneč, pole pri polohe Modrá růže, tesne pri stene cintorína.  
Výsk: J. A. Jíra, 1889.  
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK, Súč: 1  
Uloženie: Sídliskový objekt.  
Umiestnenie: Neurčiteľné. 
ĽP: Kostra dieťaťa skrčená na boku.  
Príl: Uvedené črepy KVK, nie je isté, či sa jedná o prílohu, alebo súčasť výplne sídliskového 
objektu.  
Lit: Prokop 1905, 43 
 
 

Lok: Kat. Bubeneč, ul. Ve struhách.  
Výsk: B. Novotný, 1948.   
Nál: 2 kostry v sídliskovom objekte.  
Dat: KVK IV, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt s tmavou, humusovitou výplňou obsahujúcou črepy.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Obe kostry spočívali v skrčenej polohe na P boku, v orientácii J-S.  
Príl: Pri jednej kostre 2 „nože“ z kančích klov a 2 kostené dláta. Pri druhej žiadne nálezy.  
Lit: ARÚ 1220/49 (B. Novotný); Steklá 1956, 714  
 

Praha-Liboc, okr. Praha 6 
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Lok: Kat. Liboc; Šestákovy pozemky medzi ulicou Krajní, železničnou traťou, Litovickým 
potokem a Šestákovým statkem, Kozákův statek, ďalej priestor bývalého zahradníctva pri 
Krajní ulici.  
Výsk: M. Bureš, 2004.  
Nál:  kontext 6186102 – hrob 27- kostra v hrobovej jame v kontexte sídliska 
Dat: 4781BC (93,8%) – KVK, Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama približne ovalného tvaru (4x78x54), orientovaná dlhšou osou SV-JZ.  
Umiestnenie: V blízkosti rozsiahlého objektu KVK.  
ĽP:  Zle dochovaná kostra nedospelého jedinca (Infans), orientovaného hlavou k SV.   
Príl: Zlomok keramiky a silexový úštep v oblasti hlavy.  
Lit: Bureš 2007, 9. 
 

Praha-Ruzyně, okr. Praha-Západ 
Lok: Kat Ruzyně, ul. Na Hůrce. 
Výsk: M. Kuchařík1, 2008.  
Nál: obj. 3124 – pozostatky 28 jedincov v sídliskovom objekte. 
Dat: KVK III-IV, Súč: 1  
Uloženie: Nepravidelne okrúhla, pôvodne pravdepodobne zásobná jama s mierne šikmo sa 
zvažujúcimi stenami (50x150 cm). ĽP sa nachádzali v strede a v Z polovici jamy, hlavne na 
dne. Boli zmiešane so zvieracími kosťami. Svojim usporiadaním pripomínali kužeľ so širokou 
základňou (vrchná časť bola odstranená kopáčmi).  
Umiestnenie: Objekt je súčasťou sídliska KVK, ku ktorému sa pripája rondel KVK. Nálezy 
z rondelu a sídliska ešte nie sú spracované. Obj. 3124. leží periférne, na Z okraji sídliska. 
Vzhľadom k nespracovanosti sídliskových nálezov je jeho priestorový vzťah k ostatným 
objektom KVK  nie presne stanoviteľný. Najbližší pôdorys domu, pravdepodobne 
prináležiaceho k KVK leží cca 40 m východne (konštrukcia s obvodovým žľabom 
na východnom okraji výrezu z plánu). Na sídlisku sa nachádzali približne 15 formálne 
totožných objektov, avšak bez nálezov ĽP. V dvoch z nich, situovaných východnejšie boli 
zistené taktiež bohaté nálezy zvieracích pozostatkov. Rozbor zatiaľ neprevedený, nejasné či 
taktiež boli bez stôp kuchyňského spracovania a v akom štádiu rozkladu sa nachádzali. 
V objektoch boli prítomné i plasticky vypracované kusy mazanice v tvare rohov s otvormi na 
násadu na spodnej strane.  Súčasnosť objektu s ĽP a rondelu je neurčiteľný. Máme  pred 
sebou ale výnimočný príklad prítomnosti sídliska, rondelu a pohrebov na jednej ploche.   
ĽP: Ľudské pozostatky tu boli nájdené v rôznom štádiu rozkladu – segmenty tiel (kranium, 
úsek horných stavcov), izolované kosti a zlomky kostí. Vo väčšine  sa jednalo o zlomky 
lebiek, ďalej dlhých kostí, lopatky, rebier a stavcov. Pozostatky patrili najmenej 21 jedincov. 
4 jedinci boli nedospelí, 16 jedincov dospelých, 2 jedinci sú bez určenia veku a pohlavia. 
Žiadne stopy ohňa, násilných zásahov. Podľa rozmiestnenia ĽP zaznačeného predbežne do 
fotografickej dokumentácie sa zdá, že väčšina fragmentov lebiek (CRA 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 
14) bolo umiestnených v J časti koncentrácie nálezov. V S časti sa nachádzali lebky CRA 6, 
9, 10  a väčšina dlhých kostí. Na zuboch 2 nedospelých a 3 dospelých jedincov zistené 
hypoplazie skloviny vypovedajúce o nutričnom strese v rozmedzí približne 2. - 10. roku 
života.  
Príl: ĽP zmiešané so zvieracími kosťami. Bolo skúmaných 237  zlomkov zvieracích kostí.  
Bol identifikovaný jeden jedinec pratura, jeden jedinec ovce/kozy domácej, jedno prasa, u 
ktorého nebolo možné určit, či ide o divokú alebo domestikovanú formu. Nejčastejšími 
fragmentmi z druhovo určiteľného osteologického materiálu boly zlomky lebky (10) a lopatky 
(5). Kosti zvierat nevykazujú typické stopy po kuchyňských zásahoch, pretože chýbajú jasné 
stopy po rezaní a sekaní. Stopy po ohni neboly na kostiach patrné. Časti kosti pažnej, lakťovej a 
vretennej z pravej prednej končatiny pratura se nacházali blízko seba, čo môže ukazovať na to, že 
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se mohli nacházať v anatomickej polohe. Stopy po okusaní psom, či inou šelmou, neboli na 
žiadnej kosti identifikované. Zvieracie pozostatky sa nachádzali v obdobnom stupni rozkladu ako 
ĽP.  
Vo výplni nájdené zlomky keramiky, zlomok sekeromlatu a zrnotierka. 
Lit: Za poskytnutie informácií ďakujem p. Kuchaříkovi. (Tab. 34. – 36.) 
 

