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Anotácia 

Priestorová analýza hrobov na pohrebiskách v Jinoniciach a Nových Butoviciach  je 

pokračovaním primárneho spracovávania bakalárskej práce. Rozbor ďalšieho pohrebiska 

v Malej Ohrade dopĺňa pramennú základňu staršej doby bronzovej v mikroregióne Prahy 5. 

Začleneniu tohto mikroregiónu do kontextu stredočeskej oblasti napomáha komparácia 

s časovo totožnými pohrebiskami v Kněževsi pri Prahe a Vepřku pri Mělníku. Porovnanie 

s pohrebiskami zo severozápadných Čiech umožňuje definíciu regionálnych špecifík 

charakteru únětickej kultúry v povodí Prokopského, Jinonického a Dalejského potoka. 
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Anotation 

Spatial analysis of the graves in burial grounds in Jinonice and Nové Butovice is a 

continuation of the primary processing of bachelor’ s work. Analysis of further burial in Malá 

Ohrada complete the source basis of Bronze Age in micro-region Prague 5. Integration of  the 

micro-region in the context of the central Bohemian assist comparision with the identical time 

graves in Kněževes burial ground near Prague and in Vepřek near Mělnik. Comparision with 

the burial of northwestern Bohemia allows the definition of regional differences in Únětice 

Culture in the river basin Prokopský, Jinonický and Dalejský. 
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1. Úvod 

K najrozsiahlejším akciám v histórii archeologického výskumu Prahy patrila záchrana 

a dokumentácia pamiatok ohrozených v súvislosti s výstavbou Jihozápadního Města v obvode 

Prahy 5 (Havel - Kovářík 1985, 77).Výskumy prebiehajúce v rokoch 1978-1986 priniesli 

množstvo materiálu, ktorý z väčšej časti ostal do dnešnej doby nespracovaný.  

Z dôvodu výstavby obytného komplexu Lužiny prebehol v rokoch 1979-1981 

záchranný archeologický výskum na lokalite označovanej ako Stodůlky-Malá Ohrada  

pod vedením Dr. Jana Kováříka. Krátke správy o nálezoch a objektoch z tejto lokality sa 

v literatúre objavujú tradične pod názvom Malá Ohrada (Fridrichová et al. 1995, 171) alebo 

neskôr aj Stodůlky 3 (Smejtek 2005, 451) a Praha-Stodůlky (Jiráň /ed./ et al. 2008, 24). 

Záchranný výskum na lokalite Jinonice-Záhradníctvo uskutočnený v rokoch  

1984-1986 pri hĺbení trasy metra B z povrchu prebehol pod vedením Dr. Jana Kováříka  

a Dr. Josefa Havla. V literatúre je lokalita uvádzaná ako Jinonice (Havel – Kovářík 1988, 176) 

alebo Jinonice 4 (Smejtek 2005, 436). 

Výstavba bytového komplexu v Stodůlkach si vynútila realizáciu záchranného 

výskumu na lokalite Stodůlky-Nové Butovice prevedeného v rokoch 1985 opäť pod vedením 

Dr. Jana Kováříka, ale aj Dr. Marie Fridrichovej. V publikáciách je lokalita uvádzaná  

pod názvami Nové Butovice (Fridrichová et al. 1995, 172) alebo Jinonice 5, prípadne 

Stodůlky 4 (Smejtek 2005, 436, 451). 

Diplomová práca nadväzuje na primárny rozbor dvoch pohrebísk zo staršieho 

a mladšieho obdobia únětickej kultúry v  mikroregióne Praha 5 prevedených v bakalárskej 

práci (Petriščáková 2009). Na základe celkových plánov z lokality Jinonice-Záhradníctvo 

(Praha 5) a Stodůlky-Nové Butovice (Praha 5) bolo možné previesť priestorovú analýzu 

hrobov a určiť vzájomné vzťahy na pohrebisku. Spolu s ďalšou spracovávanou lokalitou 

z tejto oblasti s významným pohrebiskom zo staršieho obdobia únětickej kultúry  

Stodůlky-Malá Ohrada (Praha 5) sa snažím aspoň čiastočne skompletizovať pohľad na oblasť 

kedysi hojne osídľovanú pravekými populáciami a zároveň i definovať regionálne špecifiká 

charakteru únětickej kultúry v tomto mikroregióne. 
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2. Lokalizácia pohrebísk 

2. 1. Lokalita Jinonice-Záhradníctvo 

Pohrebný areál staroúnětickej kultúry je lokalizovaný na k. ú. Jinonice, ppč. 174,  

210-211, 222, 226 v mieste bývalého Holmanova záhradníctva vo výške 350 m n. m. 

Nálezisko je vymedzené dnešnými ulicami Řeporyjskou, Butovickou a Starou Stodůleckou. 

Areál je definovaný na základnej mape 1:10 000, list 12-42-01 štyrmi koordinátami  

vo vzdialenosti od Z a J sekčnej čiary (obr. 1, 2): 

1 - 263 mm od ZSČ, 56 mm od JSČ 

2  - 264 mm od ZSČ, 64 mm od JSČ 

3 - 248 mm od ZSČ, 59 mm od JSČ 

4 - 250 mm od ZSČ, 68 mm od JSČ 

 

2. 2. Lokalita Stodůlky-Nové Butovice 

Pohrebný areál mladšej únětickej kultúry je lokalizovaný na k. ú. Jinonice a čiastočne 

na k. ú. Stodůlky, ppč. 1286, 1288-1293 v mieste obytného súboru Nové Butovice vo výške 

320 m n. m. Nálezisko je vymedzené dnešnými ulicami Seydlerovou, Slunečním náměstím, 

Suchým vŕškem a Ovčím hájkem. 

Areál je definovaný na základnej mape 1:10 000, list 12-42-01 šiestimi koordinátami 

vo vzdialenosti od Z a J sekčnej čiary (obr. 1, 2): 

1 – 178 mm od ZSČ, 62 mm od JSČ 

2 – 196 mm od ZSČ, 65 mm od JSČ 

3 – 213 mm od ZSČ, 62 mm od JSČ 

4 – 217 mm od ZSČ, 77 mm od JSČ 

5 – 195 mm od ZSČ, 76 mm od JSČ 

6 – 177 mm od ZSČ, 77 mm od JSČ 

 

2. 3. Lokalita Stodůlky-Malá Ohrada 

Pohrebný areál staroúnětickej kultúry je lokalizovaný na k. ú. Stodůlky, v mieste obytného 

súboru Lužiny. Nachádza sa severozápadne od Malej Ohrady na pravom brehu Prokopského 

potoka. Presné koordináty tohto náleziska chýbajú. Na základnej mape 1:10 000, list 12-42-01 

je vyznačená približná poloha areálu (obr. 1). 
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3. Prírodné podmienky na lokalitách a v širšom pražskom okolí 

Región Prahy je neobyčajne členitý, geologicky, pedologicky a klimatologicky pestrý. 

Leží v strednej časti Českej vysočiny a náleží k jej trom subprovinciám, Českej tabuli, 

Poberounskej a Českomoravskej subprovincii. Užšie katastrálne územie Prahy zaberá len 

Poberousku sústavu a menšia časť na severovýchode územia je súčasťou Českej tabule 

(Kovanda a kol. 2001, 53-72). 

Pražská plošina, ktorá je najviac zastúpenou časťou Poberounskej sústavy na 

pražskom území sa rozkladá na oboch stranách Vltavy a ďalej sa delí na dva podcelky - 

Říčanskú plošinu na juhu a juhovýchode územia, na severe a severozápade Kladenskú tabuľu. 

Súčasťou Českej tabule zasahujúcej na územie Prahy je Českobrodská tabuľa so svojou 

okrajovou časťou Stredolabskou tabuľou (Kovanda a kol. 2001, 53-72). 

Najpodstatnejšou časťou sledovaného územia je práve Pražská plošina so svojim 

charakteristickým tvarom reliéfu, kde sa striedajú rozsiahle plochy zarovnanej plošiny 

i mierne nakloneného reliéfu s hlboko zarezanými údoliami Vltavy. Preto má územie Prahy 

značne členitý povrch a to hlavne v západnej časti. Interval výškového rozpätia reliéfu  

je pomerne veľký, dosahuje hodnoty 50-200 m, čo je charakteristické pre členitú pahorkatinu. 

Maximálna nadmorská výška 400 m n. m bola nameraná západne od Zličína, najnižšie 

položeným miestom s hodnotou 175 m n. m je hladina Vltavy pod Suchdolom  

(Cílek 2005, 88; Kovanda 2001 a kol. 68). 

Podložie skúmaných lokalít tvoria zložité súvrstvia rôzne odolných ordovických 

bridlíc, kremeňov, pieskovcov a vulkanitov. Na povrchu sú prekryté vápnitou sprašou 

a sprašovým hlinami, na ktorých vznikali v priebehu holocénu úrodné černozeme 

a hnedozeme. 

Na bohatom substráte sa predpokladá výskyt čermeľovej dubohraboviny, ktorá patrí k 

lesnému spoločenstvu vnútorných Čiech (Pokorný 2005, 102-102). Rekonštrukcia vegetácie 

strednej Európy v období epiatlantiku prevedená na oblasti Českého krasu, odpovedá 

zmiešaným dúbravám, kde miestami dochádza k torzovitej prevahe smreku, borovice a jelše 

na úkor lipe a brestu (Ložek 1973, 75-86). Územie Prahy leží na hranici oblastí  mierne teplej, 

suchej, miernej zimy a mierne teplej, suchej, prevažne miernej zimy  

(Němec – Ložek /eds./ 1997, 128). Možno predpokladať, že súčasná priemerná teplota nášho 

klimatického pásma čiastočne koreluje s podnebím subboreálu, ktoré približne pokrýva 

obdobie staršej doby bronzovej. Vychádza sa z predpokladu cyklického striedania suchých  

a teplých periód s vlhkými a chladnými (Bouzek 1988, 465). Veľký vplyv na osídlenie má 

i mikroklíma, ktorá ovplyvňuje lokálne priemerné ročné teploty až o 1-2° C. Charakter 
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mikroklímy je ovplyvnený veternou a slnečnou intenzitou, vegetáciou a priepustnosťou 

podložia. Najideálnejšie substráty vytvárajúce vhodnú mikroklímu sú tvorené vápencovými 

horninami, pieskovcami i sprašami, t. j. prostredie podobné Českému krasu, preto je možné  

na mikroregiónu Prokopského, Dalejského a Jinonického potoka aplikovať výsledky 

rekonštrukcie podnebia a vegetácie Českého krasu (Cílek 2005, 78; Ložek 1973, 75-86). 

Ostroh butovického hradiska, dominanty miestnej krajiny, je tvorený silúrskymi 

a devónskymi vápencami. Na severovýchode končí Dívčimi hrady a údolím Vltavy,  

na severozápade od ostrohu hradiska sa vypínajú Hemrovy skály zložené zo silúrskych 

vulkanických hornín, v ktorých sa ešte dnes sporadicky nachádzajú skameneliny trilobitov 

a graptolitov (Chlupáč 1988, 77-82). 

Prokopské údolie zložené taktiež z vápencov silúru a devónu má typický kaňonovitý 

charakter so strmými skalami po oboch stranách. V hornej časti zrazu sú zrejmé vchody  

do menších jaskýň, ktoré vznikli v priebehu staršieho obdobia kvartéru. Podľa zvyškov 

devónskych koralov zachovaných na povrchu skál nesú názov „Koralové“ (Klukovické) 

jaskyne (Chlupáč 1988, 77-82). Približne uprostred Prokopského údolia sa kedysi nachádzala 

Prokopská jaskyňa dlhá 120 m, neskôr zničená lomom na kameň (Cílek 2005, 91). 

Pomerne veľkú hustotu pravekého osídlenia je možné vyvodiť nielen na základe 

úrodných pôd, pôsobivých geologických štruktúr a vhodnej mikroklímy, ale aj na základe 

prítomnosti výdatných vodných zdrojov. Pramene tejto oblasti sú viazané na styk 

vrchnokriedových pieskovcov a podložných ílov a patria k najväčším pražským prameňom 

(Cílek 2005, 96). Dalejský, Prokopský a Jinonický potok patria zase k potokom 2. stupňa  

a sú ľavobrežným prítokom Vltavy (Cílek 2005, 96). V priebehu celého obdobia praveku  

sa predpokladá ich podstatný vplyv pri vytváraní sídelných areálov v oblasti Jinoníc  

a Stodůlek (Hásek 1984, 1-27). 
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4. Únětická kultúra v Čechách a na Morave 

Staršiu dobu bronzovú reprezentuje v Čechách a na Morave únětická kultúra,  

ktorá za dobu svojho trvania prežívala určitý vývoj a prekonávala najrôznejšie zmeny 

(Moucha 1963, 60). Svoj názov dostala podľa eponymnej lokality Únětice, kde na konci  

70. rokov 19. storočia na mieste zvanom „Holý vrch“ prekopal roztocký lekár Čeněk Ryzner 

radové pohrebisko so skrčenými kostrami a typickým pohrebným inventárom, rozdelené  

do dvoch skupín (Ryzner 1880, 289-308). 

Prvé výskumy únětických hrobov prebehli už v 40. rokoch 19. storočia v Čechách. 

Únětické hroby na Skalsku, v Libčanech, Malých Číčovicích a Kojeticích, či skrinkový hrob 

zo Bžan na Lounsku boli postupne publikované na stránkach Památek archeologických 

(Smejtek 2005, 361-362; Jiráň /ed./ 2008, 18). Nálezy a hroby podobné nálezom z Únětic boli 

označované ako „památky rázu únětického“. Od 90. rokov 19. storočia sa už priamo 

používalo spojenie únětická kultúra, ktoré ako prvý zaviedol do literatúry antropológ Jindřich 

Matiegka (Matiegka 1892, 41-46, 109-118, 221-228). V tom istom období ako Čeněk Ryzner 

preskúmal únětické pohrebisko, odkryl na lokalite Měnín pri Brne niekoľko starobronzových 

hrobov i Anton Rhezak a skupina moravských i viedenských archeológov začala presadzovať 

názov tejto kultúry ako měnínsky typ (Mönitzer Typus), ktorý sa však obecne neujal  

(Rhezak 1880, 202-214). 

V nasledujúcich rokoch po Ryznerovom výskume dochádza k nárastu pramennej 

základne únětickej kultúry vďaka J. Felcmanovi a V. Schmidtovi, ktorí prevádzali výskumy  

v Holubicích, Slanom, Kamýku, Noutonicích, Velkých Přílepech, Malých Číčovicích, Tursku 

a ďalších (Jiráň /ed./ et al. 2008, 18; Moucha 2010, 673-688). Zásluhou činnosti Píčovej 

družiny bolo prekopané množstvo únětických hrobov, publikované na stránkach Památek  

a súhrnne v prvom zväzku Starožitností země České (Píč 1899). Lubor Niederle 

v syntetickom diele Lidstvo v době předhistorické zase zhrnul vtedajší stav bádania o praveku 

a rannom stredoveku v širšom európskom kontexte (Niederle 1893). Na prelome storočí 

ubúda únětických objavov aj publikácií na stránkach Památek archeologických. Z tohto 

obdobia stojí určite za zmienku dielo Rukověť české archeologie  

(Buchtela - Niederle - Matiegka 1910) ako aj Příspěvek k datování kultury únětické  

(Niederle 1922-1923, 115). 

