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Lokality: 

Stodůlky-Malá Ohrada, Stodůlky-Nové Butovice, Jinonice-Záhradníctvo – výrez zo ZM 

1:10 000, list 12-42-01. 
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Lokality: 

Stodůlky-Nové Butovice, Jinonice-Záhradníctvo - výrez zo ZM 1:10 000, list 12-42-01. 
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Stodůlky-Nové Butovice 

 
 

Lokalita: Stodůlky-Nové Butovice – priestorová dispozícia hrobov: skupina A, skupina B. 
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Stodůlky-Nové Butovice 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lokalita: Stodůlky-Nové Butovice – priestorová dispozícia hrobov: v skupine A, v skupine B 

(bez mierky medzi skupinami a individuálnymi hrobmi). 
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Jinonice-Záhradníctvo 

 

 
 

Lokalita: Jinonice-Záhradníctvo – priestorová dispozícia hrobov: skupina A, skupina B. 
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Jinonice-Záhradníctvo 

 

Lokalita: Jinonice-Záhradníctvo – priestorová dispozícia hrobov: v skupine A, v skupine B 

(bez mierky medzi skupinami, červenou farbou označené schematicky načrtnuté hroby podľa 

Kovářík 1984-1986). 
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Stodůlky-Malá Ohrada 

 
 

Lokalita: Malá Ohrada – priestorová dispozícia sektorov na lokalite - autentická stránka 

z denníka s vyznačenými sektormi únětických hrobov I, VI, XI, XVIII (Kovářík 1979-1981).  
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Stodůlky-Malá Ohrada: hroby č. 3, 8 
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Stodůlky-Malá Ohrada: hrob č. 18 
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Stodůlky-Nové Butovice: Popisy nálezov a hrobových súborov 
 

 

 

 kód: NB023 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 23 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-190,š-120,h-51 

 úprava: kamenný zával, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) – S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus II 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 zvláštnosť: hypoplasia  

 Nález: bez nálezov 

 

 

 

 kód: NB024 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 24 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-239,š-145,h-22 

 úprava: kamenný zával, kamene na dne 

 rakva: nie  

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: dospelý 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (264) 

 predmet: bronzová dýčka   

 stav: chýba 

 rozmery: neurčené 

 poloha: horné končatiny? 

 č. predmetu: 2 (265) 

 predmet: bronzové šidlo, obojstranné 

 počet: 1 

 tvar: okrúhleho prierezu 

 stav: celé 

 rozmery: v 90 

 poloha: pri lebke, pri temene hlavy 

 č. predmetu: 3 (266) 

 predmet: bronzová ihlica, cyperská, mladšieho typu, s očkom a krčkom ovinutým bronzovým 



drôtom, rovným hrotom  

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 105 

 poloha: pri hrudníku 

 č. predmetu: (267- 277, 289) 

 predmet: bronzové špirálky stočené z plechu 

 počet: 12 

 tvar: kruhový priemer 

 stav: celé 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (287) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou  

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 40 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (288) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragmenty 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (281) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou  

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 40 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (285) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 37 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (279- 284) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 6 

 tvar: podlhovasté, okrúhle 

 stav: celé 

 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 č. predmetu: 23 (286) 

 predmet: okruhliak 

 stav: celý 

 rozmery: 35x45x20 

 poloha: pri dolných končatinách 

 poznámka: súčasť zásypu? 

 

 

 

 kód:  NB025 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 25 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-205,š-125,h-45 



 úprava: kamenný zával, kamene na dne  

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: JV (hlava) - SZ 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha?  

 Nálezy: bez nálezov 

 

 

 

 kód: NB026 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 26 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-117,š-119,h-40 

 úprava: kamenný zával, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: JV (hlava) - SZ 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus II 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 11 (171) 

 tvar: pohárik s vyššie odsadeným hrdlom 

 stav: celý 

 výzdoba: s vodorovným prežliabeným výčnelkom na rozhraní hrdla a tela 

 rozmery: d 66, o 47, v 73 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 1 (172) 

 predmet: bronzová ihlica, únětická, s obrátenou kónickou hlavicou, očkom a zdobeným krčkom, so 

zahnutým hrotom  

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 100 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 2 (173) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 15 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 3 (174) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 



 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (175- 181) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 7 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé 

 poloha: pri lebke 

 

 

 

 kód: NB027 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 27 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-215,š-127,h-55 

 úprava: kamenný zával?, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk:  neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý?, anatomická poloha 

 zvláštnosť: hypoplasia  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 2 (209) 

 tvar: časť tela ostro profilovanej nádobky 

 stav: telo, dno, fragmenty 

 výzdoba: s dvoj výčnelkom na maximálnej výduti 

 rozmery: d 31, o 43, v 39 

 poloha: pri horných končatinách 

 č. predmetu: 1 (215) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: (216) 

 predmet: bronzové šidlo, obojstranné 

 počet: 1 

 tvar: štvorcového prierezu 

 stav: celé 

 rozmery: v 42 

 poloha: neurčená 

 

 

 

 kód: NB028 

 lokalita: Nová Butovice 

 č. hrobu: 28 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-195,š-110,h-45 

 úprava: kamenný zával?, kamene na dne 

 rakva: nie  

 Jedinec: 



 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý?, anatomická poloha?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: (165) 

 tvar: časť pohárika 

 stav: telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 72 

 poloha: pri horných končatinách 

 č. predmetu: 1 (230) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: 2 (231) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: 3 (232) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: na ľavom spánku  

 

 

 

 kód: NB029 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 29 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-185,š-115,h-45 

 úprava: kamenný zával? 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: maturus II 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (201) 

 predmet: zvieracie kosti 

 rozmery: neurčené 



 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 poznámka: potrava? 