Praha-Stodůlky, okr. Praha 5 
Lok: Kat. Stodůlky, pieskovňa na Kohlíkovom pozemku.  
Výsk: A. O. Pecka, 1916.  
Nál: pozostatky približne dvoch jedincov v sídliskovej vrstve alebo objekte 
Dat: KVK, Súč: 2 
Uloženie: V sídliskovej vrstve alebo v sídliskovom objekte.  
Umiestnenie: V pieskovni identifikovaná silná kultúrna vrstva 12 m dlhá a kultúrna jama.   
ĽP: Tenkostenná kalva a o niečo ďalej roztlačená spodná časť lebky malého dieťaťa s ešte 
neprerezanými zubami a niekoľko kúskov rebier.  
Príl: Neurčiteľné.  
Lit: Pecka 1916, 156; Steklá 1956, 714 
 

Praha-Střešovice, okr. Praha 6 
Lok: Kat. Střešovice, poloha Na Andělce. 
Výsk: V. Block, 1924 
Nál: 5 kostier v sídliskovom objekte 
Dat: KVK IV, Súč: 1 
Uloženie: V okrúhlom sídliskovom objekte (240x250 cm, tvarovo silo, v dobe umiestnenia 
odpadový), 95 cm pod povrchom.  Pod skeletmi bola svetlá  vrstva zeminy a 26 cm silná 
kultúrna vrstva s črepmi KVK.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: 5 ľudských skeletov v nepravidelnej skrčenej polohe, voľne vedľa seba a nad sebou 
nahádzaných.  
Príl: Nezistené.  
Lit: Stocký1925a, 9, 1925b, 249; Steklá 1956, 214 