V moravskom prostredí sa únětickej kultúre podrobne venoval J. Palliardi,  

ktorý na základe výskumov pohrebísk chronologicky prepracoval jednotlivé fázy. Najstaršiu 

fázu únětickej kultúry predstavovalo pohrebisko v Těšeticích, strednú pohrebisko 

v Oblekovicích a najmladšiu pohrebisko v Mikulově (Palliardi 1896, 16-24). 
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V období medzi dvomi svetovými vojnami bolo publikované malé množstvo materiálu 

s výnimkou Kolínska, kde doktor František Dvořák previedol a pomerne kvalitne publikoval 

výskum pohrebiska Polepy u Kolína (Dvořák 1926, 22-44) a ďalších lokalít. Na Morave boli 

v tomto období preskúmané tri veľké pohrebiská v Kyjovicích (Tihelka 1953, 229-328 ), 

v Šardičkách (Procházka – Chleborád – Kalousek 1927) a Němčicích na Hané  

(Červinka 1926, 3-35). Zvýšený záujem o hmotné pamiatky únětickej kultúry podmienený 

terénnym výskumom sa prejavil na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia, kedy sa uskutočnili 

výskumy pohrebísk v  Liběšovicích (Moucha 1966, 515-540) a v Praze-Bubenči  

(Jíra 1923, 81-103; Jíra 1924, 1-19). J. A. Jíra a A. Stocký rozlíšili dve výrazné časové 

obdobia únětickej kultúry. Staršie nazvali předúnětická kultúra, ktorá spadala ešte do obdobia 

eneolitu a mladší klasický stupeň, ktorý už patril vlastnej dobe bronzovej  

(Jíra 1924; Stocký 1926). Ďalšie výskumy rozširovali už bohatý únětický inventár, ale bez 

širšieho kontextu a náležitej dokumentácie. Z hlavných syntetických prác z tohto obdobia  

sú cenným zdrojom informácií práce J. Schránila Studie o vzniku kultury bronzové v Čechách 

(Schránil 1921), Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens (Schránil 1928) a A. Stockého 

Čechy v době bronzové, kde predstavil vlastnú periodizáciu únětickej kultúry. Na základe 

bronzových nálezov ju rozdelil na starší a mladší úsek, ale nedefinoval presne náplň 

jednotlivých období (Stockýl 1928). Významný prínos pre poznanie staršej doby bronzovej 

v Čechách predstavuje práca J. Böhma Rozšíření kultury únětické, v ktorej sa pokúsil 

o synchronizáciu únětickej kultúry s ostatnými kultúrami staršej doby bronzovej v strednej 

Európe (Böhm 1925, 1-14).  

V povojnovom období bola venovaná pozornosť teoretickému spracovaniu vybraných 

problémov staršej doby bronzovej v základných prácach Pravěké Československo  

(Filip 1948), Pravěk Československa (Neustupný a kol. 1960), Evropský pravěk  

(Filip a kol. 1962). Jan Filip rozdelil únětickú kultúru do troch stupňov, kedy do náplne 

staroúnětického stupňa zahrnul i protoúnětickú fázu, nasledovalo klasické obdobie, ktoré 

vrcholilo neskorým stupňom (Filip 1948). 

V roku 1946 publikoval K. Tihelka nové tzv. neskoroúnětické nálezy, ktoré nazval 

věteřovským typom podľa lokality v Nových Horách u Věteřova, kde sa vyskytovala bohatá 

koncentrácia keramiky tohto typu (Tihelka 1960, 27-135). Keramický inventár známy  

zo sídlisk v sebe zahŕňal znaky maďarovské i mladoúnětické. Na základe tejto charakteristiky 

bol daný typ zaradený na koniec staršej doby bronzovej. V Čechách sa věteřovskými vplyvmi 

na keramike zaoberala I. Hnízdová a pokladala ich za doklad styku dvoch kultúrnych 

okruhov, únětického a věteřovského (Hnízdová 1954, 211-214). 



 14

L. Hájek v roku 1954 vyčlenil samostatnú juhočeskú únětickú skupinu, ktorá bola 

špecifická pochovávaním pod mohylami. Vyslovil i predpoklad o vzájomných stykoch 

severnejších a stredočeských oblastí s Podunajskom prostredníctvom juhočeskej skupiny 

(Hájek 1954). Zároveň vytvoril periodizáciu únětickej kultúry, v ktorej predpokladal 

kontinuálny vývoj od protoúnětického až do neskorého stupňa (Hájek 1960, 48-62). 

Systém periodizácie V. Mouchy zo 60. rokov 20. storočia je vypracovaný  

na pohrebisku Polepy u Kolína. Na základe horizontálnej stratigrafie delí staršie obdobie  

na štyri stupne (protoúnětický, stroúnětický, stredoúnětický a predklasický) a mladšie obdobie 

na dva stupne (klasický a poklasický). Predpokladá priamy vývoj zo základov kultúry 

zvoncovitých pohárov bez zásahu šnúrovej keramiky, kedy zase vplyvom kultúry 

protonagyrévskej vzniká kultúra protoúnětická a lineárnym vývojom z nej zase kultúra 

staroúnětická (Moucha 1963, 9-60). Materiálová náplň podrobne prepracovaných 

jednotlivých stupňov však býva často nerozpoznaná a zamenená. 

I. Pleinerová vychádzala hlavne z vlastných výskumov sídlisk zo severozápadných 

Čiech (výskum v Březně u Loun, kde bolo pre poznanie staršej doby bronzovej objavené 

dôležité únětické sídlisko a pohrebisko: Hnízdová 1955; Pleinerová 1959; Pleinerová 1967) 

a z nálezov priľahlého Saska, na podklade ktorých rozdelila únětickú kultúru do troch 

stupňov. Do staršieho obdobia radí dva stupne (I a II). Stupeň I delí ďalej na dva podstupne 

(Ia – protoúnětický, Ib – staroúnětický). Vznik protoúnětickej kultúry predpokladá  

zo základov kultúry so zvoncovitými pohármi, ktorá súbežne existovala so staroúnětickou 

kultúrou, ktorá vznikla zase z podložia kultúry so šnúrovou keramikou a ďalej sa samostatne 

vyvíjala cez stupeň II. Mladšie obdobie zastupuje stupeň III  

(Pleinerová 1966; Pleinerová 1967, 339-455). Toto členenie je pomerne komplikované, 

pretože hlavne v staršom období nie sú definované jasné hranice medzi stupňami Ib a II. 

Na Morave bola približne v rovnakom období vypracovaná periodizácia  

J. Ondráčkem. Únětickú kultúru delí na päť stupňov, začína protoúnětickým, pokračuje 

staroúnětickým a predklasickým, ktoré zahŕňa v rámci staršieho stupňa, ďalej klasickým 

a poklasickým, ktoré tvoria mladší stupeň (Ondráček 1967, 389-446). 

Poznatky o pravekých kultúrach na území Čiech a Moravy boli súborne zhrnuté 

a publikované v Pravěkých dějinách Čech (Pleiner – Rybová /red./ 1978) a novšie 

v Pravěkých dějinách Moravy (Podborský a kol. 1993). 

Najnovšiu periodizáciu vypracoval v roku 1998 M. Bartelheim. Aplikáciou seriácie 

a korešpondenčnej analýzy na hrobové nálezy únětickej kultúry zo stredných 

a severozápadných Čiech vysledoval základné zmeny v tektonike nádob, ktoré umožnilo 
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rozdelenie kultúry do troch stupňov (prvé dva odpovedajú obdobiu staršiemu, tretí mladšiemu 

obdobiu únětickej kultúry). Náplň jednotlivých období vychádza zo základných zmien 

v tektonike nádob vyvíjajúcich sa od oble profilovaných tvarov cez profilovanejšie  

až k ostro hranatým (Bartelheim 1998). 

V súčasnosti sú využívané periodizačné schémy V. Mouchy, I. Pleinerové a M. 

Bartelheima. 

Relatívna chronológia staršej doby bronzovej v Čechách sa od čias Jaroslava Böhma 

opiera o  Reineckeho chronologický systém (Reinecke 1924, 43-44; Reinecke 1933, 11-13). 

Nové metódy archeologického výskumu a častejšia spolupráca s prírodovednými 

obormi prinášajú nové poznatky i nový pohľad na život nielen v staršej dobe bronzovej,  

ale v celom období praveku. Z Čiech pochádzajú dve rádiokarbónové dáta, ktoré napomáhajú 

k vytvoreniu predstavy o približnom trvaní únětickej kultúry na našom území. Hodnota 

získaná analýzou skeletu z protoúnětického hrobu v Kněževsi pri Prahe kladie toto obdobie 

medzi roky 2200-1950 BC (Smejtek 2005, 356). Druhý dátum pochádza zo vzorkou dreva 

z profilu z Českých Budějovíc a kladie existenciu staršej doby bronzovej  

k rokom 2457+/-140 BC, 1714+/-136 BC a 1634+/-135 BC (Jiráň /ed./ et al. 2008, 28). 

Výsledky ďalšieho poznávania boli priebežne publikované v nových prácach Praha v pravěku 

(Fridrichová et al. 1995), Pravěká Praha (Lutovský - Smejtek a kol. 2005) a v 

niekoľkozväzkovom diele Archeologie pravěkých Čech, konkrétne piaty zväzok Doba 

bronzová (Jiráň /ed./ et al. 2008). 
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5. Vývoj osídlenia a prehľad bádania na lokalitách  

(k. ú. Jinonice a k. ú. Stodůlky) 

Región Jinonického, Prokopského a Dalejského potoka s okolím patril k intenzívne 

využívaným a osídľovaným oblastiam. Vhodné prírodné podmienky, úrodná pôda  

i prítomnosť vodných zdrojov lákali ľudí takmer počas celého praveku i obdobia 

nasledujúceho. 

Podobne toto územie priťahovalo aj záujem archeológov minimálne od konca  

19. storočia, ale o prevádzaní archeologických výskumov na „profesionálnej“ úrovni môžeme 

hovoriť až od polovice 20. storočia. Obdobie po 2. svetovej vojne je späté s menom Norberta 

Maška, ktorý pôsobil v Muzeu hlavního města Prahy a ako jediný previedol rozsiahlejšie 

plošné odkrytie miestneho pravekého refugia, butovického hradiska  

(Mašek 1970; Mašek 1971). Najvýznamnejšia kapitola archeologických akcií Muzea hlavního 

města Prahy začína v roku 1974 po pripojení 30 obcí k Prahe a s počiatkom výstavby 

Jihozápadního Města, a tým i nevyhnutnej infraštruktúry. Aktivity Záchranného oddělení 

Muzea hlavního města Prahy sú spojené s menami Marie Fridrichové, Jana Kováříka a Josefa 

Havla. V súčasnosti na výskumy Muzea čiastočne nadväzuje Labrys o. p. s. pod vedením 

Milana Kuchaříka. K novodobému rozšíreniu poznatkov o osídlení tejto oblasti prispieva 

i výstavba nového administratívneho a bytového komplexu Západní Město v blízkosti stanice 

metra Stodůlky, kde Labrys o. p. s. od roku 2008 prevádzala záchranný archeologický 

výskum. 

Na dnešnom katastrálnom území Jinonice bolo v priebehu záchranného výskumu na 

trase metra III B v rokoch 1984-1985 zachytené pohrebisko eneolitickej kultúry lievikovitých 

pohárov, konkrétne v priestore bývalého Holmanova zahradnictví, južne od stredovej 

zástavby obce Jinonice (Turek 1996, 5-58). Z obdobia eneolitu pochádza aj pohrebisko ľudu 

so šnúrovou keramikou, ktoré svojim rozsahom 56 hrobov patrí k najväčším známym 

v stredných Čechách (Buchvaldek – Kovářík 1993, 119-141). V roku 2007 prebehol výskum 

pri stavbe rodinného domu v Butovické ulici, kde bolo zistených päť kostrových a jeden 

žiarový hrob kultúry zvoncovitých pohárov. Žiarový hrob obsahoval pozostatky drevenej 

komorovej konštrukcie a kamenného násypu (Kuchařík et al. 2008, 5-30). 

S vyššie zmienenou výstavbou metra je spojené i pohrebisko zo staršej fázy únětickej 

kultúry s takmer 30 hrobmi (Fridrichová et al. 1995, 174; Petriščáková 2009). K zaujímavým 

nálezom staršej doby bronzovej patrí i konštrukcia stĺpového domu s rozmermi dĺžky a šírky 

25 x 15m, ktorej pôdorys bol odkrytý v roku 1983 neďaleko od Závodů průmyslové 

automatizace. Pôdorysne dom zaberá pomerne veľkú plochu, nezvyčajnú pre únětické domy, 
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preto sa predpokladá, že sa nejedná o obytný objekt, ale o stavbu so špecifickou funkciou 

(Fridrichová et al. 1995, 134; Pleinerová 2002, 163-165). Z mladšej doby bronzovej bolo 

v rokoch 1986-1987 preskúmaných asi 40 objektov knovízskej kultúry pri štadióne TJ 

Motorlet a na neďalekej Stodůlecké ulici (Havel - Kovářík 1998, 176-177). Ku ďalšiemu 

pokračovaniu mladobronzového osídlenia v danej oblasti možno radiť i dvojicu štítarských 

„dvorcov“ odkrytých v roku 1981 v blízkosti štadiónu TJ Motorlet. Vo vnútri týchto 

sídelných štruktúr sa nachádzali polozemnice, pec a ďalšie zahĺbené jamy rozmiestnené 

pomerne blízko pri sebe (Fridrichová et al. 1995, 171). 

Z doby halštatskej, bylanskej kultúry, pochádza 14 žiarových hrobov a jeden kostrový, 

nájdené v roku 1985 pri výstavbe sídliska Nové Butovice. Hroby obsahovali pomerne bohatý 

keramický inventár. Počet hrobov nebol definitívny, ďalšie padli za obeť mechanickej 

skrývke (Fridrichová – Koutecký – Slabina 1992, 319-396). 

Zatiaľ najväčšie laténske pohrebisko v Čechách s počtom hrobov 56 bolo zachytené 

opäť na pozemku bývalého Holmanova zahradnictví, východne od stanice metra Nové 

Butovice (Fridrichová et al. 1995, 237). 

Juhozápadne od dnešného Jinonického zámku sa vo výkopoch pre inžinierske siete 

našlo asi 20 sídliskových objektov zo staršej doby rímskej (Fridrichová et al. 1995, 237). 