 

 

 

 kód: NB030 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 30 

 tvar: okrúhly 

 rozmery: d-150,š-130,h-45 

 úprava: žiadna povrchová úprava, kamene na dne 

 rakva: nie  

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (182) 

 predmet:  bronzová ihlica, únětická, so zdobeným krčkom a hlavicou, s očkom a zahnutým hrotom 

 počet: 1 

 stav: chýba koniec ihly 

 rozmery: cca v 70 

 poloha: pri hrudníku 

 

 

 

 kód: NB031 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 31 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-183,š-127,h-37 

 úprava: kamenný zával? 

 rakva: nie  

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: pravý bok, tvár k V? 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý 

 zvláštnosť: hypoplasia 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (168) 

 predmet: bronzová  ihlica s obrátenou kónickou hlavicou a očkom, nezdobená, s rovným hrotom 

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 65 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (169, 252) 

 predmet: bronzové špirálky stočené z plechu 



 počet: 3 

 tvar: kruhový priemer 

 stav: celé 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 č. hrobu: 31 

 č. predmetu: (249) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (250) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (251) 

 predmet: bronzová perla 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (248) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 9 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé; fragmenty 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (170) 

 predmet: okruhliak 

 stav: celý 

 rozmery: 49x35x6 

 poloha: neurčená 

 poznámka: súčasť zásypu? 

 

 

 

 kód: NB032 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 32 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-195,š-135,h-30 

 úprava: kamenný zával? 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (234) 



 tvar: časť hruškovitého pohárika 

 stav: telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: o 48, v 85 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (233) 

 predmet:  bronzová ihlica, únětická, so zdobeným krčkom a hlavicou, s očkom a rovným hrotom 

 počet: 1 

 stav: odlomené očko 

 rozmery: v 100 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (183) 

 predmet: jantárová korálka 

 počet: 1 

 tvar: podlhovastý 

 poloha: neurčená 

 predmet: zlatá záušnica stočené z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou 

 rozmery: p 10 

 poloha: pri lebke? 

 stav: celá 

 predmet: zlatá záušnica stočené z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou 

 rozmery: p 11 

 poloha: pri lebke? 

 stav: celá 

 predmet: zlatá záušnica stočené z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou 

 rozmery: p 10 

 poloha: pri lebke? 

 stav: celá 

 predmet: zlatá záušnica stočené z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou 

 rozmery: p 11 

 poloha: pri lebke? 

 

 

 

 kód: NB033 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 33 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-190,š-135,h-53 

 úprava: kamenný zával? 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý  

 Nálezy: bez nálezov 

 

 

 

 kód: NB036 

 lokalita: Nové Butovice 



 č. hrobu: 36 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-205,š-123,h-43 

 úprava: kamenný zával 

 rakva: nie 

 poznámka: fragmenty keramiky (217) v zásype, datovanie: pravek; zvieracie kosti (300) v zásype

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý  

 Nálezy: 

 č. predmetu: (219) 

 predmet: bronzová dýčka 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníkový tvar, polkruhový týl s otvormi pre 3 nity 

 stav: zlomená čepeľ, 1 nit 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách   

 

 

 

 kód: NB037 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 37 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-157,š-93,h-33 

 úprava: kamenný zával 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: juvenis 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý  

 Nálezy: 

 č. predmetu: (221) 

 tvar: lievikovitý pohárik 

 stav: celý 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 39, o 58, v 48 

 poloha: neurčená, pri lebke? 

 č. predmetu: (222) 

 predmet: bronzová ihlica, únětická, s kónickou hlavicou, zdobeným krčkom, očkom a zahnutým 

hrotom  

 počet: 1 

 stav: odlomené očko 

 rozmery: v 100 



 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (227,229) 

 predmet: bronzové perly, špirálka 

 počet: 2+1 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé 

 rozmery: p 5 

 poloha: pri lebke 

 č. predmetu: (223- 226) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 5 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé; fragmenty 

 poloha: pri lebke 

 

 

 

 kód: NB038 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 38 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-140,š-90,h-22 

 úprava: neurčená 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: silne 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: M? 

 vek: maturus II 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 zvláštnosť: hypoplasia  

 Nálezy:  bez nálezov  

 

 

 

 kód: NB039 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 39 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-215,š-104,h-93 

 úprava: kamenný zával 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčené 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (290) 



 tvar: pohárik 

 stav: celý 

 výzdoba: s plastickou lištou a zdvojeným výčnelkom na rozhraní tela a podstavy 

 rozmery: d 88, o 63, v 60 

 poloha: pri horných končatinách 

 č. predmetu: 2 (291) 

 predmet: bronzová  ihlica, únětická, nezdobená, s hlavicou a krčkom, s očkom a mierne 

zahnutým hrotom  

 počet: 1 

 stav: odlomený hrot 

 rozmery: v 90 

 poloha: pri hrudníku 

 č. predmetu: 1 (292) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pri temene hlavy 

 č. predmetu: (293) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 15 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (295) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 14 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé; fragmenty 

 poloha: pri lebke, v okolí krku; pri hrudníku; pri panve 

 č. predmetu: (294) 

 predmet: okruhliak 

 stav: celý 

 rozmery: 55x45x22 

 poloha: neurčená 

 poznámka: súčasť zásypu? 

 

 

 

 kód: NB040 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 40 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-232,š-136,h-97 

 úprava: drevené obloženie (371-373), kamenný zával? 

 rakva: áno? 