 
Radčice, okr. Strakonice 
Lok: Kat. Radčice, poloha 13 A. Pri ceste, ppč.114/3, 102/1, za cestou z Radčic k Louckému 
mlýnu. 
Výsk: J. Michálek, 1995-1997.  
Nál: hrob 1 - kremácia v sídliskovom objekte 
Dat: KVK, mladší stupeň,  Súč: 2 
Uloženie: Hrobová jama žiarového hrobu zapustená do hornej vrstvy sujámia StK/96 v jeho 
strednej JV časti. Vo vzdialenosti 120 cm od seba boli vyzdvihnuté dve hromádky spálených 
kostí. Na základe keramiky je možné povedať, že hrob a sujámie sú buď súčasné, alebo ich 
delí krátky časový odstup. Sujámie malo nepravidelný obdĺžny pôdorys s dvoma výbežkami 
na S a jedným na JZ obvodu, max. rozmery V-Z 3,5, S-J 2,9-3,8 m, max. hĺbka 90 cm vo 
východnej časti. Výplň bola kompaktná sýto čierna hlinitá zem.  
Umiestnenie: Osídlenie KVK na lokalite reprezentujú len tri objekty. Boli však odkryté len 
na nich obmedzenými sondami, zo zberov vyplýva, že osídlenie KVK je na lokalite bohatšie. 
Vzájomný vzťah objektu č. 96 voči okoliu sídliska tak nie je stanoviteľný.   
ĽP: Antropologická analýza nevyvracia ale ani nepotvrdzuje, že sa jedná o ĽP. Podľa 
prítomnosti viacerých kusov BI je pravdepodobné, že sa jednalo o muža.  
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Príl: Celá miniatúrna nádobka, takmer celá veľká kotlovitá mísa v črepoch, jeden celý a týlna 
časť druhého kopytovitého klinu, časť sekerky a kónický vývrtok.  
Lit: Michálek a kol. 2000,  283-291 

 
Řeporyje, okr. Praha-západ 
Lok: Kat. Řeporyje, hliník Štěpánkovej tehelne. 
Výsk: pred r. 1898 
Nál: ľudské kosti v dvoch sídliskových objektoch 
Dat: KVK , mladší stupeň, Súč: 1  
Uloženie: Vo výplni objektu „na ohnisku“.  
Umiestnenie: Objekt bol súčasťou rozsiahlejšieho sídliska. 
ĽP: „opálené ľudské kosti a lebka“ 
Príl: zvieracie kosti, ŠI, malá nádobka 
Lit: Neumann 1898- 99, 253-4; Píč 1899, 215; Stocký 1926, Tab. LII-3 
Pozn: „ Ve dvou jamách nejhlubších nalezeny na ohništi opálené kosti lidské, části lebky 
s kostmi skotu cicvárem obalené, pazourkový nástroj, a malá hrubá nádobka z černé hlíny 
bahnité v ruce hnětená“ (Neumann 1898-99, 253-54).  
 
Lok: Kat. Řeporyje,  Reiserova tehelňa. 
Výsk: O. A. Pecka, 1909.   
Nál: ľudské kosti v sídiskovom objekte 
Dat: KVK, Súč: 1 
Uloženie: Menšia jama v profile tehelne. Medzi zvieracími kosťami, cez seba nahádzanými 
a štiepenými, boli črepy zo zle vypálených nádob, zrnotierky a hlinené závažia.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Ľudské kosti boli nepravidelne rozptýlené, lebka bola násilne rozbitá, jej kusy rozptýlené, 
zmiešané s kosťami iného indivídua. Rozbitá lebka patrila dospelému človeku, ktorého ruky, 
rebrá a panva boli rozbité.  
Príl: Neurčiteľné.   
Lit: Pecka 1916, 155. 
 

Solany, okr. Litoměřice 
Lok: Kat. Solany, dvor usadlosti č. 33, približne 10 m od potoka Kuzovka  
Výsk: 1932.  
Nál: kostrové pozostatky viacerých jedincov v sídliskovom objekte 
Dat: KVK IV, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt. V hĺbke 1 m boli v čiernej výplni nájdené kostrové pozostatky 
a črepy. 
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Kalva, zlomky dvoch čeľustí, 12 stoličiek, 2 zlomky rebier.  
Príl: Neurčiteľné.  
Lit: Zápotocká 1998, 219.  
 