Pokračovanie pravekého osídlenia tejto oblasti sa podarilo zistiť v roku 2006 pri výstavbe 

bytového komplexu Botanica Vidoule I. a II. západným smerom od Jinonického zámku,  

kde sa našiel hrob kultúry so šnúrovou keramikou a eneolitické sídliskové objekty  

(Kuchařík - Vávra 2006, 3-4). V roku 2007 boli v Butovické ulici zistené pozostatky šiestich 

rane stredovekých vyhrievacích pecí, ktorých prítomnosť na tejto lokalite je spojovaná 

s osídlením butovického hradiska (Horák 2009, 403; Klápště - Dragoun - Tryml 1984, 14). 

Praveké aktivity na dnešnom katastrálnom území Stodůlky sú známe najmä vďaka 

spomínaným záchranným akciám Muzea hlavního města Prahy a Archeologického ústavu 

ČSAV i spoločnosti Labrys o. p. s. K rozširovaniu pramenného fondu ale často prispievali  

a prispievajú i miestni nadšenci a rôzne generácie archeológov. Z obdobia paleolitu 

a mezolitu sa nám zachovali len nejasné doklady ľudskej činnosti. V polovici 20. storočia 

František Prošek z polohy „Na pískách“ neďaleko Stodůlek zhromaždil zbierku 

paleozoických kremeňov, ktoré pokladal za kamenné nástroje campignienu, ale neskoršie 

závery vyvrátili možnosť vzniku týchto artefaktov ľudskou činnosťou  

(Prošek – Ložek 1954, 35-74). Zatiaľ jediným aj to diskutabilným nálezom tejto doby ostáva 

kostené dlátko z bližšie nezdokumentovanej polohy v okolí tehelne v Řeporyjích, ktoré sa 

našlo pred rokom 1899 spolu s kosťami tura, nosorožca a koňa (Štorch 1921, 49). 



 18

Bohaté doklady osídlenia pochádzajú z neolitu, nielen z terénnych výskumov,  

ale i povrchových zberov. Početný súbor lineárnej keramiky bol zhromaždený povrchovým 

zberom z polohy „Závětina“ v Řeporyjích (Sedláček 1970, 140-141; Daněček 2000, 206-207). 

Pri výstavbe obytného súboru Šafránka v roku 2005 bol zachytený neolitický príkop  

so staršími i mladšími objektmi (Kuchařík – Vávra 2006, 3). Kultúra s vypichanou keramikou 

je známa zo sídliskových objektov z okolia stodůleckého cintorína (Zápotocká 1998, 217), 

medzi ulicami K Ohradě a Mládí (Kovářík 1985, 144) a zo žiarového hrobu v polohe  

„Na dolnici“ (Zápotocká – Motyl – Vencl 1997, 586-606; Zápotocká 1998, 217). Asi 32 

zásobných a stavebných jám kultúr s lineárnou a vypichanou keramikou bolo zachytených  

i záchranným výskumom pri stavbe materskej školy medzi ulicami Od Školy a K Závětinám 

(Fridrichová 1984, 173). 

Určitým centrom osídlenia v priebehu eneolitu sa stalo už vyššie spomínané butovické 

hradisko, z ktorého sú známe nálezy kultúr lievikovitých pohárov i řivnáčskej kultúry  

(Mašek 1965, 102-104). Najnovší nedeštruktívny prieskum na hradisku v rokoch 1998-1999 

previedli a výsledky spracovali J. Turek a V. Daněček (Turek – Daněček 2000, 89-99). 

Preskúmaný sídliskový areál Lužiny a stodůlecký cintorín poskytli objekty 

staroeneolitických kultúr jordanovskej a lievikovitých pohárov (Zápotocká 1998, 228). Ďalšie 

dva objekty jordanovskej kultúry sa nachádzali i v priestore Malé Ohrady (Turek 2005, 299). 

Stredný eneolit na tomto katastrálnom území reprezentuje zahĺbená zemnica řivnáčskej 

kultúry štvorcového pôdorysu s dokladom nadzemnej drevenej konštrukcie, ktorá bola 

nájdená predstihovým výskumom na ploche Západního Města (Vávra 2009, 4-5). Kultúry 

mladšieho eneolitu zastupujú hroby a pohrebiská. Kostrový hrob šnúrovej keramiky 

s kamenným sekeromlatom, pazúrikovou čepeľou, džbánom a dvoj kónickou amforou bol 

objavený v tehelni na Vidouli (Borkovský 1934, 50-51). Rozsiahly komplex pohrebísk tejto 

kultúry bol odkrytý pri výstavbe Jihozápadního Města medzi Slunečním náměstím a Ovčím 

hájkem a v priestore stanice metra Nové Butovice. Ďalšie hroby sem pokračovali východne 

od Jinoníc. Ide o lokalitu s pohrebiskom šnúrovej keramiky stredoeurópskeho významu 

(Buchvaldek – Havel – Kovářík 1991; Buchvaldek – Kovářík 1993). Štyri hroby kultúry so 

šnúrovou keramikou boli zachytené i v Malé Ohradě (Havel – Kovářík 1985, 77). Kultúru 

zvoncovitých pohárov reprezentujú dva hroby s nádobami a brúsenou kamennou sekerkou, 

ktoré sa podarilo zdokumentovať na mieste vznikajúceho obytného súboru Západní Město 

(Vávra 2009, 4-5). 

Pri stavbe obytného súboru Lužiny bolo preskúmané pohrebisko únětickej kultúry  

so 44 kostrovými hrobmi (Fridrichová et al. 1995, 171) a v priestore sídliska Nové Butovice 
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sa nachádzalo pohrebisko s 25 hrobmi (Fridrichová et al. 1995, 172; Havel – Kovářík 1998, 

173-180; Petriščáková 2009). Tri hroby tejto kultúry boli preskúmané i v Novořeporyjské 

ulici v Řeporyjích (Fridrichová 1980, 248-250). 

Stredná doba bronzová je zastúpená osídlením mohylovej kultúry, z ktorej sa našli 

zahĺbené objekty so zlomkami keramiky a zvieracích kostí v bývalej Dezortově pískovně 

medzi dnešnými ulicami Oistrachovou a Kovářovou (Fridrichová 1981, 102). 

Rozsiahle sídlisko knovízskej kultúry bolo preskúmané pri výstavbe obytného súboru 

Stodůlky. V tejto oblasti sa v roku 1978 našiel i depot bronzov pozostávajúci z ihlice, štyroch 

srpov a hrotu kopije (Fridrichová et al. 1995, 173). Priamo pri výskume obytného súboru 

Lužiny v rokoch 1975-1981 sa našli ľudské kostrové pozostatky v zásobných jamách typické 

práve pre knovízsku kultúru. Na juhozápadnom okraji Stodůlek bola taktiež odkrytá osada 

knovízskej kultúry, ktorej časť slúžila pravdepodobne špecializovanej hrnčiarskej výrobe 

(Fridrichová 1981, 183-184). Ďalšou sídelnou lokalitou tejto kultúry, konkrétne jej mladšieho 

štítarského stupňa je oblasť Západního Města, kde boli v roku 2009 preskúmané zásobné 

jamy a pec obložená kameňmi (Vávra 2009, 4-5). Zaujímavým nálezom je i meč  

„liptovského typu“ nájdený okolo roku 1866 na bližšie neurčenom mieste v Stodůlkach 

(Smejtek 2005, 579). Zlomky keramiky hornodunajských popolnicových polí a tri kužeľovité 

závažia tkáčskeho stavu pochádzajú i z oblasti Chabů (Vaněk 1971, 175). 

Využívanie regiónu pokračuje i v dobe nasledujúcej. Z halštatského obdobia, 

konkrétne bylanskej kultúry pochádza žiarové pohrebisko s 12 žiarovými a dvomi kostrovými 

hrobmi v miestach obytného súboru Nové Butovice a palisádou ohradený dvorec z polohy 

„Na dolnici“. V jednom objekte tohto halštatského dvorca bola nájdená železná kosa, jedna 

z najstarších na území Čiech (Čtverák 2005, 705). Súbor bylanskej kultúry rozširuje  

i pohrebisko s 50 žiarovými hrobmi vybavenými prevažne keramikou, zdokumentované  

na ploche Západního Města. V dvoch hroboch sa nachádzali unikátne nálezy – bronzový 

a železný nôž. Výnimočným typom bolo sedem hrobov s kamennými závalmi  

(Vávra 2009, 4-5). Bylanské osídlenie je známe i z Nové Vsi, z Třeboníc a opäť i z výskumu 

pri stavbe obytného súboru Lužiny a bytových domov v Nové Kolonii  

(Kuchařík - Vávra 2006, 4). 

Prvé laténske hroby boli odkryté už na začiatku 20. storočia v polohe „Na pískách“ 

a v Třebonicích. Poskytli bohatý súbor bronzových náramkov a nánožných kruhov. 

V blízkosti pohrebísk sa nachádzali zahĺbené jamy so zlomkami laténskej keramiky,  

ktoré indikujú prítomnosť sídlisk. Významným nálezom tohto obdobia je i odpadový materiál 
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z výroby švartnových náramkov z prelomu 3. a 2. storočia pr. n. l. nájdený v Stodůlkach 

(Bureš – Waldhauser 2005, 773). 

Výrobné areály doby rímskej na spracovanie železnej rudy boli preskúmané v polohe 

„Na dolnici“ a pri výstavbe bytového komplexu na Nové Kolonii v roku 2003 bola objavená 

batéria železiarskych pecí (Droberjar 2005, 832-833). Nádoba s motívom svastiky 

a železiarska osada z doby rímskej bola objavená i v Řeporyjích (Turek 2008, 201-210). 

Koniec doby rímskej a počiatok sťahovania národov zatiaľ ukazuje na úbytok aktivít 

v regióne, ale nové výskumy plynúce z nepretržitej stavebnej činnosti i spracovávanie starších 

výskumov určite vyriešia na prvý pohľad biele miesto v kontinuite osídlenia. 

Len samotná výstavba Jizápadního Města znamenala obrovský nárast nálezov  

zo všetkých období praveku. Úmrtie hlavných aktérov záchranných výskumov v tejto oblasti 

Marie Fridrichové a Jana Kováříka, ako aj odchod Josefa Havla mimo archeologickú profesiu 

má za následok množstvo nevyhodnoteného materiálu z výskumov. Situácia sa postupne 

začína zlepšovať, dochádza k postupnému spracovávaniu jednak v samotnom Muzeu hlavního 

města Prahy, jednak pracovníkmi Labrys o. p. s., ktorá prebrala určité záväzky nielen 

v prevádzaní záchranných výskumov, ale i v spracovávaní staršieho nálezového fondu. 
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6. Metodika a ciele práce 

Tri pohrebiská prekopané v rámci záchranných výskumov v rôznych časových 

odstupoch by mali poskytovať pomerne dostatočné množstvo materiálu k prevedeniu 

konkrétnejších analýz. 

Analýza priestorových vzťahov na pohrebiskách Stodůlky-Nové Butovice  

a Jinonice-Záhradníctvo vychádza z predpokladu existencie skupinových pohrebísk 

v únětickej kultúre (Pleinerová 1959, 379-406). 

Pojmy uvádzané v práci ako „ženská a mužská výbava“, prípadne „element“  

sú viazané na pravdepodobne najčastejší výskyt predmetov pri danom pohlaví. Ide hlavne  

o záušnice, bronzové náramky a bronzové šidlá, ktoré sa zvyknú vyskytovať hlavne 

v ženských hroboch (Moucha 1954, 532-533; Jiráň /ed./ et al. 2008, 50). Novšia práca,  

ktoré sa zaoberá, okrem iného i väzbou prídavkov na pohlavie, konkrétne náramkov pracuje 

so staršími nálezmi z Turska, pri ktorých u jedinca nebolo antropologicky určené pohlavie, 

pretože ostatky sa jednoducho pri výskumoch nevyberali (Felcman 1904, 131-135).  

Na základe parametrov odtlačkov epidermálnych líšt v koróznych vrstvách spolu s rozmermi 

náramkov, dochádzajú autori k názoru, že náramky mala na svojich rukách skôr nedospelá 

osoba alebo dospelá drobná žena, ale nie dospelý muž (Vykouková a kol. 2007, 205-225). 

Nakoľko sú tieto výsledky dôveryhodné nie je úplne jasné, ale ak by prichádzali do úvahy,  

tak by len podporili zistenie z polepského pohrebiska (Moucha 1954, 534). Ďalšia štúdia  

sa taktiež zaoberá odtlačkami a zvyškami organických látok v koróznych produktoch medi 

a jej zliatin na hrobových prídavkoch, konkrétne na prsteňoch z Hulína, z prostredia 

epišnúrového kultúrneho komplexu, avšak výsledky autori aplikujú do prostredia moravskej 

únětickej kultúry, ktorá má bližší vzťah k Podunajsku (Peška – Králik – Selucká 2006, 5-46). 

Kremencové odštepy sú zastúpené taktiež asi prevažne v ženských hroboch ako aj kostené 

ihly, či šidlá (Moucha 1964, 534-535; Stuchlík – Stuchlíková 1996, 14, 123). Pazúrikové 

čepele alebo nožíky a hroty šípov sa zase pravdepodobne viac objavujú v mužských hroboch 

(Moucha 1954, 534-535; M. Oliva 1996, 188).  

Vzhľadom na to, že u bronzových predmetov z pohrebísk nebola prevedená analýza 

kovov, je názov „bronzový“ názvom pracovným, pretože pravdepodobne v mnohých 

prípadoch mohlo ísť o medené predmety.  

Hroby bez výbavy sú taktiež pojmom čisto hypotetickým, jednak z dôvodu 

nedochovania organického materiálu, ale i z predpokladu vykrádania hrobov  

(Stuchlík – Stuchlíková 1996, 82, 88; Smejtek 2001, 226). Z tohto istého dôvodu patrí medzi 

dedukcie pojem „bohatstvo“ jednotlivých skupín na pohrebisku. 
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Osobitná problematika by mohla byť venovaná práve organickému materiálu, ktorý  

sa v našich podmienkach zachováva úplne výnimočne. Určite je namieste počítať s pomerne 

širokým zastúpením predmetov organického pôvodu v hrobových prídavkoch. Vzhľadom  

na to, že nie sme momentálne schopní postihnúť ich prítomnosť, v podstate nedokážeme 

odhadnúť ani ich „hodnotu“ alebo celkový význam v živote „pravekých“ ľudí, ktorý by  

sa mohol odraziť i v hrobovom inventári.  