 Jedinec: 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčené 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus II 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý?, anatomická poloha?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 2 (310) 



 predmet: bronzová dýčka 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníkový tvar, polkruhový týl s otvormi pre 4 nity 

 stav: celá, zachované 4  

 rozmery: 115x40x10 

 poloha: pri hrudníku 

 č. predmetu: 1 (369) 

 predmet: bronzová ihlica, únětická, so zdobenou hlavicou a krčkom, očkom a zahnutým hrotom 

 počet: 1  

 stav: fragmenty 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri hrudníku  

 č. predmetu: (311, 370) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 4 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 3 (368) 

 predmet: jantárový krúžok 

 počet: 1 

 tvar: okrúhly priemer 

 stav: celý 

 rozmery: p 35 

 poloha: pri panve  

 

 

 

 kód: NB041 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 41 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-232,š-100,h-23 

 úprava: kamenný zával? 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (243) 

 tvar: pohárik 

 stav: celý 

 výzdoba: s guľovitým pupkom na rozhraní tela a podstavy 

 rozmery: d 63, o 53, v 55 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 3 (235) 

 predmet: bronzový náramok, otvorený, nízky, rebrovaný, manžetový, liaty 

 počet: 1 

 tvar: okrúhly 

 stav: celý 

 rozmery: p 57 

 poloha: na ľavej paži 



 č. predmetu: 4 (236) 

 predmet: bronzový náramok, otvorený, nízky, rebrovaný, manžetový, liaty 

 počet: 1 

 tvar: okrúhly 

 stav: fragmenty 

 rozmery: p 55 

 poloha: na pravej paži 

 č. predmetu: 5 (237) 

 predmet: bronzová ihlica s obrátenou kónickou hlavicou a očkom, nezdobená, s mierne zahnutým 

hrotom  

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 90 

 poloha: pri lebke, v okolí  

 č. predmetu: 6 (246) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: (238, 239,244) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 14 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé 

 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 č. predmetu: 2 (245) 

 predmet: okruhliak 

 stav: celý 

 rozmery: 50x35x20 

 poloha: pri panve 

 poznámka: symbolický predmet? 

 

 

 

 kód: NB042 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 42 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-100,š-70,h-5_10 

 úprava: neurčená 

 rakva: nie  

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: pravý bok, tvár k V? 

 skrčenie: neurčené 

 poloha: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: neurčený  

 Nálezy: bez nálezov 

 

 

 

 kód: NB043 



 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 43 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-120,š-80,h-35 

 úprava: kamenný zával 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: JV (hlava) - SZ? 

 poloha: pravý bok, tvár k V? 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: neurčený  

 Nálezy: bez nálezov 

 

 

 

 kód: NB044 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 44 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-171,š-100,h-20 

 úprava: žiadna povrchová úprava, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž? 

 vek: maturus 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 4 (262) 

 tvar: pohárik s vysokým ostro odsadeným hrdlom 

 stav: celá 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 70, o 60,v 69 

 poloha: pri horných končatinách 

 č. predmetu: 1 (259) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z dvojitého drôtu so spätnou kľučkou 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 13 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: 3 (261) 

 predmet: bronzová špirálka stočená z plechu 

 počet: 1 

 tvar: kruhový priemer 

 stav: celá 

 rozmery: neurčené 



 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 č. predmetu: 2 (260, 263) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 4 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé; fragmenty 

 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 č. predmetu: 5 (300) 

 predmet: zvieracia kosť 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách 

 poznámka: potrava?  

 

 

 

 kód: NB0045  

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 45 

 tvar: nezachytený 

 rozmery: nezachytené 

 úprava: neurčené 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk:  neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (121) 

 predmet:  bronzová ihlica, únětická, s členenou hlavicou a očkom, so zahnutým hrotom  

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 80 

 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 

 

 

 kód: NB046 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 46 

 tvar: nezachytený 

 rozmery: nezachytené 

 úprava: neurčená 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: JV (hlava) - SZ? 

 poloha: pravý bok, tvár k V? 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 



 stav: neurčený  

 Nálezy: bez nálezov  

 

 

 

 kód: NB047 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 47 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-219,š-187,h-54 

 úprava: kamenný zával? 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: silne 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: maturus 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý?, anatomická poloha? 

 zvláštnosť: súčasťou hrobu snáď pozostatky ďalšieho jedinca? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (296) 

 tvar: pohárik 

 stav: celý 

 výzdoba: s plastickou lištou a s vtlačeným výčnelkom na rozhraní tela a podstavy 

 rozmery: d 75, o 60, v 55 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. hrobu: 47 

 č. predmetu: 2 (297) 

 predmet: bronzová ihlica, únětická, s členenou hlavicou a očkom, zdobeným krčkom, so zahnutým 

hrotom  

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 85 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 3 (298) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: 4 (257, 299) 

 predmet: jantárové korálky 

 počet: 44 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé 

 poloha: pri lebke, v okolí krku 

 

 

 

 kód: NB048 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 48 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-210,š-125,h-115_125 

 úprava: kamene na dne, kamene na dne? 



 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: J (hlava) - S? 

 poloha: pravý bok, tvár k V? 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: neurčený  

 Nálezy: bez nálezov  

 

 

 

 kód: NB049 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 49 

 tvar: oválny 

 rozmery: 190,š-125,h-65_70 

 úprava: žiadna 

 rakva: uhlíková vrstva na dne 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: J (hlava) - S?; JZ - SV? 

 poloha: pravý bok, tvár k V? 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: neurčený  

 Nálezy: bez nálezov 

 

 

 

 kód: NB050 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 50 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-230,š-135,h-15-25 

 úprava: kamenný zával, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: neurčená? 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (313) 

 predmet: bronzová dýčka 



 počet: 1 

 tvar: trojuholníkový tvar, polkruhový týl s otvormi pre 3 nity 

 stav: zlomená čepeľ, bez nitov 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 predmet: jantárová korálka 

 počet: 1 

 tvar: okrúhly 

 stav: fragment 

 poloha: pri lebke  

 

 

 

 kód: NB051 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 51 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-220,š-140,h-50 

 úprava: kamenný zával?, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: ? 

 orientácia: J (hlava)? - S 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (315) 

 predmet: bronzová ihlica s obrátenou kónickou hlavicou a očkom, nezdobená, so zahnutým hrotom 

  počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 90 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

  č. predmetu: 2 (316) 

 predmet: bronzová ihlica s obrátenou kónickou hlavicou a očkom, nezdobená, so zahnutým hrotom 

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 75 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

 č. predmetu: 3 (314) 

 predmet: bronzová dýčka 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníkový tvar, polkruhový týl s otvormi pre 3 nity 

 stav: celá, 1 nit zachovaný 

 rozmery: 125x35x10 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 9 (317) 

 predmet: bronzová ihlica 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: (318) 

 predmet: jantárové korálky 



 počet: 5 

 tvar: okrúhle 

 stav: celé 

 poloha: pri lebke, v okolí krku; pri panve 

 