Srbsko, okr. Beroun 
Lok: Kat. Srbsko, Jaskyňa č. 2313 – Galerie.  
Výsk: A. Stocký, J. Fridrich, J. Petrbok, J. Axamit; 1923-24.   
Nál: ľudské kosti v jaskyni 
Dat: KVK IV a, Súč: 2 
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Uloženie: J. Petrbok uvádza nález, pravdepodobne zo vstupného priestoru č. VI, kde bol 
nájdený zlomok hruškovitej nádoby spolu s kosťami z tvárovej časti lebky. Nie je overiteľné, 
či je tento nález identický s nálezom ľudských kostí nachádzajúcich sa s popolom a črepmi 
KVK v kultúrnej vrstve II (1b, d), ako uvádza K. Sklenář. Vo vrstve sa nachádzali i črepy 
KLK.  
Umiestnenie: Sústava 6 plochých, čiastočne previazaných jaskynných priestorov a výklenkov 
vo vápencovom lome Slivenec na ľavom brehu Berounky. Vchod 30 m nad upätím.  
ĽP: Kosti z tvárovej časti lebky. 
Príl: Fragment hruškovitej nádoby.  
Lit: Sklenář – Matoušek 1994, 22-28 (Tab. 43) 
 
Lok: Kat. Srbsko, č. 2335 Nová (Hájková jaskyňa) 
Výsk: L. Hájek, 1930.  
Nál: ľudské kosti v jaskyni 
Dat: KVK IV, Súč: 2 
Uloženie: Z ohnísk a vrstvy s keramikou KVK pochádzajú tiež ĽP, útajne zmiešané so 
zvieracími, zčasti zámerne štiepené, opálené ohňom.  
Umiestnenie: V hlavnom sále jaskyne.  
ĽP: Časť stehennej kosti, časť spánkovej kosti, hrudný stavec, pažné kosti novorodenca. 
V jednom zdroji L. Hájek uvádza, že šlo o 9 fragmentov, patriacich pravdepodobne viac než 
jednomu dospelému, dieťaťu (2-3 r.) a novorodencovi.    
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Sklenář –Matoušek 1994, 61 (Tab. 43) 

 
Třebovle, obk. Kolín 
Lok: Kat. Třebovle, poloha „U sázavského dvora“ – „U Broučkova“ .   
Výsk: F. Dvořák, 1936.  
Nál: 3 kostry v sídliskovom objekte 
Dat: KVK IV, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Neurčiteľné. 
Príl: Neurčiteľné. 
Lit: Dvořák 1936, 149; Steklá 1956, 714 (Tab.42.) 
 

Třebusice, okr. Kladno 
Lok: kat. Třebusice, Zvěřinova záhrada. 
Výsk: A. Knor, 1948. 
Nál: kostra v sídliskovom objekte 
Dat: KVK – mladší stupeň, Súč: 1 
Uloženie: Sídliskový objekt.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Neurčiteľné.  
Príl: Časť misky a dva brúsené nástroje.  
Lit: Knor 1948, 44. (Tab.42.) 
 

Tvršice, okr. Žate 
Lok: Kat. Tvršice, bez údajov. 
Výsk: Gerstenhöfer, pred 1924. 
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Nál: hrob II – kostra v sídliskovej jame.  
Dat: KVK IIa, Súč: 1 
Uloženie: Vo výplni, v hĺbke 60 cm.  
Umiestnenie: Neurčiteľné.  
ĽP: Kostra skrčená na Ľ boku.  
Príl: Nezistené. Vo výplni keramika KLK. 
Lit: Glott 1939/40, 22; ARÚ 3759/46; Steklá 1956,714. (Tab.44.) 
 

Vchynice, okr. Litoměřice 
Lok: Kat. Vchynice, Vypletalovo pole.  
Výsk: J. Vacek, 1934.  
Nál: jama 2 – ľudské kosti v sídliskovom objekte.  
Dat: KVK IV, Súč: 1 
Uloženie: Silo, steny s vypálenou hlinou, pod veľkým kameňom v strede jamy  ležala 
stehenná kosť a v popole neďaleko ležala druhá, doprevádzaná s holennou kosťou. Vo výplni 
sa nachádzali fragmenty keramiky, zlomok kamennej sekerky a zrnotierky.  
Umiestnenie: Objekt sa nachádzal 30 m od ďalšieho objektu KVK, v ktorom sa nachádzalo 
ohnisko.  
ĽP: Stehenná kosť patrila mladému človeku 
Príl: Nezistené.  
Lit: Vacek 1935, 6; Steklá 1956, 714. (Tab.42.) 
 