Nie je možné zabudnúť i na to, že pohrebiská pravdepodobne neboli prekopané 

v úplnosti, tzn. že netvoria uzavreté nálezové súbory, čo sa mohlo odraziť i na výsledkoch 

štatistického porovnávania. O možnostiach pri výskumoch „kopali jenom to, co mohli“ 

a „d ělali všechno, co mohli“ som bola informovaná len na základe ústneho podania 

spolupracovníkov Dr. Kováříka a M. Fridrichovej i účastníkov výskumov (ústne informácie 

Dr. D. Baštovej, pani H. Nedvědovej, Mgr. J. Turka). O nedostatočných časových 

možnostiach vypovedá i stav dokumentácie a nálezov z výskumov. O niektorých problémoch 

som za zmieňovala už v bakalárskej práci (Petriščáková 2009). Niečo sa vyriešiť podarilo, 

nové problémy pribudli. Takmer kompletne sa podarilo zosumarizovať celkový plán 

z Nových Butovíc. Na celkovom pláne zo Záhradníctva už ale neboli geodeticky zamerané 

všetky hroby. Kombináciou terénneho denníka z výskumu spolu s terénnymi poznámkami  

sa podarilo aspoň lokalizovať hroby do tej ktorej skupiny na pohrebisku ako i určiť ich 

približnú polohu (Kovářík 1984-1986). V niektorých prípadoch „nesedí“ orientácia hrobov  

na celkovom pláne a na jednotlivých výkresoch ako i niekde „severka“ úplne chýba 

a problematickejšie je, pokiaľ daný hrob nie je ani presne zmeraný na celkovom pláne. Tento 

nedostatok je označený v popise orientácie jedinca otáznikom.  

Najproblematickejšou lokalitou sa javí tretie pohrebisko Stodůlky – Malá Ohrada,  

kde momentálne úplne chýbajú celkové plány, ale pozostalosť Dr. Kováříka obsahuje 

množstvo ešte neprehliadnutého materiálu, tak je možné, že sa plány nájdu. V poznámkach  

a terénnom denníku (Kovářík 1979-1981) sa opäť dali nájsť a „vydedukovať“ určité 

informácie, ale nie sú kompletné. Lokalizácia samotného pohrebiska je preto len približná. 

V publikáciách sa síce uvádza ppč. 2126, avšak táto lokalizácia spadá do oblasti obytného 

súboru Nové Butovice na ľavý breh Prokopského potoka a nie do obytného súboru Lužiny  

na pravý breh Prokopského potoka (Smejtek 2005, 451). Kresby jednotlivých hroboch opäť  

vo väčšine prípadov nezodpovedajú „štandardom“ a určite je nutné zamyslieť sa, nakoľko 

odpovedajú realite. Úplne chýbajú plány štyroch hrobov, 25 hrobov nemá zakreslenú 

„severku“ takže orientácia v smere J-S je v týchto prípadoch len predpokladaná. Tento 

nedostatok je opäť označený pri popise orientácie u jedincov. Najhorším sa ale javí stav 
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archeologického inventára, kde v prípade keramiky chýba viac než polovica nádob.  

Tie sa pravdepodobne „stratili“ po výstave v roku 1983 s názvom „Historie pod panely“, 

ktorej hlavným koordinátorom bol Dr. Jan Kovářík a kde boli prezentované výsledky 

výskumov z Jihozápadního Města (Kovářík a kol. 1983). Opätovnou kombináciou poznámok 

Dr. Kováříka sa niektoré nádoby podarilo aspoň obecne tvarovo zaradiť. Aj samotné sáčky 

s dochovanými nádobami boli zle označené a niekedy bolo pomerne komplikované zistiť,  

či ide o keramiku z hrobu alebo zo zásypu hrobu, prípadne zo začisťovania okolia hrobu. 

V niektorých prípadoch sa na základe strohých popisov v poznámkach a niekedy i kresieb 

plánov hrobov dalo aspoň približne určiť, o ktoré nádoby, z ktorej časti hrobu ide. 

Jednoducho som sa snažila i z tohto pohrebiska „vytiahnuť“ maximálne informácie,  

aké sa dali. Fotografie zo súkromných zbierok sa mi nepodarilo získať. 

Pri zrovnávaní pohrebísk so stredočeskou oblasťou i s oblasťou severozápadných 

Čiech už nešlo o podrobnú analýzu pohrebísk a výbavy, ale o porovnanie obecných javov  

i prípadných špecifík na pohrebiskách. 

Konkrétne popisy archeologických situácií a nálezov sú vytvorené pomocou faktovej 

databázy Microsoft Office Access 2003. Heslovitá databáza bola používaná i pri primárnej 

analýze pohrebísk Jinonice-Záhradnictví a Stodůlky-Nové Butovice v bakalárskej práci 

(Petriščáková 2009, 9-235). Dôvodom je istá štandardizácia výstupov zo všetkých troch 

lokalít, pretože ako je spomenuté už vyššie pohrebiská sú kopané a dokumentované rôznymi 

spôsobmi. Antropologický rozbor je prevedený v dlhších časových odstupoch, čo sa prípadne 

mohlo prejaviť na spracovávaní pohrebísk, hlavne pri určovaní počtu zomrelých v hroboch, 

ale aj pri určení pohlavia, takže aj tieto položky sú pri analýzach definované v rámci 

pravdepodobnosti. Po 10 rokoch bol prevedený rozbor z pohrebiska v Malej Ohrade  

(Chochol 1987, 1-42), po 10 rokoch z pohrebiska v Jinoniciach  

(Velemínsky – Dobisíková 1998, 29-71) a takmer po 20 rokoch z Nových Butovíc  

(Kubálek 2009).  

Prírodné prostredie lokalít je uvedené v zostručnenej podobe, podobne ako vývoj 

a periodizácia únětickej kultúry v Čechách a na Morave, pretože tejto problematike boli 

podrobnejšie venované kapitoly v bakalárskej práci (Petriščáková 2009), i keď vývoj 

únětickej kultúry je doplnený o situáciu na Morave. Prehľad bádania na lokalitách je zase 

doplnený o najaktuálnejšie informácie z prevažne menších záchranných akcií prevedených 

v oblasti Praha 5 a Praha 13 hlavne Labrydou o. p. s. 

Materiál je uložený v Depozitáři archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy. 

Mapové podklady mi poskytli spoločnosti Labrys o. p. s. a TerraVerita, spol. s r. o.  
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V prílohách sú pre úplnosť a kompletnosť uvedené aj popisy nálezov a obrazová príloha 

hrobov z lokalít Nové Butovice a Záhradníctvo, využité v bakalárskej práci  

(Petriščáková 2009). 
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7. Lokalita Stodůlky-Nové Butovice: priestorová analýza hrobov  

Na základe primárnej analýzy hrobových prídavkov, pohrebného rítu a ich 

komparáciou s mladšou časťou únětického pohrebiska v Polepoch pri Kolíne  

(Dvořák 1926, 22-44; Moucha 1954, 523-536) prevedenej v bakalárskej práci, bolo možné 

pohrebisko na lokalite Stodůlky-Nové Butovice zaradiť do únětickej kultúry, konkrétne jej 

mladšieho úseku (Petriščáková 2009, 10-235). 

Na pohrebisku v Nových Butoviciach, bolo možné na základe novo zistených 

celkových plánov identifikovať ďalších päť hrobov č. 42, 43, 46, 48, 49 (obr. 45:42; 46:43; 

49:46; 51:48; 52:49). Celkový počet hrobov na lokalite sa tak zvýšil z pôvodného počtu 25  

na 30 (obr. 3). Vzhľadom na to, že „nové“ hroby neobsahovali prídavky a nezachovali sa  

v nich ani kostrové pozostatky, nenarušili pôvodne určenie a celkové chronologické zaradenie 

pohrebiska (Petriščáková 2009, 10-235). Príslušnosť týchto „nových“ hrobov k únětickej 

kultúre bola definovaná na základe celkového plánu, kde hroby č. 42, 43 a 46 prináležia 

k celkovému usporiadaniu pohrebiska a nenarušujú okolité hroby, čím by sa dal predpokladať 

ich približne rovnaká doba vzniku s okolitými hrobmi. Takmer jednotná povrchová úprava  

a orientácia týchto hrobových jám v smere S-J i s menšími odchýlkami dávajú za pravdu 

tomuto kultúrnemu zaradeniu, i keď absencia antropologického materiálu 

nedovoľuje predpokladať orientáciu jedinca v smere J-S a preto je možné, že dedukcia 

o spôsobe uloženia jedinca v polohe charakteristickej pre únětickú kultúru sa pohybuje 

v rámci hypotéz. Hroby č. 48 a 49 sú kultúrne zaradené na základe podobných indícii,  

ako orientácia hrobových jám v smere S-J (resp. J-S), úpravou hrobu, ktorá pozostáva 

z kamenného závalu hrobovej jamy a celkovou situáciou na pohrebisku, kde nie sú narušené 

staršími situáciami, rešpektujú a neporušujú ani hroby únětickej kultúry a preto by sa ich 

vznik dal predpokladať súčasne s ostatnými hrobmi na pohrebisku. 

Preskúmaná plocha pohrebiska zaberá asi 30 ha. Pri komplexnejšom pohľade je 

zrejmé, že 30 hrobov svojim usporiadaním vytvára jednu stranu pomysleného oválu,  

do ktorého zapadajú i úplne izolované dvojice hrobov č. 50 a 51, č. 54 a 55 a samostatné 

hroby č. 23 a 56. Pohrebisko je orientované svojou dlhšou osou v smere S-J, výnimku tvoria 

samostatné hroby (obr. 3). Rozmiestnenie nálezov v rámci pohrebiska sa zdá rovnomerné, 

nápadnú koncentráciu hrobov bez milodarov vytvára trojica hrobov č. 42, 43 a 46. Úprava 

hrobovej jamy je pomerne uniformná u všetkých hrobov na pohrebisku, vo väčšine prípadoch 

ide o kamenný zával i o kamene na dne pod kostrou. Hĺbka hrobov sa na prvý pohľad 

pomerne líši. Vo väčšine prípadov ide asi o pohreb jedného jedinca, výnimku tvorí hrob č. 47, 

ktorý snáď obsahoval pozostatky ďalšieho jedinca, ale vzhľadom na to, že súvislosti nie sú 



 26

celkom zrejmé, tak  i v tomto prípade bude v hrobe predpokladaný nález len jedného jedinca. 

Antropologicky bolo možné určiť pohlavie v siedmich prípadoch, kedy ide o štyri ženy 

a dvoch mužov. Prekvapivý je vek pochovaných, ktorý sa dal určiť v sedemnástich prípadoch, 

najviac jedincov, jedenásť, spadá do kategórie maturus (40-60 rokov), päť jedincov je možné 

zaradiť k vekovej skupine adultus (20-40 rokov) a len jedného do kategórie juvenis (15-20) 

rokov. Absencia kategórie senilis a infans možno vznikla nedostatočným dochovaním alebo 

úplným nedochovaním kostrových pozostatkov, obecne však možno zhrnúť, že na pohrebisku 

sú pochovaní prevažne dospelí jedinci produktívneho veku, ktorých rozmiestnenie v rámci 

pohrebiska sa zdá byť pravidelné. Skrčenie kostier bolo možné na základe dokumentácie 

definovať len v šiestich prípadoch (Petriščáková 2009, 60). Na základe konkrétnejšieho 

rozboru sa pokúsim o interpretáciu jednotlivých javov, ktoré by mohli viesť k objasneniu 

niektorých otázok týkajúcich sa väzby hrobovej výbavy vzhľadom na polohu hrobu, úpravy 

a rozmiestnenia hrobov vo väzbe na pohlavie a snáď i vek pochovaných. 

Pri detailnejšom pohľade je vidieť, že 22 hrobov vyvára dve navzájom izolované 

skupiny vo vzdialenosti 18 m od seba (obr. 3). Možno preto by bolo možné uvažovať 

o príbuzenskom vzťahu pochovaných v rámci oddelených skupín (Pleinerová 1959, 404). 

Skupina A: 

Prvá skupina pozostáva zo siedmich hrobov, ktoré sa nachádzajú v severnej časti 

pohrebiska (obr. 4). V rámci tejto skupiny tvoria asi pomyslenú nepravidelnú radu hroby  

č. 24, 25, 26 a 28. Pri hrobe č. 26 je možné pozorovať snáď centrálne postavenie voči 

ostatným hrobom v skupine A. Orientácia hrobových jám je dodržaná v smere S-J  

(resp. J-S s prihliadnutím na polohu jedinca) s miernymi odchýlkami v smere JV-SZ pri 

hroboch č. 25 a 26, opačná odchýlka JZ-SV sa vyskytla pri hrobe č. 29. Mierne narušenie 

striktnej orientácie môže byť prejavom praktickosti, kedy sa snaha o čo najväčšie zopätie 

hrobov v rámci skupiny možno i z dôvodu bližších príbuzenských vzťahov, prejaví miernym 

odklonom osi hrobu kvôli nedostatku miesta (Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 25). Menej 

pravdepodobná je teória o zvláštnom postavení pochovaného v spoločnosti  

(Matoušek 1982, 49). Obecne možno vyvodiť, že v skupine A je dodržaná striktná orientácia 

v 58%.  

Tvar hrobovej jamy sa nevymykal bežnému oválnemu až obdĺžnikovému tvaru. Len 

v jednom prípade u hrobu č. 30 ide o okrúhly tvar (obr. 34:2), čo je pomerne nezvyčajné pre 

kostrové pohreby v únětickej kultúre (Lička -  Lutovský /eds./ 2006, 32-79). Pomerovo je 

možné vyjadriť, že v tejto skupine má „klasický“ tvar hrobovej jamy 85, t. j. 72% hrobov. 
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Kamenný zával ako definíciu úpravy hrobu je možné s určitosťou priradiť k štyrom 

hrobom č. 24, 25, 26 a 29 (obr. 28:24/1; 29:25/1; 30:26/1; 33:29/1) aj keď je nápadné akési 

porušenie kamenného závalu v severnej časti hrobov č. 24 a 29 , ktoré možno vzniklo  

pri mechanickej skrývke alebo vykradnutím hrobov ešte v období praveku  

(Fridrichová et al. 1995, 171). Hroby č. 27 a 28 mali na povrchu zvyšky kameňov, skôr 

väčších balvanov nepravidelne rozmiestnených na ploche hrobu, je možné, že i v týchto 

dvoch prípadoch sa dá uvažovať o kamennej úprave hrobu, resp. o závale, i keď z kresebnej 

dokumentácie to nie je možné presnejšie určiť (obr. 31:127/; 32:28/1). Akákoľvek povrchová 

úprava chýba hrobu č. 30 v SZ časti skupiny A (obr. 34:30/1). Preto je možné zhrnúť, že  

na základe povrchovej úpravy hrobu kamenným závalom je možné rozdeliť túto skupinu  

na hroby tiahnuce sa v nepravidelnej rade, ktoré disponujú zreteľne bohatšou úpravou č. 24, 

25, 26, 28 a na hroby, ktoré ako keby obklopovali „centrálny“ hrob č. 26 a ktoré nesú zvyšky 

povrchovej úpravy v podobe niekoľkých kameňov – balvanov nepravidelne rozmiestnených 

po ploche hrobu. A nakoniec krajný hrob č. 30, ktorý nenesie žiadne stopy úpravy, ale 

celkovo zapadá do koncentrácie hrobov v skupine. Štatisticky možno vyvodiť, že kamenným 

závalom v rámci skupiny A disponovalo 86% hrobov. 