 

 

 kód: NB054 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 54 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-203,š-109,h-15 

 úprava: kamenný zával, kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava)? - S 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (319) 

 predmet: bronzová dýčka 

 počet: 1 

 tvar: oblý týl 

 stav: fragment,  

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri horných končatinách  

 č. predmetu: 2 (320) 

 predmet: bronzová ihlica, únětická, s členenou hlavicou a očkom, zdobeným krčkom a zahnutým 

hrotom  

 počet: 1 

 stav: celá 

 rozmery: v 90 

 poloha: pri panve  

 

 

 

 kód: NB055 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 55 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-148,š-103,h-13 

 úprava: kamenný zával?, kamene na dne? 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava)? - S 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus 

 výška: neurčená 



 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (305- 306) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (309) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment  

 poloha: pod lebkou 

 

 

 

 kód: NB056 

 lokalita: Nové Butovice 

 č. hrobu: 56 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-135,š-75,h-30 

 úprava: povrchová úprava neurčená, kamene na dne 

 rakva: nie 

 poznámka: fragmenty keramiky (325) v zásype, datovanie: pravek 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: maturus 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: zachovalý, anatomická poloha?  

 Nálezy: bez nálezov 



Jinonice-Záhradníctvo: Popisy nálezov a hrobových celkov 

 

 

 

 kód:  Z 001 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 1 

 tvar: nezachytený 

 rozmery: nezachytené 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 poznámka: ramienko železnej ostrohy z tyčinky kvadratického prierezu (254 898), výzdoba: oblý 

vývalok z oboch strán odsadený úzkymi vývalkami, datovanie: stredovek- novovek; kusy 

červeného kameňa na dne hrobovej jamy  

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus I, 40-50 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne gracilná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 zvláštnosť: zubný kaz  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 893) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, dno a fragmenty, čiastočne zlepené 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: d 40 

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 č. predmetu: (254 895) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment  

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 č. predmetu: 2 (254 900) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 predmet: kremencové hroty šipov alebo odštepy? 

 počet: 5 

 stav: chýbajú 

 poloha: pod panvou 

 poznámka: vyznačené na pláne; popisané ako pazúriky 

 

 

 

 kód: Z002 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 2 

 tvar: nezachytený, na Z porušený objektom 

 rozmery: nezachytené 

 úprava: žiadna 



 rakva: nie 

 poznámka: okraj keramickej nádoby (254 904) v zásype, datovanie: stredovek, chýba 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M? 

 vek: adultus II, 30-40 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: ? 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha?   

 zvláštnosť: depresie na lebečnej klenbe   

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 901) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo 

 výzdoba: zdrsnený povrch 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pred tvárovou časťou 

 č. predmetu: 2 (254 900) 

 tvar: časť tela džbánu? 

 stav: telo, dno a fragmenty, čiastočne zlepené 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: d 65 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

 

 

 

 kód: Z023 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 23 

 tvar: oválny 

 rozmery: d- nezachytená ,na S porušená objektom,š-95,h-16 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 poznámka: kančia kosť v zásype   

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus I, II, 20-39 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: gracilná 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 906) 

 tvar: lievikovitá misa 

 stav: celá 

 výzdoba: so 4 výčnelkami vytiahnutými z okraja nádoby 

 rozmery: d 82,o 150,v 51 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 2 (254 905) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, dno a fragmenty 



 výzdoba: vodorovné plastické rebro  na podhrdlí, z neho zvislé rebrá k maximálnej výduti 

 rozmery: d 52 

 poloha: pri lebke 

 

 

 

 kód: Z024 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 24 

 tvar: oválny? 

 rozmery: d-125,š-nezachytená,na Z porušená buldozérom,h-13 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 počet: ? 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: jedna pri brade, druhá pri panve 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčené 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: dobrý, anatomická poloha  

 Nálezy:  bez nálezov 

 

 

 

 kód: Z0028 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 28 

 tvar: oválny 

 rozmery: d- nezachytená, na J porušená objektom,š-82,h-12 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 č. jedince: A 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: infans I, 6 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha  

 zvláštnosť: zelené zbytky dolnej čeľuste a lícnej kosti 

 č. jedince: B 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: infans I, 2-3 roky 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 č. jedince: C 



 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: juvenis, adultus I, 20 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne gracilná 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 909) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s nižším, mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 80,o 126,v 133 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 2 (254 910) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie 

 stav: celý 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 61,o 110,v 89 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 3 (254 911) 

 tvar: lievikovitá misa 

 stav: celá 

 výzdoba: so 4 výčnelkami vytiahnutými z okraja nádoby 

 rozmery: d 63,o 158,v 60 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 4 (254 912) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie 

 stav: celý 

 výzdoba: na výduti zdobený triasňvou výzdobou 

 rozmery: d 62,o 123,v 114 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 5 (254 913) 

 tvar: šálka s vyšším hranou odsadeným hrdlom 

 stav: celý 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 67,o 134,v 116 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 6 (254 914) 

 tvar: lievikovitá misa 

 stav: celá 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 78, d 148, v 40 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (254 915) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: jedno krídelko nedochované 

 rozmery:  20x14x4 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (254 916) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment  

 poloha: neurčená 



 č. predmetu: (254 917) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 20 

 poloha: na ľavom spánku? 

 č. predmetu: (254 918) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 21 

 poloha: na pravom spánku? 

 č. predmetu: (254 919) 

 predmet: zvieracie kosti 

 rozmery: neurčené 

 poloha: medzi lebkami A a B 

 poznámka: potrava? 