Vikletice, okr. Chomutov 
Lok: Kat. Chbany, nálezisko „a“ západne od Vikletíc.  
Výsk: D. Koutecký, 1963.  
Nál: obj. 88/63 - kremácia v sídliskovom kontexte 
Dat: KVK III, Súč: 2 
Uloženie: Malá, ovalná miskovitá jama s čiernou výplňou. Kremácia bola umiestnená 
v nádobe. 
Umiestnenie: Hrob sa nachádzal na ploche polohy „a“ osídlenia KVK medzi sídliskovými 
objektmi.  
ĽP: Spálené ĽP, bližšie neurčené. 
Príl: Kremácia umiestnená vo vysokej hruškovitej nádobe. V hrobe sa nachádzala ešte nižšia 
a vyšia kotlovitá nádoba, 2 keramické fragmenty a zlomok sekeromlatu.    
Lit: Koutecký 1966, 121; Koutecký a kol.. 1980; Zápotocká 1986, 623. (Tab.44.) 
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IX. Zoznam deskriptorov 
 
Názov 
deskriptoru Popis deskriptoru Hodnoty deskriptoru Popis hodnôt 
ID Jedinečné, neopakovateľné      
  číslo. Úloha kľúča v databá-     
  ze     
ČZ  Číslo záznamu     
Kataster Názov katastru,  do ktorého      
  lokalita prináleží     
Okres Názov okresu, do ktorého      
  prináleží lokalita     
Bližšia lok. Prípadné údaje o bližšej      
  lokalizácii     
Druh sídliska Druh sídliska podľa polohy  rovinné? Pravdepodobne rovinné 
  v krajine a prípadného  výšinné? Pravdepodebne výšinné 
  ohradenia rovinné  Rovinné sídlisko bez údaja 
      o prípadnom ohradení 
    výšinné Výšinné sídlisko bez údaja 
      o prípadnom ohradení 
    rovinné nehradené   
    rovinné hradené   
    výšinné nedradené   
    výšinné hradené   
Kultúra Kultúrne zaradenie nálezu MMK IIb Stupeň IIb kultúry s  
      moravskou maľovanou 
      keramikou 
    MMK IIb? Pravdepodobne stupeň IIb 

      
kultúry s moravskou maľo 
vanou keramikou 

  MMK II 

Stupeň II kultúry s 
moravskou maľovanou 
keramikou 

  MMK 
Moravská maľovaná 
keramika 

    KLK 
Kultúra s lineárnou 
keramikou  

    KLK? Pravdepodobne kultúra 
      s lineárnou keramikou 

    KLK II 
II. stupeň kultúry s 
lineárnou keramikou 

    KLK II-III 
II-III stupeň kultúry s 
lineárnou keramikou  

    KLK III 
III stupeň kultúry s 
lineárnou keramikou 

    KLK III-IV 
III-IV stupeň kultúry s 
lineárnou keramikou  

    KLK IV 
IV stupeň kultúry s 
lineárnou keramikou  

    KLK-KVK 
Kultúra s lineárnou alebo 
vypíchanou keramokou 

    KVK  
Kultúra s vypíchanou 
keramikou 

    KVK? Pravdepodobne kultúra s 
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vypíchanou keramikou  

    KVK II 
II stupeň kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK IIa 
Stupeň IIa kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK IIb 
Stupeň IIb kultúry s 
vypíchanou  

    KVK III-IV 
Stupeň III-IV kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK IV  
IV stupeň kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK IVa 
Stupeň Iva kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK IVb 
Stupeň Ivb kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK V 
Stupeň V kultúry s 
vypíchanou keramikou  

    KVK V? 

Pravdepodovne stupeň V 
kultúry s vypíchanou 
keramikou  

Č_zdr Číslo, resp. označenie kon-   podľa konkrétneho zdroja 
  textu, v ktorom sa nachá-     
  dzal nález, v zdroji     
Súčasnosť Miera istoty súčasnosti ĽP   1 Istá na základe umiestne- 
  so sídliskovýmii nálezmi   nia pozostatkov priamo v  
      objekte 
    2 Súčasnosť neistá  
      vzhľadom k umiestneniu  
      ĽP v objekte s nesídelnou  
      funkciou 
    3 Súčasnosť neistá  
      vzhľadom k umiestneniu 
      ĽP v objekte s nesídelnou  
      funkciou a s neistým, či 
      nedostatočne dokumento- 