K ďalšej položke, ktorá napomáha bližšej klasifikácii hrobovej úpravy, patrí existencia 

kameňov na dne hrobovej jamy. Vzhľadom na to, že dokumentácia neobsahuje úplné 

podrobnosti, je možné zaoberať sa niektorými predpokladmi čisto hypoteticky. Kamene na 

dne možno bezpečne identifikovať v šiestich hroboch, ide konkrétne o hroby č. 24, 25, 26, 27, 

28, 30 (obr. 28:24/2; 29:25/2; 30:26/2; 31:27/2; 32:28/2; 34:30/2). Vo všetkých zmienených 

prípadoch sa na dne hrobovej jamy nachádzali kamene v počte kusov jeden až dva, na ktorých 

bola aspoň z časti uložená kostra nebožtíka. Kamene sa zachovali prevažne v strednej časti 

zomrelého. Je možné, že tento obraz závisí od spôsobu prevedenia výskumu, kedy kamene 

nachádzajúce sa v iných častiach hrobu mohli byť pri odkrývaní nedopatrením vybrané. Za 

nastolenej situácie nie je možné ale uvažovať o zvyškoch kamenného zásypu dna hrobu alebo 

o kameňoch, ktoré podopierali rakvu, vzhľadom na to, že neboli dochované pravidelne 

(Pleinerová 1960, 13-27). Skôr prichádza do úvahy obloženie zosnulého kameňmi asi 

pravdepodobne z rituálneho dôvodu (Smejtek 2001, 228). Len v prípade hrobu č. 28 možno 

hovoriť o dochovaní kamenného obloženia v J časti hrobovej jamy, kedy kamene kopírujú 

siluetu zomrelého, ale panva zomrelého taktiež spočíva na veľkom kameni (obr. 32:28/2). 

Uloženie tohto hrobu v rámci skupiny ale nie nijak výnimočné. Hrob č. 29 pravdepodobne 

kamene na dne neobsahoval (obr. 33:29/2). Situáciu je možné vyjadriť obecne percentuálne 
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tak, že u 85, 72%  pochovaných v skupine A bolo možné identifikovať zvyšky kamenného 

obloženia tela nebožtíka i s milodarmi. 

Hĺbka hrobovej jamy sa môže javiť irelevantná vzhľadom na mechanickú skrývku 

ornice, ktorá bola skrytá v celkovej mocnosti asi 40-100 cm (Smejtek 2005, 579) a tak uniká 

celková hĺbka hrobu, avšak pomerne cenným sa môže javiť i údaj zahĺbenia hrobu do 

podložia. Hĺbka hrobu sa pohybovala od 22 cm pri hrobe č. 24 do hĺbky 55 cm pri hrobe  

č. 27. Hĺbka hrobovej jamy v ostatných situáciách mala okolo 45 cm. Zdá sa, že i keď hrob  

č. 24 s najmenšou hĺbkou sa nachádza na okraji skupiny a hrob č. 27 s najväčšou hĺbkou sa 

taktiež nachádza na okraji skupiny, obecne nemalo zahĺbenie hrobu význam pri výbere polohy 

miesta a spôsobu úpravy hrobovej jamy v rámci skupiny. I po súčasnom zistení určitej 

zvláštnosti u hrobu č. 30 (okrúhla hrobová jama, absencia akejkoľvek úpravy hrobovej jamy, 

poloha na okraji skupiny) je možné tento hrob štandardizovať v rámci situácie v skupine A. 

Hrobové prídavky sú zastúpené keramikou, kovovými artefaktmi a jantárom 

(Petriščáková 2009, 50-56). Zo siedmich hrobov obsahovalo výbavu iba päť (71%). Hroby  

č. 25 a 29 v rade nad sebou boli bez prídavkov. Nápadná je koncentrácia keramiky vo 

východnej časti pohrebiska, kde sa sústreďuje do troch navzájom susediacich hrobov č. 26, 

27, 28. Jantárové korálky ako predpokladaná súčasť náhrdelníkov (Moucha – Pleinerová 

1966, 536) sa nachádzajú len v dvoch hroboch v hrobe č. 24 a 26, ale len v hrobe 24 sú 

kombinované s bronzovými špirálkami. Bronzy sa nachádzajú vo všetkých piatich hroboch 

s výbavou. Pohrebnú výbavu celej pochovanej skupiny je najlepšie vyjadriť štatisticky.  

Na sedem hrobov pripadá 28 bronzových predmetov, tzn. štyri bronzové predmety prináležia 

jednému hrobu. Na sedem hrobov pripadajú 3 keramické nádoby, čo je 0,42 nádoby na jeden 

hrob v rámci pochovanej skupiny a poslednú položku tvorí jantár, kedy 1,85 jantárového 

predmetu pripadá na jeden hrob. V každej hrobovej jame bol pochovaný len jeden jedinec. 

Okruhliak pravdepodobne ako hrobový prídavok sa vyskytol len v pomerne bohato 

vybavenom hrobe č. 24.  

Veľmi zaujímavým sa javí vzťah predmetov k pohlaviu zomrelého. Antropologicky 

boli určení len traja jedinci, vzájomnou kombináciou predmetov sa snáď dajú vyvodiť 

obecnejšie závery. Ženské pohlavie bolo určené u dvoch hrobov č. 26 a 27. Tieto hroby boli 

vo V časti skupiny. Prídavky u zomrelých zastupovali v hrobe č. 26 keramická nádoba, 

únětická ihlica, 2 bronzové záušnice a jantárové korálky. V hrobe č. 27 to bola opäť 

keramická nádoba, bronzová záušnica a bronzové šidlo. Vek oboch zomrelých spadá do 

kategórie adultus. Ak z týchto záverov pripustíme väzbu keramiky na pohlavie, vyjde nám,  

že v rámci tejto skupiny boli ženy pochovávané s keramickou nádobou. Po tomto tvrdení  
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je k ženskému pohlaviu možné priradiť i hrob č. 28 vekovo zaradený do stupňa adultus,  

ktorý sa nachádza taktiež vo V časti skupiny, spolu s hrobmi č. 26 a 27 a okrem nádoby 

obsahuje i tri bronzové záušnice. K tejto kategorizácii by mohol napomáhať i výskyt 

bronzových záušnic, ktoré sa vyskytujú prevažne v ženských hroboch (Moucha 1954, 532) 

a sú zastúpené vo všetkých troch hroboch s keramickou nádobou. Bronzové šidlo 

nachádzajúce sa v hrobe č. 27 je taktiež pripisované ženskému pohlaviu a zvykne  

sa nachádzať spolu s bronzovými záušnicami (Moucha 1954, 533; Moucha – Pleinerová 

1966, 534; Jiráň /ed./ et al. 2008, 50). Keramický inventár sa viaže na tri hroby s jedincami 

vo východnej časti skupiny, pričom je možné zovšeobecniť i vekovú kategóriu adultus, ktorá 

je zastúpená u všetkých troch jedincoch. Po tejto hypotéze je snáď možné špekulovať i nad 

pohlavím jedinca v hrobe č. 24. Vekovo spadá do obecnej kategórie dospelý, avšak jeho 

pohrebná výbava by mohla indikovať zaujímavé závery. Hrob neobsahoval keramickú 

nádobu. Bronzová dýčka, ihlica i jantárový náhrdelník bývajú v ženských i mužských 

hroboch (Moucha 1954, 534), ale prítomnosť bronzového šidla a záušnic by mohlo 

poukazovať tak ako u vyššie spomínaných hrobov na ženské pohlavie. Hrob č. 29 

antropologicky určený ako mužský, vekovo v kategórii maturus, neobsahoval žiadne 

artefakty. Ak by sme opäť v rámci tejto pochovávanej skupiny pripustili pomerne odvážny 

fakt, že mužské hroby neobsahovali výbavu, tak na základe tohto tvrdenia je možné i jedinca 

v hrobe č. 25 kategórie maturus považovať za mužský (Pleinerová 1955, 294). Posledný hrob 

č. 30 s jedincom vo veku maturus, ktorý obsahoval len bronzovú únětickú ihlicu nie je zatiaľ 

možné bez bližších indícii v rámci pochovávanej skupiny A presnejšie zaradiť. Stupeň 

skrčenia jedinca bolo možné určiť len v dvoch prípadoch. Pri ženskom hrobe č. 27  

vo východnej časti skupiny sa prejavilo skrčenie stredné, rovnako ako i u hrobu č. 30  

na západnej strane pohrebiska, ktorého jedinec je neurčeného pohlavia. Z týchto 

obmedzených možností nie je možné vyvodzovať obecnejšie závery. 

Krátkym zhrnutím by sa prvá skupina dala zhrnúť ako skupina pravdepodobne štyroch 

zomrelých žien (57%), z toho dvoch žien (hroby č. 26, 27) a dvoch skôr žien (hroby č. 24, 28) 

a asi dvoch mužov (28%), z toho jedného muža (hrob č. 29) a jedného skôr muža (hrob č. 25) 

a jedného pohlavne neurčeného jedinca z hrobu č. 30 (14%). Ženy je snáď možné zaradiť  

do vekovej skupiny adultus, mužov zase do skupiny maturus. 

Skupina B: 

Druhú skupinu tvorí 15 hrobov, ktoré sa nachádzajú sa v centrálnej alebo južnejšej 

časti pohrebiska (obr. 4). Akési možno líniové usporiadanie by sa dalo sledovať u hrobov  

č. 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44 a 47. Hroby č. 46, 45 a 47 by mohli tvoriť akúsi západnú vetvu 
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pohrebiska. Orientácia hrobových J-S je striktne dodržaná v deviatich prípadoch, miernu 

odchýlku v smere JV-SZ vykazujú dva hroby č. 43 a 46 a opačnú miernu odchýlku JZ-SV 

zase hroby č. 38, 39, 40 a 44. Štatisticky možno vyjadriť, že striktná orientácia podľa 

hlavných svetových strán je dodržaná asi v 60% prípadov. 

Tvar hrobovej jamy takmer vo všetkých prípadoch odpovedal „klasickému“ 

obdĺžnikovému alebo oválnemu tvaru (86%). Pri dvoch hroboch č. 45 a 46 nebola hrobová 

jama vôbec zachytená (obr. 48:45/1, 2; 49:46). Tieto hroby, ktoré tvorili časť tzv. západnej 

línie pohrebiska mohli byť však narušené pri skrývaní ornice, vzhľadom na ich neočakávaný 

výskyt trochu stranou od centrálnej časti skupiny. 

Povrchová úprava hrobov v podobe kamenného závalu je možné presne definovať len 

u štyroch hrobov č. 36, 37, 39 a 43 (obr. 39:36/1; 40:37/1; 42:39/1; 46:43/1). V prvých troch 

prípadoch hroby vytvárajú snáď akúsi koncentráciu v strede pohrebiska, ale hrob č. 43  

sa nachádza úplne stranou od tejto skupinky. Aspoň malé pozostatky kamenného závalu 

v podobe rozmiestnenia niekoľkých väčších balvanov na ploche hrobovej jamy, ktoré by 

mohli naznačovať i vykrádacie šachty (Fridrichová et al. 1995, 172) nesie osem hrobov č. 31, 

32, 33, 37, 41, 45, 46, 47 (obr. 35:31/1; 37:32/1; 38: 33/1; 40: 37/1; 44:41/1; 48:45/1; 49:46; 

50:47/1). U dvoch hrobov č. 42 a 44 údaj o kamennom závale nebolo možné zistiť,  

kvôli chýbajúcim plánom z prvej fázy dokumentácie a hrob č. 38 pravdepodobne kamenný 

zával nemal (obr. 41:38/1). Štatisticky je preto možné vyjadriť, že 80% hrobových jám bolo 

prekrytých kamenným závalom. 

Pozostatky kamenného obloženia alebo kameňov na dne, ktoré by indikovali už vyššie 

spomenutý prípad obloženia nebožtíka kameňmi alebo priamo hrobovej jamy  

(Smejtek 2001, 228) bolo možné pozorovať v niekoľkých prípadoch. V troch hroboch bolo 

vyslovene zachytené kamenné obloženie okrajov hrobových jám. V hroboch č. 41 a 47 

obloženie rešpektovalo siluetu zomrelého (obr. 44:41/2; 50:47/2). V hrobe č. 39 je možné 

predpokladať výskyt kamenného obloženia i na dne hrobovej jamy, pretože kosti nebožtíka  

sa nachádzajú práve na týchto kameňoch (obr. 42:39/2). V hrobe č. 37 a 44 (obr. 40:37/2; 

47:44/2) kostra spočívala na jednom väčšom kameni, čo by opäť mohlo poukázať snáď  

na prítomnosť obloženia tiel zosnulých  (Smejtek 2001, 228). V hrobe č. 40 bol priamo 

zachytený odtlačok dreva tvaru obdĺžnika pod kostrou a na južnom profile hrobovej jamy 

(obr. 43:40/2). Obecne je možné vyvodiť záver, že pozostatky kameňov, kamenného 

obloženia a rakvy sú prítomné v šiestich hroboch, ktoré vytvárajú zaujímavú koncentráciu 

v rámci pohrebiska. Ide o hroby č. 37, 39, 40 a 41, ktoré tvoria zoskupenie v centrálnej časti 

pohrebiska a o hroby č. 44 a 47, ktoré tvoria po sebe nasledujúcu dvojicu v južnej časti 
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pohrebiska. Pomerovo je možné vyjadriť, že akákoľvek vnútorná úprava hrobovej jamy bol 

registrovaná v 40%. 

Hĺbka hrobovej jamy sa pohybuje v rozpätí 15-97 cm. Priemerná hĺbka u väčšiny 

hrobov sa pohybuje v rozpätí 30-40 cm (hroby č. 31, 32, 36, 37, 43). Päť hrobov má hrobovú 

jamu do hĺbky 25 cm (hroby č. 38, 41, 42, 44), dva hroby (č. 33 a 47) v priemere okolo  

50 cm. Dva hroby (č. 39 a 40) sú pomerne extrémne hlboké, okolo 95 cm. Striedanie hĺbky 

u hrobov v tejto od pomerne plytko zahĺbených k bežnému priemeru nevykazuje žiadnu 

koncentráciu v rámci skupiny. Extrémne hlboké hroby č. 39 a 40 tvoria skupinku uprostred 

centrálnej B skupiny hrobov. Práve tieto dva hroby niesli i pozostatky kamenného obloženia 

a kameňov na dne hrobovej jamy, pričom hrob č. 39 mal i zreteľný kamenný zával  

na povrchu. V hrobe č. 40 s pozostatkami dreveného obloženia je priam snáď možné 

uvažovať o drevenej komore. Možno akémusi narušeniu snáď v dobe prebiehajúceho 

výskumu dvoch už spomínaných hrobov č. 45 a 46 zo „západnej“ línie pohrebiska by 

odpovedal i fakt, že sa nielen nepodarilo zachytiť horný obrys hrobovej jamy, ale nebola 

zachytená ani ich hĺbka. 