 

 

 

 kód: Z029 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 29 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-210,š-85,h-15 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JV (hlava) - SZ 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené pod bradou 

 pohlavie: M 

 vek: adultus I, 20- 30 rokov 

 výška: 172 

 robusticita: robustná 

 stav: dobrý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (254 933) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s okrajom šikmo zrezaným 

 stav: celý 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 84, o 132, v 110 

 poloha: pri lebke, pri temene hlavy  

 

 

 

 kód: Z030 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 30 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-217,š-82,na JV porušená jamou po strome,h-12 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 



 počet: 1 

 orientácia: JV (hlava) - SZ 

 poloha: pravý bok 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: jedna pri panve 

 pohlavie: M 

 vek: adultus I, 20- 30 rokov  

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne gracilná 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 921) 

 tvar: výduť profilovanej nádoby 

 stav: telo, dno a fragmenty, čiastočne zlepená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 69 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: 2 (254 922) 

 tvar: výduť profilovanej nádoby 

 stav: telo, dno, čiastočne zlepená 

 výzdoba: 2 vodorovné plastické rebrá na podhrdlí 

 rozmery: d 80 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: (254 923) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 č. predmetu: (254 924) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 poloha: za chrbtom 

 č. predmetu: 4 (254 925) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  20x20x4 

 poloha: pri panve 

 č. predmetu: 5 (254 926) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  15x13x4 

 poloha: za chrbtom 

 č. predmetu: 5 (254 927) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  23x18x4 

 poloha: za chrbtom 

 č. predmetu: 5 (254 928) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 



 rozmery:  19x17x4 

 poloha: za chrbtom 

 č. predmetu: 5 (254 929) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  22x19x4 

 poloha: za chrbtom 

 č. predmetu: 5 (254 930) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: odlomený hrot 

 rozmery:  16x3x3 

 poloha: za chrbtom 

 č. predmetu: (254 931) 

 predmet bronzová dýčka 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníkový tvar, polkruhový týl s otvormi pre 3 nity 

 stav: celá, 2 nity  

 rozmery 81x35x2 

 poloha: pri panve, v ruke 

 

 

 

 kód: Z031 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 31 

 tvar: nezachytený 

 rozmery: d- nezachytená, na S porušená buldozérom, š- nezachytená, na V porušená jamou po 

strome, h-15 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: jedna pri panve 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus II, 30- 40 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne gracilná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (254 935) 

 tvar: pohárik esovitej profilácie 

 stav: celý 

 výzdoba: s vodorovnými lalokmi na výduti 

 rozmery: d 47, o 70, v 69 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

 

 

 

 kód: Z032 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 32 



 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-130,š-75,h-8 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 poznámka: fragment keramiky (254 939) v zásype, datovanie: stredovek  

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: infans II, 6- 7 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 938-254 939) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 2 (254 937) 

 tvar: výduť profilovanej nádoby 

 stav: telo, dno a fragmenty, čiastočne zlepená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 40 

 poloha: pri dolných končatinách 

 

 

 

 kód: Z054 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 54 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-155,š-90,h-16 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: mierne 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: maturus I, 40- 50 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne robustná 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha, 

 zvláštnosť: strata zubov, zápal u dolnej čeľusti  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 945) 

 tvar: výduť nádoby 

 stav: telo, dno a časť ucha,zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 93 

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 č. predmetu: 2 (254 946) 



 tvar: pohárik mierne esovitej profilácie 

 stav: celý 

 výzdoba: s dvojvýčnelkom na výduti 

 rozmery: d 66, o 102, v 98 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: 3 (254 947) 

 tvar: výduť nádoby 

 stav: telo, dno a časť ucha, čiastočne zlepená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 64 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: (254 948) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj a časť ucha, čiastočne zlepená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 poznámka: nádoba 3A a 1 vrecko drobných čriepkov 

 

 

 

 kód: Z055 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 55 

 tvar: oválny? 

 rozmery: d-nezachytená,š-105,h-7 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 č. jedince: A 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus? 

 výška: 160? 

 robusticita: stredne gracilná 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 č. jedince: B 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus? 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne gracilná 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1- 4 (254 970- 254) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: o 132 

 poloha: neurčená 

 poznámka: priradené štyri čísla pre jednu nádobu 



 č. predmetu: 5 (254 974) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, dno, čiastočne zlepené, nedoplnený 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: d 56, v 94 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 6 (254 975) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, dno, čiastočne zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 7 (254 976) 

 tvar: pohárik mierne esovitej profilácie 

 stav: telo, dno, zlepený, nedoplnený 

 výzdoba: s 3 jazykovitými vodorovnými lalokmi na podhrdlí 

 rozmery: d 75, v 137 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 8- 9 (254 977) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 81, o 109, v 114 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 10 (254 978) 

 tvar: misa esovitej profilácie s mierne vyhnutým okrajom 

 stav: celá, laloky nezachované, zlepená, doplnená 

 výzdoba: so 4 vodorovnými lalokmi pod okrajom 

 rozmery: d 111, o 190, v 83 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 11 (254 979) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 95, o 127, v 130 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 12 (254  980) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  26x13x4 

 poloha: neurčená 

 poznámka: pri nádobe 1 

 č. predmetu: 13 (254 981) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  26x22x4 

 poloha: neurčená 

 poznámka: pri nádobe 1 

 č. predmetu: 14 (254 982) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  22x12x4 

 poloha: neurčená 



 poznámka: pri nádobe 1 

 č. predmetu: 15 (254 983) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  24x18x5 

 poloha: neurčená 

 poznámka: pri nádobe 1 

 č. predmetu: 16 (254 984) 

 predmet: kamenný drvič 

 stav: celý 

 rozmery: 96x71x75 

 poloha: neurčená 

 

 

 

 kód: Z056 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 56 

 tvar: obdĺžnikový? 

 rozmery: d-115,š-nezachytená,na V porušená buldozérom,h-7 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: neurčené 

 vek: juvenis- adultus I 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha  

 Nálezy: bez nálezov 

 

 

 

 kód: Z059 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 59 

 tvar: nezachytený 

 rozmery: d- nezachytená, na SZ porušená laténskym hrobom č.60,š-nezachytená,h-20 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: skrčené pred hrudníkom 

 pohlavie: neurčené 

 vek: maturus I, 40- 50 rokov 

 výška: 168 

 robusticita: stredne robustná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 zvláštnosť: Schmorlove uzly   