      
vaným sídelným 
kontextom 

Umiestnenie  Prostredie, v ktorom boli  sídlisková vrstva Nález ľudských pozostat- 
  ľudské pozostatky v areáli     kov v kultúrnej vrstve 
  sídliska umiestnené. V  hrobová jama Objekt vyhĺbený pre 
  prípade, že ĽP ležali na    pietne uloženie tela 
  vrstve odpadu, obj. označe- obytný obj Nález ľudských pozostat- 
  ný jako odpadový.   kov v objekte s predpokla- 
      danou obytnou funkciou 
    zásobný obj   
    odpadový obj   
    hliník   
    priekop   
    sujámie   
    obj_neurčený sídliskový objekt s ne- 
      jednoznačnou funkciou 
Úpravy  Prípadné úpravy priestoru  žiadne  Nevysledovaná žiadna  
  umiestnenia sídliskového   úprava objektu/vrstvy  
  objektu pri umiestnení ĽP   pred umiestnením  
      ľudských pozostatkov 
    výklenok Horizontálne rozšírenie  
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      prietoru umiestnenia 
    zahĺbenie  Vertikálne rozšírenie 
      priestoru umiestnenia 

    iné 
Iná úprava, konkrétne 
popí- 

      saná v Pozn_umiest 
Poloha_miesto Konkrétna poloha ľudských   V … rohu na dne Tieto polohy sa týkajú   

  pozostatkov v priestore  
V … rohu na výplni 
(…) umiestnenia v zásobnej  

  umiestnenia Pri … stene na dne jame, hliníku, neurčenom 
    Pri ...stene na výplni  objekte 
    (…)   
    Na dne Tieto polohy sa týkajú   
    Vo výplni (…) umiestnenia v priekope 
    V …rohu  Tieto umiestnenia sa  
    Pri ...stene na výplni  týkajú umiestnenia v dome 
    V oblasti vchodu   
    V strede ...   
    V hĺbke ... Tento údaj sa týka  
      umiestnenia vo vrstve 
    ................ prípadná ďalšia poloha 
Tvar  Tvar hrobovej jamy/objektu obdĺžny Vrátane obdĺžných jám 
      s mierne zaoblenými  
      rohami 
    ovalný   
    kruhový   
    ……………….. iný, podľa popisu 
Úprava HJ Úprava hrobovej jamy prostá Hrobová jama bez akej- 
      koľvek vnútornej  
      konštrukcie 
    skríňka Vnútorná konštrukcia  
      zložená z kamenných 
      dosák 
    ka_obloženie Hrob obložený 
      lomovým kameňom 
Orientácia  Orientácia dlhšej osy hro-      
  bovej jamy/objektu podľa      
  svetových strán     

Hĺbka  Hĺbka hrobovej jamy/objektu   
V prípade sujámia 
uvádzaná 

      hĺbka časti s nálezom 
Dĺžka  Rozmer hrobovej jamy/     
  objektu v smere dlhšej osy     
Šírka  Najdlhší rozmer hrobovej      
  jamy/objektu kolmý na      
  dlhšiu osu     
Výplň Popis výplne objektu/hrobo-  ........... zostručnený konkrétny 
  vej jamy   popis 
Pozn_umiest Doplňujúca stručná poznámka       
  k umiestneniu ĽP     
Prílohy Číslo tabuľky, resp. obrázku v       
  prílohe dokumentujúcich     
  pojednávaný nález     
Zdroj Uvedený odkaz na prameň/     
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  pramene, z ktorých pochá-     
  dzajú uvedené informácie     
ČZ_poradie_KP Číslo identické pre jednotlivý      
  nález ĽP v rámci jednoho      
  priestoru umiestnenia      
Druh_nálezu  kategórie ľudských pozo- kostra v hrobovej jame Ľudská kostra uložená v  
  statkov vyčlenené z    priestore sídliska v objekte  

  hľadiska anatomickosti   
vytvorenom práve pre 
tento 

  a umiestnenia pre potreby    účel 
  analýzy kostra v (?)hrobovej  Ľudské kostra uložená  
    jame pravdepodobne v objekte 