Prídavky na pohrebisku v skupine B opäť pozostávajú z keramických nádob, 

bronzových predmetov, jantárových ozdôb a zlata (Petriščáková 2009, 65-68). Z pätnástich 

hrobov obsahovalo výbavu 10 hrobov (66%). Koncentrácia hrobov bez keramiky  

(hroby č. 42, 43, 46) sa tvorili skupinku hrobov v stredozápadnej časti skupiny, pričom opäť 

hroby č. 42 a 43 nasledujú v rade po sebe. Keramické nádoby obsahovalo šesť hrobov,  

pri rozpočítaní vychádza na jedného jedinca 0, 4 nádoby. Koncentruje sa pri dvoch dvojiciach 

hrobov č. 39 a 41 a dvojice č. 44 a 47. Pri hroboch č. 32 a 37 nevytvára nijaké plošné 

zoskupenie. Jantárové korálky boli nájdené v ôsmich hroboch, ktoré sa javia pomerne 

rovnomerne zastúpené v celej skupine. Nachádzajú sa v zoskupení tri hroby (č. 31, 32, 37), 

koncentráciu vytvárajú štyri hroby (č. 41, 40, 39 a 37), kedy hrob č. 37 je akýmsi 

spojovníkom medzi týmito dvomi skupinami. Skupinu hrobov s výskytom jantáru opäť 

uzatvára dvojica hrobov č. 44 a 47 v južnej časti skupiny B. Pri rozpočte na jedinca vychádza 

6, 4 jantárového predmetu. Bronzy sa vyskytujú vo všetkých hroboch s výbavou a sú pomerne 

rovnomerne rozmiestnené v celej skupine. Pri výpočte pomeru bronzových predmetov, 

vychádza na jedného jedinca približne 1, 8 bronzového artefaktu. Najviac sledovaným javom 

je asi výskyt štyroch zlatých záušníc v hrobe č. 32. Tento hrob nemal výnimočné postavenie 

v rámci skupiny, s tým, že za výnimočnosť budeme predpokladať centrálne postavenie hrobu 

s hrobmi s „chudobnejšou“ výbavou okolo (Pleinerová 1959, 391). Jeho zvláštnosť sa ale 

mohla prejaviť umiestnením ako prvého v poradí, skoro „na čele“ v rámci skupiny B.  
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Hrob č. 33 z jeho západnej strany neobsahoval žiadne prídavky, hrob č. 31 z východnej strany 

bol vybavený bronzovými a jantárovými predmetmi. Na celkový počet jedincov v skupine 

pripadá 0, 26 zlata. Okruhliaky vo forme hrobových prídavkov sa vyskytovali len v hroboch  

č 31, 39, 41. Antropologicky určiť pohlavie bolo možné len v troch prípadoch,  

kedy sa jednalo o dve ženy (hroby č. 44 a 47) v oboch prípadoch vekovej skupiny maturus 

a jedného muža (hrob č. 38) taktiež v kategórii maturus. Určené ženské hroby  

sa koncentrovali v južnej časti pohrebiska. V hrobe č. 44 bola nájdená keramická nádoba, 

bronzová záušnica a bronzová špirálka, ktorá spolu s jantárovými korálkami tvorila 

náhrdelník. Hrob č. 47 obsahoval keramickú nádobu, únětickú ihlicu, bronzovú záušnicu 

a náhrdelník z jantárových korálok. Z týchto zistení vyplýva, že opäť je snáď možné využiť 

rovnakú hypotézu ako pri hroboch v skupine A. Pokiaľ sú keramické nádoby viazané  

na ženské pohlavie, i v prípade hrobov č. 32, 37, 39 a 41 je možné hovoriť o pochovaných 

jedincoch ako o ženách. Túto teóriu by potvrdzoval i výskyt bronzových záušníc,  

ktorý sa rovnako viazal na hroby s keramikou. Výnimkou by nebol ani hrob č. 32,  

ktorý namiesto bronzových obsahoval štyri zlaté záušnice (Felcman 1906, 131). V hrobe  

č. 41, podľa indícií definovaný ako ženský, vekovej skupiny maturus, sa nachádzajú i dva 

liate manžetové rebrované náramky, ktorých výskyt podľa obecného zistenia bol 

zaregistrovaný v ženských hroboch (Moucha 1954, 534). Súbor artefaktov v „ženských“ 

hroboch uzatvárajú náhrdelníky v kombinácii jantárových korálok a bronzových špirálok 

alebo periel (hroby č. 37, 44) alebo len samostatných jantárových korálok  

(hroby č. 32, 39, 41 a 47) a v piatich prípadoch únětické ihlice (hroby č. 32, 37, 39, 41, 47). 

V týchto dedukciách je možné pokračovať i pri hrobe č. 31, ktorý by k ženskému pohlaviu 

radil výskyt bronzových záušníc. Okrem nich sa v hrobe nachádzal i jantárový náhrdelník 

s bronzovými špirálkami a bronzovou perlou. Pokiaľ by bolo prípustné uvažovať o vyššie 

uvedených možnostiach, bolo by možné vyvodiť obecný záver, že na pohrebisku v skupine B 

bolo pochovaných sedem žien, z toho tri veku maturus (hroby č. 41, 44, 47), jedna juvenis 

(hrob č. 37), zvyšok vekovo neurčený, ktorých hroby nevytvárali nijaké viditeľné 

koncentrácie na pohrebisku. Opačné pohlavie bolo antropologicky určené len v jednom 

prípade. Hrob č. 38 veku maturus bol opäť bez hrobových prídavkov. Jeho krajná poloha 

v rámci pochovanej skupiny môže byť však náhodná. Ak by bola zase použitá skúsenosť  

zo skupiny A, i hrob č. 33 bez výbavy na severnom okraji skupiny B by mohol byť radený 

k mužskému pohlaviu bližšie neurčenej vekovej skupiny. Ak by bolo možné ďalej odvážne 

uvažovať, tak i hroby č. 42 a 43 bez výbavy a určenia vekovej skupiny by mohli náležať 

mužskému pohlaviu. Diskutabilný je hrob č. 46, ktorý neobsahoval výbavu, avšak už  
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po predchádzajúcich zisteniach je viac než možné, že bol narušený pri samotnom výskume. 

Z druhej skupiny je na základe predchádzajúcich záverov problematické určenie troch hrobov 

(hroby č. 36, 40, 45). Hroby č. 36 a č. 40 obsahovali bronzovú dýčku. V hrobe č. 40  

sa nachádzal jedinec kategórie maturus a okrem bronzovej dýčky disponoval i únětickou 

ihlicou a jantárovým náhrdelníkom s jantárovým diskom. V hrobe č. 45 vekovej kategórie 

maturus sa zase nachádzala len únětická ihlica. Vo všetkých troch hroboch sa tak nachádzajú 

artefakty, ktoré sa na pohrebisku nachádzali ako u mužského, tak i ženského pohlavia. 

Krátkym zhrnutím by sa dalo povedať, že na pohrebisku v rámci skupiny B bolo pochovaných 

sedem žien (46%), z toho dve ženy (hroby č. 44, 47) a päť skôr žien (hroby č. 31, 32, 37, 39, 

41). Ďalej päť mužov (33%), z toho jeden muž (hrob č. 38) a štyria skôr muži (hroby č. 33, 

42, 43, 46) a nakoniec traja pohlavne bližšie neurčený jedinci v hroboch č. 36, 40, 45 (20%).  

Isté usporiadanie hrobov je možné vysledovať v rámci zaradenia k vekovej skupine. 

Hroby kategórie maturus (hroby č. 44, 45, 47) tvoria skupinu v južnej časti pochovanej 

skupiny. Ďalšie pomyselné zoskupenie vekovej kategórie maturus vytvárajú hroby  

(hroby č. 38, 40 a 41) v centrálnej časti pohrebiska skupiny B. Okrajové polohy hrobu 

s juvenilným jedincom (hrob č. 37) a jedincom vekovej kategórie adultus (hrob č. 31) môžu 

byť čisto náhodné. Stupeň skrčenia bolo možné opäť zistiť len v dvoch prípadoch. Jedinec 

mužského pohlavia v hrobe č. 38 a žena v hrobe č. 47 boli uložený v silne skrčenej polohe. 

Výskyt silne skrčenej polohy v okrajových hroboch v kategórii maturus je v momentálne 

situácii pravdepodobne náhodný. Z dôvodu málo reprezentatívnej vzorky by mohli byť hlbšie 

úvahy o možnej spojitosti spôsobu skrčenia, polohy hrobu a vekovej kategórie mierne 

zavádzajúce. 

Ak je možné pripustiť existenciu pochovávajúcich rodov alebo určitým príbuzenstvom 

spriaznených ľudí v rámci týchto dvoch skupín na pohrebisku (Pleinerová 1959, 402), 

vzájomný vzťah a zastúpenie prídavkov najlepšie vystihne štatistické porovnanie (tab. 1). 

 

Pohrebný rítus Skupina A Skupina B 

prísna orientácia jedinca J-S 58 % 60 % 

prípustná odchýlka 42 % 40 % 

kamenný zával 86 % 80 % 

medián hĺbky hrobových jám 42 cm 37 cm 

klasický tvar hrobovej jamy 86 % 86 % 

vnútorná úprava hrobovej jamy 86 % 40 % 

Hrobová výbava   

hroby s výbavou 72 % 67 % 
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hroby bez výbavy 28 % 33 % 

keramická výbava / jedinec 0, 42 0, 4 

bronzová výbava / jedinec 4 1, 8 

jantárová výbava / jedinec 1, 85 6, 4 

zlato / jedinec 0 0, 26 

Pohlavie   

mužské 28 % 33 % 

ženské 57 % 46 % 

neurčené 14 % 20 % 

Vekové zastúpenie   

juvenis 0 6, 6 % 

adultus 43 % 6, 6 % 

maturus 43 % 40 % 

vek neurčený 14 %  (dospelý) 46, 66% 

tab. 1. Základné vzťahy na pohrebisku Stodůlky–Nové Butovice 

 

Z prehľadu je vidieť, že striktná orientácia jedinca, či hrobovej jamy je pomerne 

rovnako zastúpená v oboch skupinách. Pravdepodobným kamenným závalom hrobu alebo 

povrchu hrobu disponovalo taktiež približne rovnaké percento hrobov v oboch skupinách. 

Vnútorná úprava dna hrobovej jamy bola viac zastúpená v skupine A. Hroby s výbavou 

a obecne hroby s bohatšou jantárovou a bronzovou výbavou sa nachádzali v skupine A. 

Keramická výbava bola približne rovnako zastúpená v oboch skupinách. Celkové bohatstvo 

skupiny B vyzdvihuje nález štyroch zlatých záušnic z jedného hrobu. Výbavou najbohatšie 

hroby v oboch skupinách boli pravdepodobne ženské a zaujímali snáď významné miesto.  

Ich poloha nebola centrálna v rámci skupiny, ale nachádzali sa ako keby na čele skupiny,  

t. j. v najsevernejšom mieste v rámci svojej skupiny. Hrob č. 24 obsahoval najviac 

bronzových predmetov – dýčku, šidlo, ihlicu, bronzové špirálky, záušnice a k tomu jantárové 

korálky. Hrob č. 32 obsahoval keramickú nádobu, únětickú ihlicu, jantárový korálok a štyri 

zlaté záušnice. Pomer mužov a žien v oboch skupinách zdá sa byť z dostupného materiálu 

vyrovnaný. Zastúpenie vekovej skupiny môže byť diskutabilné, vzhľadom na zachovalosť 

materiálu i mierne zavádzajúce. Hĺbka hrobovej jamy v skupine A je v priemere u všetkých 

hrobov väčšia než v skupine B. Tento údaj nie je podstatný, slúži celkom ilustratívne, pretože 

v skupine B hĺbka hrobovej jamy v dvoch prípadoch (hroby č. 45 a 46) nebola na pláne 

zakreslená. 
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Individuálne hroby a dvojice hrobov: 

Na celej ploche preskúmaného pohrebiska sa nachádzali štyri individuálne hroby  

(č. 48, 49, 23, 56) a dve dvojice hrobov (č. 50 a 51, č. 54 a 55; obr. 3; 4). Dvojica hrobov  

č. 50 a 51 ležali vzdialené asi 27 m od centrálnej skupiny B. Z dôvodu nedochovania ich 

kostrových pozostatkov sa dá uvažovať o správnej orientácii v smere J-S len na základe 

polohy hrobov na celkovom pláne. Povrchová úprava hrobu č. 50 pozostávala z kamenného 

závalu a je možné predpokladať i kamenné dláždenie na dne hrobu, pretože na súvislej vrstve 

kameňov spočívali i prídavky (obr. 53:50/1, 2). Zaujímavou skutočnosťou je absolútne 

nedochovanie antropologických pozostatkov, vzhľadom na to, že kostra nebola priamo 

v kontakte s podložím. Tvar hrobovej jamy patril k štandardným tvarom obdĺžnikového  

až oválneho charakteru. Hĺbka hrobovej jamy od podložia sa pohybovala v rozmedzí  

15-25 cm. Podobná situácia bola i u hrobu č. 51 (obr. 54:51/1, 2). Avšak povrchovú úpravu 

možno identifikovať na základe niekoľkých veľkých balvanov na povrchu hrobu. Pozostatky 

kameňov na dne v oblasti lebky by mohli naznačovať hlavu zomrelého položenú na kameni 

(Smejtek 2001, 228). Tvar hrobovej jamy patril taktiež do kategórie oválu alebo obdĺžnika. 

Hĺbka hrobu bola pomerne väčšia ako u hrobu susedného, dosahovala až 50 cm. Hrobová 

výbava pozostávala v oboch hroboch z bronzovej dýčky a jantárových korálok, ale hrob č. 51 

okrem toho, obsahoval i 3 únětické ihlice. Nedochovaný antropologický materiál, žiaľ 

nedovoľuje určenie ani pohlavia, ani veku. A „problematická“ kombinácia dýčok a jantáru 

nebola pohlavne objasnená ani v hlavných skupinách A a B. Výbava a úprava hrobov 

neukazuje na „vyvrheľov“ spoločnosti, ale naopak, skôr sa dá uvažovať snáď o manželskej 

dvojici alebo rodine párovej (Pleinerová 1959, 402). 

Inú dvojicu hrobov predstavujú hroby č. 54 a 55. Nie je jasné, či je možné priamo 

hovoriť o dvojici, pretože vzájomná vzdialenosť hrobov bola väčšia než u hrobov 

predchádzajúcich a ani vzájomné zopätie nie je jasné. Hrob č. 54 leží severnejšie než hrob 55. 