 Nálezy: 

 č. predmetu: (254 951) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery: p 10 

 poloha: na ľavom spánku 

 č. predmetu: (254 952) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment  

 poloha: pri horných končatinách 

 č. predmetu: (254 953- 254 954) 

 predmet: hrot kosteného šidla 

 stav: fragmenty 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri panve  

 poznámka: nástroj; omylom priradené dve inventárne čísla 

 

 

 

 kód: Z069 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 69 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-166,š-105,h-12 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 č. jedince: A 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: infans II, 8 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 č. jedince: B 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: infans I, 3-5 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 č. jedince: C 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 



 vek: maturus I, 40-50 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne robustná 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 zvláštnosť: rotácia horného špicáku 

 č. predmetu: (254 966) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 44, o 78, v 84 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (254 967) 

 predmet: kamenný prívesok tvaru trojuholníka s otvorom uprostred 

 stav: celý 

 rozmery: 27x27x5 

 poloha: neurčená 

 poznámka: symbolický predmet? 

 č. predmetu: (254 968) 

 predmet: kremencová čepieľka 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 poloha: neurčená 

 

 

 

 kód: Z077 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 77 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-190,š-115,h-23 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha  skrčené pod bradou 

 pohlavie: M 

 vek: adultus I, 20-30 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 993) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 61, o 108, v 123 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: 2 (254 994) 

 tvar: oble roztvorená misa 

 stav: celá, zlepená, doplnená 

 výzdoba: so 4 vodorovnými lalokmi pod okrajom 

 rozmery: d 103, o 107, v 67 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: 3 (254 995) 

 tvar: hrnček s ostrejšie profilovanou výduťou 



 stav: celý 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 45, o 60, v 62 

 poloha: pri panve   

 

 

 

 kód: Z081 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 81 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-180,š-140,h-28 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: Ž 

 vek: juvenis, 17-20 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: dobrý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (254 997) 

 tvar: oble roztvorená misa s okrajom šikmo zrezaným 

 stav: celá, zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 86, o 161, v 79 

 poloha: za chrbtom 

 

 

 

 kód: Z082 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 82 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-190,š-130,h-30 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus I, 20-30 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: dobrý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (254 999) 

 tvar: lievikovitá misa 

 stav: celá, zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 



 rozmery: d 95, o 152, v 61 

 poloha: pri dolných končatinách 

 

 

 

 kód: Z083 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 83 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-165,š-125,h-5 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: silne 

 poloha rúk: skrčené pod bradou 

 pohlavie: M 

 vek: adultus II, 30-40 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: dobrý, anatomická poloha 

 zvláštnosť: exostosa u stehennej kosti 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 001) 

 tvar: lievikovitá misa s mierne vyhnutým okrajom 

 stav: telo, dno, zlepená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 89, v 37 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: 2 (255 002) 

 tvar: plochá podstava 

 stav: dno, fragmenty 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 52 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 

 

 

 kód: Z084 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 84 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-290,š-105,h-25 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 č. jedince: 1 

 počet: 1? 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: adultus I, 20-30 rokov 

 výška: 169 

 robusticita: stredná 

 stav: ?, neanatomická poloha 



 č. jedince: 2 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené na hrudníku 

 pohlavie: Ž 

 vek: maturus I, II, 40- 60 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: gracilná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 004) 

 tvar: džbánok vajcovitého tela 

 stav: celý, zlepený 

 výzdoba: s pozdĺžnym plastickým rebrom na uchu 

 rozmery: d 58, o 83, v 130 

 poloha: pri lebke A, pri temene 

 poznámka: ulity (255 005)- pri rozplavení obsahu nádoby 

 č. predmetu: 2 (255 006) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 84, o 125, v 131 

 poloha: pri lebke A, pri temene 

 poznámka: 

 č. predmetu: 3 (255 007) 

 tvar: keramika 

 stav: chýba 

 výzdoba: 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách kostry A 

 č. predmetu: 4 (255 008) 

 tvar: profilovaná misa so zalomeným okrajom a 5 zvislými uškami na podhrdlí 

 stav: celá 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 90, o 150, v 75 

 poloha: pri dolných končatinách kostry A 

 č. predmetu: 5 (255 009) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, ucho a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách kostry a 

 č. predmetu: 6 (255 010) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, ucho a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách kostry A 

 

 

 

 kód: Z085 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 85 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-185,š-75,h-5 

 úprava: žiadna 



 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: S (hlava) - J 

 poloha: pravý bok, tvár k Z 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus I, 20-30 rokov 

 výška: 162 

 robusticita: gracilná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 

 tvar: nádoba 

 stav: chýba 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: (255 014- 255 014) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragmenty  

 poloha: pri lebke, pri temene 

 č. predmetu: (255 012) 

 predmet: paroh 

 stav: fragment 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 poznámka: symbolický predmet? 

 č. predmetu: (255 013) 

 predmet: zvierací zub 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 poznámka: symbolický predmet? 

 

 

 

 kód: Z086 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 86 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-275,š-nezachytená,na Z porušená objektom č.136,h-45 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 poznámka: fragment keramiky (255 067- 255 072) v zásype, datovanie: pravek 

 Jedinec: 

 č. jedince: A 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: adultus II, 30-49 rokov 

 výška: 174 

 robusticita: robustná 

 stav: ?, neanatomická poloha 

 č. jedince: B 

 počet: 1 



 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk:  neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: adultus II, 30-49 rokov 

 výška: 174 

 robusticita: robustná 

 stav: ?, neanatomická poloha 

 zvláštnosť: Schmorlove uzly, spondylóza, ľahká platyméria a platyknémia, zubný kaz 