      
vytvorenom práve pre 
tento 

      účel 
    kostra v objekte Ľudská kostra umiestnená  
      v sídliskovom objekte 
    časť tela Z ľudského tela oddelená 
      časť, umiestnená do  
      sídliskového objektu 
      Konkrétne bude popísaná 
      v úrovni kostrových  
      pozostatkov 
    lebka    
    zhluk Neštruktúrovaná skupina 
    zhluk_jedinec ľudských kostí v neanato- 
      mickej polohe 
    zhluk_viacerí   
    izolovaná kosť Samostatný nález 
      ľudskej kosti  
    izolované kosti Nález zväčša niekoľkých 
      atypických ľudských kostí 
    kremácia v zemi Spálené ľudské pozostatky 
    kremácia v nádobe   

    kremácia v objekte 
Kremácia umiestnená v 
sídl. 

      objekte 
Popis_anat Stručný popis konkrétneho      
  anatomického celku - časti      
  tela, izolovanej kosti     
Zachovalosť Miera zachovanosti, nie  1 Zachované v dobrom stave  
  kompletnosti či fragmentár-   či z veľkej časti 
  nosti ĽP 2 Zachované čiastočné 
      doklady ĽP 

    3 
Žiadne zreteľné 
pozostatky 

Lebka/poloha Popis polohy lebky ....................... Podľa konkrétneho 
      prameňa 
Zhluk_počet Uvedený počet jedincov      
  identifikovaných v zhluku     
Zhluk_pohl Uvedené pohlavie identifiko-     
  vaných jedincov v zhluku     
Zhluk_vek Uvedený vek jedincov iden-     
  tifikovaných v zhluku     
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Kostra_poloha Popis formy umiestnenia  skrčená    
  kostry v hrobovej jame,  skrčená na boku   
  resp. objekte skrčená na ….boku   
    skrčená na chrbte    
    iná iná poloha, podľa kon- 
      krétneho prípadu 
    neštandardná  Poploha neštandardná,  
      vzniklá náhodne, teda nie 
      uložením, ale pohodením  
      tela do priestoru  
      umiestnenia. Konkrétne 
      popísaná v Pozn_KP 
Kostra_orient Orientácia kostry podľa  napr. Z-V, SZ-JV ... Prvá uvádzaná strana,  
  svetových strán   kam mieri hlava 

Kostra/zach 
Miera zachovanosti kosterných 
pozo- Úplná Kostra zachovaná celá,  

  statkov   či z veľkej časti 
    Čiastočná Zachované čiastočné 
      doklady kostry 

    Nezach 
Žiadne zreteľné 
pozostatky 

Pohlavie Pravdepodobné pohlavie  M Muž (male) 
    F Žena (female) 
    M? Pravdepodobne muž 
    F? Pravdepodobne žena 
Vek Pravdepodobný vek ………………… Podľa konkrétneho  
      prameňa 
NZ Stopy násilných zásahov  neprítomné Nezistené žiadne stopy 
  na kostrových pozostatkoch   násilných zásahov 
    prítomné Uvedené podľa 
      konkrétneho prameňa v 
      Pozn_KP 
    nezisťované   
Pozn_KP Doplňujúca poznámka      
ČZ_poradie_art Číslo artefaktu prislúchajú-     
  ceho určitému nálezu ĽP      
  označenému ČZ_poradie_KP      
Artefakt Konkrétny druh artefaktu      
  zámerne umiestneného do prie-      
  storu umiestnenia ľudských      
  pozostatkov     
Umiest_art  Umiestnenie artefaktu  Pred hlavou   
  vzhľadom k príslušnému  Za hlavou   
  nálezu ĽP Na hlave   
    Na krku   
    Pred trupom   
    Za trupom   
    Pred panvou   
    Za panvou   
    Na panve   
    Okolo pasu   
    Pred nohami   
    Za nohami   
    Na nohe   
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    ………… iná, podľa prameňa 
Pozn_art Poznámka k artefaktu     
  spájajúcemu sa s nálezom     
  ĽP     

 
 
 
 
Skratky v texte: 
 
ĽP – ľudské pozostatky 
ŠI – štiepaná industria 
BI – brúsená industria 
KE – keramika 
P – pravý (bok) 
Ľ – ľavý (bok) 
KVK  kultúra s vypíchanou keramikou 
KLK – kultúra s lineárnou keramikou 
M – male/muž 
F – female/žena 
KZP – kultúra zvoncových pohárov 
KŠK – kultúra so šnúrovou keramikou 
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