Zásyp hrobu č. 54 odpovedá súvislému kamennému závalu z menších kameňov, hrobová 

jama mala klasický tvar a na dne hrobu asi uprostred hrobovej jamy sa nachádzala 

koncentrácia kameňov. Na týchto kameňoch spočívali prídavky v podobe bronzovej dýčky 

a bronzovej ihlice. Opäť bez akýchkoľvek sprievodných indícií nie je možné odhadnúť vek 

ani pohlavie jedinca (obr. 55:54/1, 2). Úplne iná situácia sa naskytla v hrobe č. 55, ktorého 

povrchová úprava pozostávala len z niekoľkých kameňov na povrchu hrobu. Na dne hrobovej 

jamy sa nachádzali pravdepodobne tie isté balvany z povrchu medzi ktoré bol snáď uložený 

jedinec bez prídavkov, ale pod lebkou jedinca ležal kremencový odštep. Asi v zásype hrobu 

sa našlo torzo keramickej nádoby (obr. 56:55/1, 2). Ak by bolo možné na tento hrob aplikovať 
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poznatky zistené predchádzajúcim rozborom a novým zistením, tak keramická nádoba  

by určovala pohlavie ženské a kremencový odštep by túto teóriu podporoval  

(Moucha 1954, 533). Zahĺbenie oboch hrobov v podloží sa pohybovalo okolo 10-15 cm. 

Vzdialenosť oboch hrobov od hlavnej skupiny B je asi 72 m. Nie je jasné, či je možné 

i v tomto prípade uvažovať o manželskej dvojici alebo o rodine, vzhľadom na úplne odlišnú 

situáciu ako u predchádzajúcej dvojice (Pleinerová 1959, 402). Týka sa to nielen úpravy 

hrobovej jamy, ale i prítomnosti prídavkov. 

Úplne inú kategóriu tvoria individuálne hroby č. 23, 48, 49 a 56. Hrob č. 23  

sa nachádza v najzápadnejšom rohu pohrebiska. Len pre ilustráciu uvediem jeho približnú 

vzdialenosť od hlavnej skupiny B, ktorá sa pohybuje okolo 200 m. Povrchová úprava 

pozostávajúca z kamenného závalu, niekoľko kameňov na dne jamy, ktoré kopírujú siluetu 

kostry a striktná orientácia jedinca v smere J-S dovoľujú vysloviť predpoklad 

o chronologickom zaradení k únětickej kultúre. Hĺbka hrobovej jamy bola asi 50 cm.  

Bez výbavy a antropologického určenia nie je možná ďalšia klasifikácia zomrelého  

(obr. 27:23/1, 2). Rovnako i hrob č. 56, ktorý s nachádzal na úplnom juhu skúmanej plochy, 

nedovoľuje hlbší rozbor. „Klasická“ hrobová jama s kamenným obložením a prísnou 

orientáciou jedinca v smere J-S dovoľujú snáď kultúrne zaradenie. Hĺbka hrobovej jamy  

sa pohybovala okolo 7 cm (obr. 57:56/1). Prekvapivé sú výsledky antropologického určenia, 

kedy ide o ženu, vekovej kategórie maturus. Absencia výbavy môže byť spôsobená touto 

okrajovou individuálnou polohou. Ale akékoľvek ďalšie úvahy v rámci členstva v spoločnosti 

nie sú adekvátne. Bližší vzťah ku skupine B ukazuje hrob č. 49, ktorého orientácia je sporná. 

Na celkovom pláne sa zdá, že je orientovaný presne v smere J-S, na dokumentácii  

je zachytený smer JZ-SV. I táto odchýlka by však bola v rámci normy prípustná. 

Zaujímavejšia je koncentrácia kameňov na J (JZ?) strane povrchu hrobu, pod ktorými  

sa v hĺbke 65-70 cm objavila uhlíková vrstvička nepravidelného tvaru. Jej prítomnosť by snáď 

mohla naznačovať zvyšky rakvy (Pleinerová 1960, 17). Nedochovaný antropologický 

materiál ani v podobe negatívneho odtlačku na dne ale nemôže túto teóriu potvrdiť ani 

vyvrátiť. Hrob bol okrem toho opäť bez prídavkov (obr. 52:49/1, 2). Posledný samostatný 

hrob č. 48 sa nachádzal k najbližšie ku skupine B. Povrch hrobu z polovice prekrýval 

kamenný zával, orientácia hrobovej jamy je v priamom smere  J-S, ale opäť bez kostrových 

pozostatkov. Zaujímavejšia je vnútorná úprava oválnej hrobovej jamy. Na dne hrobu 

v pomerne veľkej hĺbke 125 cm ležali uprostred dve veľké kamenné platne alebo snáď 

balvany, okolie hrobovej jamy bolo orámované na niekoľkých miestach menšími kameňmi. 

Absencia akýchkoľvek artefaktov vzhľadom na konštrukciu hrobovej jamy je viac než 
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prekvapivá (obr. 51:48/1, 2; 59:48/3). Ale individuálna poloha by mohla „chudobu“ výbavy 

naznačovať. A možno práve neprítomnosť prídavkov bola vykompenzovaná konštrukciou 

hrobovej jamy. Avšak tieto úvahy sa pohybujú v medziach špekulácií. 

Záverom je snáď možné zhrnúť pohrebisko ako komplexný celok. Na ploche bolo 

preskúmaných 30 hrobov. Dvadsaťdva hrobov tvorilo dve pochovávajúce skupiny, snáď užšie 

príbuzensky späté (Pleinerová 1959, 502). Dve individuálne dvojice hrobov by mohli 

naznačovať užšie príbuzenské dvojice (Pleinerová 1959, 502). Štyri individuálne hroby  

sa nachádzajú pomerne vo veľkej vzdialenosti od hlavných skupín a snáď je absencia 

prídavkov demonštrovaná konštrukciami hrobov. Vo všeobecnosti na celom pohrebisku platí 

pravidlo výskytu keramických nádob, záušníc a okruhliakov v ženských hroboch.  

Zo zaregistrovaných poznatkov je možné vyvodiť absenciu prídavkov prevažne v mužských 

hroboch. Bronzové dýčky sa nevyskytovali v keramických hroboch. Jantárové korálky  

sa vyskytovali v kombinácii s dýčkami i keramikou, podobne ako bronzové ihlice. Jantárové 

korálky, ktoré tvorili náhrdelník spolu s bronzovými špirálkami (Moucha 1966, 537)  

sa vyskytli len v ženských hroboch. Bronzové náramky sa vyskytli len v ženskom hrobe. 

Okruhliaky sa vyskytovali len v hroboch s keramikou alebo so záušnicami. Na základe indícii 

by bolo možné určiť ako ženské pohlavie u jedincov asi v 12 prípadoch a mužské 

pravdepodobne v 7 prípadoch (tab. 2). 

č. 

hrobu 

keramický 

ínventár 

bronzové / 

medené nálezy 

jantárové 

nálezy 

štiepané / 

kamenné 

nálezy 

zlaté 

nálezy 

pohlavie PP* vek 

23 x x x x x x x adultus 

II 

24 x dýčka, šidlo, 

ihlica, špirálky, 

4x záušnice 

korálky okruhliak x x Ž dospelý 

25 x x x x x x M maturus 

I 

26 áno ihlica, 2x 

záušnice 

korálky x x Ž x adultus 

II 

27 áno záušnica, šidlo x x x Ž x adultus 

28 áno 3x záušnica x x x x Ž adultus 

I 

29 x x x x x M x maturus 

II 

30 x ihlica x x x x x maturus 

I 



 38

31 x ihlica, špirálky, 

2x záušnica, 

perla 

korálky okruhliak x x Ž adultus 

I 

32 áno ihlica korálka x 4x 

záušnica 

x Ž x 

33 x x x x x x M x 

36 x dýčka x x x x x x 

37 áno ihlica, perly, 

špirálka 

korálky x x x Ž x 

38 x x x x x M x maturus 

II 

39 áno ihlica, 2x 

záušnica 

korálky okruhliak x x Ž x 

40 x dýčka, ihlica korálky, 

krúžok 

x x x x maturus 

II 

41 áno 2x náramok, 

ihlica, záušnica 

korálky okruhliak x x Ž maturus 

I 

42 x x x x x x M x 

43 x x x x x x M x 

44 áno záušnica, 

špirálka 

korálky x x Ž x maturus 

45 x ihlica x x x x x maturus 

I 

46 x x x x x x M? x 

47 áno ihlica, záušnica korálky x x Ž x maturus 

48 x x x x x x x x 

49 x x x x x x x x 

50 x dýčka korálka x x x x x 

51 x 3x ihlica, dýčka korálky x x x x x 

54 x dýčka, ihlica x x x x x x 

55 áno x x kremencový 

odštep 

x x Ž x 

56 x x x x x Ž x maturus 

tab. 2. Nové Butovice. Hrobová výbava vo vzťahu k určenému pohlaviu a veku (PP* pravdepodobné 

pohlavie určené na základe kombinácie prídavkov) 
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8. Lokalita Jinonice-Záhradníctvo: priestorová analýza hrobov  

Na základe celkových plánov pohrebiska Jinonice-Záhradníctvo bolo možné 

rozpracovať priestorové usporiadanie u dvadsiatich deviatich hrobov  

(Petriščáková 2009, 43-69). Rozbor keramického a bronzového inventáru, ako aj analýza 

pohrebného rítu a vzájomné porovnanie s pohrebiskom Praha 9-Dolní Počernice (Hásek 

1959) dovolili datovať toto pohrebisko do rámca staršej fáze únětickej kultúry (Petriščáková 

2009, 43-69). 

Z celkového počtu hrobových celkov je presne bodovo zameraných len dvadsať 

hrobov,  zvyšných jedenásť je len naznačených na základe príslušnosti k ploche, ktorá je 

zaznačená na terénnej kresebnej dokumentácii (Kovářík 1984-1986). Z hrobov, ktoré sa dajú 

na pohrebisku jasne identifikovať, vyplýva orientácia dlhšej osi pohrebného areálu v smere  

V-Z, resp. SV-JZ (obr. 5). Rozmiestnenie prídavkov sa zdá byť rovnomerné. Na celom 

pohrebisku sa vyskytli len dva hroby bez výbavy. V zvyšných 27 hroboch bola najviac 

zastúpená keramická výbava a štiepaná industria, oveľa menšie percento tvorí bronzová 

výbava, brúsené a kostené artefakty. V ôsmich hroboch je možné pozorovať možno vnútornú 

úpravu hrobovej jamy v podobe kameňov na dne hrobovej jamy. Hĺbka hrobov sa pohybovala 

v rozpätí od 5 do 45 cm, avšak za priemerne stanovenú hĺbku možno pokladať 25-30 cm. 

Striktne dodržaná orientácia hrobových jám v smere J-S bola dodržaná v dvanástich 

prípadoch, v pätnástich prípadoch sa vyskytla menšia odchýlka v orientácii JZ-SV a najmenej, 

tri hroby boli orientované v opačnom smere s odchýlkou JV-SZ. Úplne opačnú orientáciu S-J 

mal jedinec len v jednom prípade. V celkovom počte 29 hrobov bolo pochovaných 41 

jedincov, pričom najmenší počet jedincov v hrobe bol jeden a najväčší počet pozostával  

zo štyroch pochovaných. Z kostrových pozostatkov bolo antropologicky možné určiť trinásť 

žien a trinásť mužov. Pochovaní na pohrebisku pozostávali zo všetkých vekových skupín, 

okrem skupiny senilis. Pohrebisko pozostávalo z dvoch navzájom oddelených skupín. 

Severnejšia plocha A je na dokumentácii označená ako „trasa metra B“, južnejšia plocha B 

zase ako P17, resp. P17 II. Vzdialenosť medzi skupinou A a B je asi 80 m (obr. 5). 

Detailnejším rozborom snáď bude možné interpretovať jednotlivé javy v rámci oboch 

pochovaných skupín. 

Skupina A: 

Na severnejšej ploche bolo odkrytých 13 hrobových celkov (obr. 6). Jedenásť hrobov 

bolo možné presne na pláne identifikovať, tri hroby č. 24, 54 a 56 sú načrtnuté iba 

schematicky, ale ich príslušnosť k tejto ploche je „nespochybniteľná“. Zo zameraných hrobov 

vytvárajú akúsi radu hroby č. 29, 30 a 31 v západnej časti pohrebiska. K hrobu č. 29 prilieha 
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zo severu hrob č. 32. Druhý rad v západnej časti tvoria hroby č. 54, 55, 59. Tieto dve rady 

zároveň „spája“ hrob č. 56. Východnejšiu časť pohrebiska tvorí opäť jeden rad hrobov  

č. 1, 2, 24 a 28. Pomerne osamotený hrob č. 23 je snáď možné spojiť do súvislosti  

s hrobom č. 24. 

Striktná orientácia hrobových jám a jedincov J-S bola dodržaná v piatich hroboch  

(č. 24, 28, 32, 56 a 59). V hrobe č. 28 išlo o zhluk kostí niekoľkých jedincov, preto je v tomto 

prípade kladený dôraz na orientáciu samotnej hrobovej jamy. Miernu odchýlku v smere  

JZ-SV predstavovalo šesť hrobov č. 1, 2, 23, 31, 54 a 55, pričom v prípade hrobu č. 55 ide 

opäť o zhluk kostí, preto sa opäť vychádza z orientácie hrobu a nie jedinca. A nakoniec 

opačnú odchýlku v miernom sklone smeru JV-SZ predstavovali dva hroby č. 29 a 30. 

Percentuálne možno vyvodiť dodržiavanie striktnej orientácie J-S v 38, 6%. 

Tvar hrobovej jamy nebol zachytený alebo isté stopy narušenia bolo možné sledovať 

v siedmych prípadoch u hrobov č. 1, 2, 24, 31, 55, 56 a 59 (obr. 60:1, 2; 61:24; 63:31; 65:55, 

56; 66:59, 60), ale u troch z týchto hrobov č. 24, 55, 56 je možné na základe dokumentácie 

tvar hrobovej jamy odvodiť. Dôvodom porušených hrobových jám je pravdepodobne ich 

plytké zahĺbenie, kedy hrobové jamy padli za obeť mechanickej skrývke a hrob č. 59 bol 

porušený mladším hrobom laténskeho obdobia. Zvyšných šesť neporušených pôdorysov 

hrobovej jamy je možné kategoricky zaradiť k oválnemu alebo obdĺžnikovému tvaru. 

Výsledkom je možné zhrnúť deväť prípadov zachytenia hrobovej jamy oválneho alebo 

obdĺžnikového pôdorysu, ktoré sumárne tvoria 69, 23%. 