 č. jedince: C 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: maturus I, 40-50 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: gracilná 

 stav: ?, neanatomická poloha  

 zvláštnosť: ankylóza S- I, zlomenina hrudného stavca 

 č. jedince: D 

 počet: 1 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: juvenis, 14-18 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: ?, neanatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 052) 

 tvar: dvojuchá nádobka s ostrejšie profilovanou výduťou, dvomi ušami na podhrdlí 

 stav: celá, zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 78, o 118, v 182 

 poloha: neurčená 

 poznámka: telo nádoby- 6 fragmentov so zdrsneným povrchom pri nádobe (255 053- 255 054); 

uhlíčky a ulity (255 056)- pri rozplavení obsahu nádoby, 1 vrecko 

 č. predmetu: (255 055) 

 predmet: zvieracia kosť 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke B, pri temene 

 poznámka: potrava?, pri nádobe 1 

 č. predmetu: 2 (255 057) 

 tvar: dvojuchá nádobka s mierne odsadenou podstavou, s naznačeným hrdlom a dvomi ušami 

na podhrdlí 

 stav: celá, 1 ucho nezachované 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 35, o 71, V 67 

 poloha: neurčená  

 poznámka: uhlíčky (255 058) - pri rozplavení obsahu nádoby, 1 vrecko 

 č. predmetu: 3 (255 059) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, okraj olámaný 

 výzdoba: nezdobený 



 rozmery: d 44, o 77, V 81 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 4 (255 060) 

 tvar: oble roztvorená miska s mierne zatiahnutým okrajom 

 stav: celá, 1 lalok nedochovaný, zlepená 

 výzdoba: so 4 vodorovnými lalokmi pod okrajom 

 rozmery: d 115, o 188, v 75 

 poloha neurčená 

 poznámka: drobné čriepky, uhlíčky (255 061)- pri rozplavení obsahu nádoby 

 č. predmetu: 5 (255 062) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: fragmenty 

 výzdoba: hrubé prstovanie 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 5 (255 062) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: fragmenty 

 výzdoba: hrubé prstovanie 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 6 (255 063) 

 tvar: profilovaná misa so zalomeným okrajom 

 stav: celá, zlepená 

 výzdoba: s 2 otvorenými zvislými a 2 slepými zvislými uškami pod okrajom 

 rozmery: d 97, o 208, v 75 

 poloha neurčená 

 poznámka: uhlíčky (255 064)- pri rozplavení obsahu nádoby, 1 vrecko; fragment okraja (255 065) pri 

nádobe, výzdoba: plastické rebro pod okrajom; fragment tela (255 066) pri nádobe, 

výzdoba: plastické rebro  

 

 

 

 kód: Z088 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 88 

 tvar: nezachytený 

 rozmery: d-270,š-nezachytená na V, h- nezachytená 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 č. jedince: 1 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k Z 

 skrčenie: mierne 

 poloha rúk: skrčená na hrudníku 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus II, 30-49 rokov 

 výška: 165 

 robusticita: gracilná- stredná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 č. jedince: 2 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 



 vek: adultus II, 30-49 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: gracilná- stredná 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 zvláštnosť: zelené zafarbenie na kostiach 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 077) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri kostrách A, B - pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 2 (255 078) 

 tvar: hrnček s ostrejšie profilovanou výduťou s mierne odsadeným  

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 61, O 81, v 110 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 3 (255 079) 

 tvar: oble roztvorená misa 

 stav: celá, zlepená 

 výzdoba: so 4 výčnelkami vytiahnutými z okraja nádoby 

 rozmery: d 88, o 142, v 68 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 4 (255 080) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 72, o 130, v 137 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 5 (255 081) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, dno 

 výzdoba: nepravidelné prstovanie 

 rozmery: d 148 

 poloha: pri dolných končatinách 

 poznámka: fragmenty keramiky (255 082- 255 086) pri nádobe, datovanie:  

 č. predmetu: 6? 

 predmet bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: chýba 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke č.1 

 poznámka: kultúra nálevkovitých pohárov 

 

 

 

 kód: Z090 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 90 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-210,š-90,h-12 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 



 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: neurčený 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: neurčený 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 088) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: telo, fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 2 (255 089) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, dno a ucho, fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 3 (255 090) 

 tvar: dno s plochou podstavou 

 stav: telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: d 73 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: (255 091) 

 tvar: nádoba 

 stav: okraj, fragment 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 poznámka: fragmenty 

 č. predmetu: (255 092) 

 tvar: nádoba 

 stav: telo, koreň ucha 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 poznámka: fragmenty 

 č. predmetu: (255 093) 

 tvar: nádoba 

 stav: ucho, fragment 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená 

 poznámka: fragmenty 

 č. predmetu: (255 094) 

 tvar: nádoba 

 stav: telo, fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: neurčená  

 poznámka: fragmenty 

 č. predmetu: (255 095) 

 predmet: bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 stav: fragmenty 

 rozmery neurčené 



 poloha: neurčená 

 

 

 

 kód: Z091 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 91 

 tvar: oválny 

 rozmery: d-210,š-95,h-10 

 úprava: kamene na dne 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 č. jedince: 1 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: stredne 

 poloha rúk: skrčené pod bradou 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus I, 20-30 rokov 

 výška: 160 

 robusticita: gracilná- stredná 

 stav: zachovalý, anatomická poloha 

 č. jedince: 2 

 počet: ? 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus? 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 4a (254 100) 

 tvar: oble roztvorená misa 

 stav: okraj, telo, dno, fragmenty, čiastočne zlepená 

 výzdoba: s 2 zvislými výčnelkami na okraji 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 č. predmetu: 1 (255 096) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, dno a fragmenty, čiastočne zlepená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 53, v 122 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 2 (255 097) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: d 45 

 poloha: neurčená 

 č. predmetu: 3 (255 098) 

 tvar: dno s plochou podstavou 

 stav: telo, dno a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: d 60 

 poloha: neurčená 



 č. predmetu: 4 (255 099) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo, dno 

 výzdoba: s 1 zachovalým zvislým výčnelkom na okraji 

 rozmery: d 114 

 poloha: neurčená 

 poznámka: fragmenty nádoby 4 - 4a (255 101- 255 106) pri nádobe 

 č. predmetu: 5 (255 107) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 78, o 147, v 121 

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 poznámka: fragmenty okraja, tela, dna (255 109- 255 121) pri nádobe 

 č. predmetu: (255 108) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment 

 poloha: pri lebke, pri temene 

 poznámka: v nádobe 5 

 

 

 

 kód: Z093 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 93 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-190,š-90,na V napojený hrob č.94,h-30 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 poznámka: fragmenty keramiky (255 128- 255 129) v zásype ; mazanica v zásype, 1 vrecko 

(255 130)  

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: neurčené 

 vek: infans II, 9-10 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: neurčená 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 123) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: chýba 

 rozmery: neurčené 

 poloha neurčená 

 č. predmetu: 2 (255 124) 

 tvar: hrnček vakovitého tela s odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 70, o 101, v 112 

 poloha: pri dolných končatinách  

 č. predmetu: 3 (255 125) 

 tvar: telo nádoby 

 stav: fragmenty,1 výčnelok zachovaný, zlepená 



 výzdoba: na okraji 1 zvislý výčnelok 

 rozmery: d 86, o 172, v 65 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 4 (255 126) 

 predmet: bronzová záušnica s listovito roztepaným koncom 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: celá 

 rozmery p 20 

 poloha: v ústach? 

 č. predmetu: (255 127) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  24x18x4 

 poloha: pod panvou 

 

 

 

 kód: Z094 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 94 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-260,š-70,na Z napojený na hrob č.93,h-25 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1? 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus I, 18-25 rokov 

 výška: 160 

 robusticita: gracilná- stredná 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 zvláštnosť: fossa hypertrochanterica, fossa bicipitis radii, os. Suturae lambdoidea, zelené zafarbenie 

na lebke 

 č. predmetu: 1 (255 134) 

 predmet bronzová záušnica stočená z jednoduchého drôtu 

 počet: 1 

 tvar: okrúhla 

 stav: fragmenty 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

 č. predmetu: 4 (255 132) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 74, o 115, v 135 

 poloha: pri lebke? 

 č. predmetu: 5 (255 133) 

 tvar: oble roztvorená misa 

 stav: celá, zlepená, doplnená 

 výzdoba: nezdobená 

 rozmery: d 80, o 146, v 56 

 poloha: pri dolných končatinách? 



 č. predmetu: 2  (255 135) 

 predmet: šípka s krídelkami, plošne retušovaná 

 počet: 1 

 tvar: trojuholníková 

 stav: celá 

 rozmery:  20x18x4 

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 3  (255 136) 

 predmet: kremencový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment  

 poloha: pri dolných končatinách 

 č. predmetu: 6 (255 137) 

 predmet: okruhliak 

 stav: celý 

 rozmery: 25x20x12 

 poloha: pri dolných končatinách 

 poznámka: symbolický predmet? 

 

 

 

 kód: Z095 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 95 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-210,š-100,h-10 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: JZ (hlava) - SV 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: mierne 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: Ž 

 vek: maturus I, 40-49 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredná 

 stav: nezachovalý, anatomická poloha? 

 počet: 1? 

 orientácia: neurčená 

 poloha: neurčená 

 skrčenie: neurčené 

 poloha rúk: neurčená 

 pohlavie: M 

 vek: juvenis 15-18 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: gracilná- stredná 

 stav: nezachovalý, neanatomická poloha?  

 Nálezy: 

 č. predmetu: (255 139) 

 tvar: oble roztvorená misa 

 stav: celá, zlepená 

 výzdoba: so 4 vodorovnými lalokmi pod okrajom 

 rozmery: d 64, o 130, v 50 

 poloha: neurčená  

 

 



 

 kód: Z097 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 97 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-155,š-110,h-15 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie 

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: silne 

 poloha rúk: skrčené pri hrudníku 

 pohlavie: neurčené 

 vek: adultus I,  20-30 rokov 

 výška: neurčená 

 robusticita: stredne robustná 

 stav: zachovalá, anatomická poloha 

 Nálezy: 

 č. predmetu: (255 141) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: telo, dno a fragmenty, čiastočne zlepený, doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 75, v 178 

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 č. predmetu: (255 142) 

 predmet: rohovcový odštep 

 počet: 1 

 stav: fragment  

 poloha: pri lebke, v záhlaví 

 

 

 

 kód: Z098 

 lokalita: Záhradníctvo 

 č. hrobu: 98 

 tvar: obdĺžnikový 

 rozmery: d-210,š-115,h-15 

 úprava: žiadna 

 rakva: nie  

 Jedinec: 

 počet: 1 

 orientácia: J (hlava) - S 

 poloha: pravý bok, tvár k V 

 skrčenie: silne 

 poloha rúk: skrčené pod bradou 

 pohlavie: Ž 

 vek: adultus II-maturus 

 výška: 162 

 robusticita: stredná 

 stav: dobrý, anatomická poloha 

 zvláštnosť: lumbálna spondylóza 

 Nálezy: 

 č. predmetu: 1 (255 144) 

 tvar: oble roztvorená misa 

 stav: celá, zlepená, doplnená 

 výzdoba: so 4 zvislými výčnelkami na okraji 



 rozmery: d 105, o 221, v 80 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

 č. predmetu: 2 (255 145) 

 tvar: časť nádoby 

 stav: okraj, telo a fragmenty 

 výzdoba: nezdobené 

 rozmery: neurčené 

 poloha: pri lebke, pri čelnej kosti 

 č. predmetu: 3 (255 146) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie s mierne odsadeným hrdlom 

 stav: celý, zlepený, doplnený 

 výzdoba:  na rozhraní výduti a hrdla s vodorovným plastickým rebrom, na výduti zvislé plastické 

rebrá 

 rozmery: d 64, o 10, v 127 

 poloha: pri lebke, pred tvárovou časťou 

 č. predmetu: 4 (255 147) 

 tvar: hrnček esovitej profilácie 

 stav: celý, čiastočne zlepený a doplnený 

 výzdoba: nezdobený 

 rozmery: d 24, o 78, v 68 

 poloha: pri dolných končatinách 

 