Povrchová úprava hrobov nie je registrovaná ani v jednom prípade. Kamene na dne 

hrobovej jamy boli zachytené v piatich hroboch č. 1, 23, 28, 29 a 55. V hrobe č. 28 a 55  

(obr. 62:28; 65:55) sa kamene nachádzali medzi zhlukmi kostí a z tejto situácie nie je celkom 

jasné, či ide o intaktnú polohu, ale i tieto hroby snáď môžu byť zahrnuté do celkovej 

štatistiky. V prípade hrobov č. 1, 23, 29 (obr. 60:1; 61:23; 62:29) je možné uvažovať 

o neúplnom obložení  kostry pozostávajúceho len z niekoľkých kameňov, ktoré je pre toto 

obdobie pomerne typické (Smejtek 2001, 228). Tieto hroby nevykazovali nijaké výnimočné 

postavenie v rámci pohrebiska, ale práve naopak je nápadným ich náhodné umiestnenie. 

Štatisticky je možné vyjadriť, že celkového počtu hrobov v skupine A disponovalo snáď 

hrobovou úpravou alebo pozostatkom rakvy 38, 46% hrobov. 

Hĺbka hrobovej jamy je opäť definovaná na základe zahĺbenia do podložia. 

U hrobových jám č. 1 a 2 nie je zachytený už vyššie spomínaný tvar hrobovej jamy a hĺbka 

i ďalšie rozmery, pravdepodobne kvôli ich výrazne plytkému zahĺbeniu asi v pomerne 

zvyšujúcom sa prirodzenom teréne oproti zvyšku pohrebiska. Pri dochovaných 11 hroboch  
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sa hĺbka pohybovala v rozpätí od 7 cm pri hroboch č. 55 a 56 až do 20 cm pri hrobe č. 59. 

Hĺbka hrobu pravdepodobne nemala vplyv na polohu hrobov na pohrebisku. Výnimku z tohto 

takmer štandardizovaného 10 cm zahĺbenia je možné vidieť u hrobu č. 59, ktorý však netvorí 

nejaký centrálny hrob, skôr s nachádza na okraji skúmanej plochy a vzhľadom na jeho 

porušenie mladším laténskym hrobom nie je možné sledovať ďalšie indície. 

Prídavky v tejto skupine boli zastúpené keramickými nádobami, štiepanou, bronzovou 

a brúsenou industriou a v jednom prípade i kosteným šidlom (Petriščáková 2009, 43-55). 

Akúkoľvek pohrebnú výbavu obsahuje 11 hrobov, pričom sú rovnomerne rozmiestnené po 

celej ploche v skupine. Percentuálne tento pomer tvorí 84, 6%. Dva hroby bez výbavy č. 24 

a 56 síce bez presného geodetického zamerania, ale na základe náčrtu (Kovářík 1984-1986)  

je ich možné umiestniť na okrajové miesta v rámci pohrebiska (obr. 6). 

Najpočetnejším hrobovým inventárom je keramika pozostávajúca z 28 nádob, ktorá sa 

nachádzala v desiatich hroboch. Absencia keramickej nádoby v hrobe č. 59 je diskutabilná, 

nakoľko bol hrob porušený už spomínaným laténskym hrobom a pokiaľ sa nádoba nachádzala 

pri nohách zomrelého, bola zničená. Do keramického inventára sú zaradené i torzá nádob, 

ktoré nebolo kvôli fragmentárnosti tvarovo klasifikovať. Presnejšie ide o trinásť nádob 

v siedmich hroboch. Vzhľadom na pomerne vysoké percento neurčených keramických nádob 

je možné kombináciu keramických tvarov určiť len v niekoľkých prípadoch. Kombinácia 

hrnček, misa a šálka sa vyskytla v jednom prípade pri hrobe č. 28, hrnček, misa a pohárik 

taktiež pri jednom hrobe č. 55, samotné hrnčeky sa vyskytli v dvoch hroboch č. 29 a 31.  

V piatich hroboch č. 1, 2, 29, 30 a 31 sa keramika nachádzala len v hornej časti tela, v jednom 

hrobe č. 23 len pri dolných končatinách a v dvoch hroboch č. 32 a 54 i v hornej časti tela i pri 

nohách. Vo zvyšku prípadov sa poloha nedala určiť. Zo zistených indícií nie je možné 

vyvodiť presnejšie závery, ale zdá sa, že kombinácia keramických tvarov ani poloha keramiky 

voči zosnulému nemala vplyv na polohu hrobu v rámci skupiny A. Prepočtom keramického 

súboru na počet jedincov vychádza 1, 75 nádoby na zomrelého. 

Bronzová industria je zastúpená štvoricou artefaktov. V dvoch hroboch č. 28 a 59  

sa nachádzali 3 bronzové záušnice stočené z jednoduchého drôtu. V hrobe č. 30 zase 

bronzová dýčka. Záušnice sa vo všetkých troch prípadoch nachádzali v oblasti spánku, dýčka 

zase u jedinca v mieste panvy. Pomerovo vychádza 0, 25 bronzu na jedného zomrelého. 

Bronzové predmety sa nachádzajú v každom „rade“ hrobov a vytvárajú tak aspoň vizuálne 

predpoklad akéhosi skoro pravidelného rozmiestnenia v severnej skupine pohrebiska.  

Ani v prípade hrobu č. 30 s bronzovou dýčkou sa nedá hovoriť o centrálnom postavení, práve 

naopak, hrob svojim umiestnením dotvára pomyselný rad (obr. 6). 
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Štiepaná industria bola zastúpená kremencovými hrotmi šípov a odštepmi. Celkovo  

sa vyskytovala v piatich hroboch. Z toho v hroboch č. 1 a 30 sa nachádzali pohromade 

odštepy pri lebkách a za chrbtom i hroty šípov väčšinou v okolí panvy, len v hrobe č. 28  

sa poloha štiepanej industrie nedala určiť. Vo zvyšnom hrobe č. 59 sa nachádzali len 

kremencové odštepy, taktiež pri rukách alebo pri lebke a v hrobe č. 55 sa vyskytovali len 

hroty šípov, žiaľ poloha voči nebožtíkovi nebola určená. Koncentráciu výskytu štiepanej 

industrie vytvárajú hroby č. 1 a 28 vo východnejšej časti pohrebiska a na opačnej strane hroby 

č. 30, 55, 59. Na jedného jedinca pochovaného na pohrebisku v skupine A pripadá obecne  

1, 05 štiepaného artefaktu. 

Nález fragmentu kosteného šidla pri panve jedinca v hrobe č. 59 asi nie je možné 

v rámci polohy hrobu nijak zvlášť špecifikovať, taktiež ako kamenný „drvič“ v hrobe č. 55 

bližšie neurčenej polohy (Petriščáková 2009, 43). 

Zo šestnástich jedincov bolo antropologicky určené pohlavie len u šiestich.  

Na pohrebisku sa určite nachádzala jedna žena a päť mužov. Z toho žena veku adultus  

sa nachádzala v hrobe č. 31, traja muži veku adultus v hroboch č. 2, 29, 30 a ďalší muži, jeden 

veku juvenis – adultus v hrobe č. 28 a jeden vo veku maturus v hrobe č. 54. Všeobecne bolo 

možné ku vekovým skupinám zaradiť pätnásť jedincov, traja veku infans (dvaja v hrobe č. 28, 

jeden v hrobe 32), dvaja veku juvenis - adultus (hroby č. 28, 56), sedem veku adultus  

(hroby č. 2, 23, 29, 30, 31, dvaja v hrobe č. 55) a nakoniec traja jedinci vo veku maturus 

(hroby č. 1, 54, 59). Vek nebolo možné určiť u jedného zomrelého (hrob č. 24). Blízke 

zoskupenie jedincov veku adultus je možné pozorovať pri hroboch č. 29, 30, 31, ale ich 

koncentrácia môže byť náhodná, pretože u iných vekových skupín nie je registrovať 

ukladanie jedincov podľa veku alebo podľa pohlavia. Z toho je možné vyvodiť, že tak ako 

dospelí, tak i dospievajúci i deti boli na pohrebisku ukladaní bez viditeľných pravidiel, ktoré 

by sa dali identifikovať. 

Hroby s viacerými pochovanými jedincami v skupine A: 

Traja jedinci boli zistení v hrobe č. 28, kedy práve išlo o mladého muža ktorý bol 

pochovaní s ďalšími dvomi nedospelými jedincami veku infans. Dvaja jedinci veku adultus  

sa vyskytli v hrobe č. 55. 

Hrob č. 28 obsahoval šesť keramických nádob, dve bronzové záušnice a dva kusy 

štiepanej industrie. Vzhľadom na to, že južná časť hrobu bola úplne porušená mladším 

objektom, zachované skupiny kostí sa nachádzali len v severnej časti. Pravdepodobne ale 

v tomto prípade môžeme hovoriť o druhotnom narušení hrobu, kedy kosti pôvodne 

pochovaných jedincov boli i s hrobovým inventárom zhrnuté na okraj hrobu. K daným 



 43

jedincom preto nie je možné priradiť inventár, ktorý sa v hrobe nachádzal. Obecne možno 

zhrnúť, že v hrobe boli pochovaní traja mladí nedospelí jedinci, u ktorých bol keramický 

inventár zastúpený pomerne širokým spektrom keramických tvarov, troch hrnčekov, dvoch 

mís a šálky ako i bronzových záušníc a i kremencovým odštepom a hrotom šípu (obr. 62:28). 

Posledný hrob č. 55, v ktorom boli pochovaní dvaja dospelí jedinci bližšie neurčeného 

pohlavia, bol taktiež vo svojej juhozápadnej časti porušený skrývkou, takže zhluky kostí  

sa nachádzali len v severovýchodnej časti hrobovej jamy. Opäť je pravdepodobne možné 

hovoriť o druhotnom narušení hrobu, kedy kosti pôvodného jedinca alebo jedincov boli 

zhrnuté na okraj hrobovej jamy. Z tohto dôvodu taktiež nie je možné priradiť k jedincovi daný 

hrobový inventár. Keramika bola zastúpená siedmimi nádobami a to dvomi hrnčekmi, jedným 

pohárikom, jednou misou a tromi bližšie neurčenými nádobami. Štiepaná industria v podobe 

štyroch hrotov šípov a údajného kamenného drviča sa taktiež nachádzala na bližšie 

neurčenom mieste v hrobovej jame (obr. 65:55). Hrob sa nachádzal v druhom rade v západnej 

časti pohrebiska medzi ďalšími dvomi hrobmi a jeho poloha neukazuje na výnimočné alebo 

nezvyklé postavenie v rámci skupiny A. Percentuálne je možné vyjadriť počet viacnásobných 

hrobov na pochovávajúcu skupinu 15, 38%. 

Vo zvyšných jedenástich prípadoch (84, 62%) sa na pohrebisku nachádzali hroby len 

s jedným jedincom rôzneho veku, pohlavia a hrobového inventára. 

Určené typy keramických nádob boli pomerne rovnako zastúpené u všetkých 

vekových skupín a pohlavia. 

Misy: tak ako sa vyskytovali vo viac násobných hroboch, v jednom prípade sa vyskytla 

i v hrobe s jedným jedincom dospelého veku a neurčeného pohlavia spolu s ďalším torzom 

nádoby (hrob č.23). 

Poháre: sa vyskytli vo viac násobnom hrobe i v hrobe s mužským jedincom veku 

maturus (hrob č. 54) a ďalším torzom nádoby. 

Džbán: sa nachádzal len v hrobe s jedným dospelým jedincom mužského pohlavia 

(hrob č. 2), taktiež s ďalším fragmentom nádoby. 

Hrnčeky: sa nachádzali vo viac násobných i v dvoch hroboch s jedným jedincom. 

Zomrelý v hrobe č. 29 určený ako dospelý muž mal pri lebke položený jeden hrnček. 

A naopak dospelá žena v hrobe č. 31 mala hrnček uložený taktiež v oblasti hlavy. 

Bronzové predmety sa taktiež vyskytovali i v hroboch viac násobných i pri jednom 

jedincovi. V mužskom hrobe č. 30 u dospelého jedinca sa nachádzala bronzová dýčka, 

bronzová záušnica zase u staršieho jedinca pri lebke v hrobe č. 59. 
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Štiepaná industria bola zastúpená opäť vo viac násobných hroboch i v hrobe č. 1 pri 

staršom jedincovi, v hrobe č. 30 pri dospelom mužovi a aj v hrobe č. 50 opäť pri staršom 

jedincovi. 

Z uvedeného prehľadu je možné aj napriek pomerne vysokému percentu typologicky 

neurčenej keramiky vyvodiť obecnejší záver. Výskyt jednotlivých keramických tvarov  

na pohrebisku pravdepodobne nezávisí od pohlavia, veku, počtu jedincov v hrobe ani polohy 

hrobu v rámci priestorového usporiadania. Misky sa nachádzali v mužských hroboch 

i v hroboch s viacerými jedincami, u ktorých pohlavie nebolo presnejšie určené. Podobný 

prípad sa vyskytol i pri pohároch, ktoré boli v mužských i neurčených hroboch. Džbán  

sa vyskytol len v mužskom hrobe. Zaujímavým je počet hrnčekov v hroboch voči počtu 

pochovaných jedincov v hrobe. V hrobe s tromi jedincami sa nachádzali tri hrnčeky  

(hrob č. 28), v hrobe s dvomi jedincami sa nachádzali dva hrnčeky (hrob č. 55) a v hroboch 

s jedným hrnčekom sa nachádzal len jeden jedinec v mužskom i ženskom hrobe (č. 29 a 31). 

Ale opäť poloha, pohlavie a vek neboli smerodajné. Rovnako problematický sa javí i výskyt 

bronzových predmetov. Bronzové záušnice obecne pokladané za súčasť ženskej výbavy 

(Moucha 1954, 533) sa nachádzali vo viac násobnom hrobe (hrob č. 28) s jedným určeným 

mužom, ktorý mal i „mužský element“ hrot šípu a „ženský“ kremencový odštep. Je možné,  

že zmieňované predmety „ženského“ pohlavia mohli patriť dvom bližšie pohlavne neurčeným 

jedincom, ale pokiaľ nie je známa ich aspoň približná poloha a nadväznosť na jedinca, 

akékoľvek závery môžu byť diskutabilné. Taktiež v hrobe s bližšie neurčeným jedincom 

(hrob č. 59) sa vyskytovali spolu artefakty, ktoré sa zvyknú spájať so ženským pohlavím a to 

bronzová záušnica, fragment kosteného šidla a kremencový odštep pri rukách. Bronzová 

dýčka sa nachádzala v mužskom hrobe s ďalším predpokladaným „mužským elementom“ 

v podobe hrotu šípu, ale i „ženským predmetom“ kremencovým odštepom. V ostatných 

prípadoch sa hroty šípov a odštepy nachádzali ako v hroboch s jedným jedincom bez 

určeného pohlavia (hrob č. 1), tak i vo viac násobnom hrobe s pohlavne neurčenými 

jedincami (hrob č. 55). Určenie bližších príbuzenských vzťahov na pohrebisku nie je možné, 

vzhľadom na pomerne neisté závery pri vyvodzovaní pohlavia pri väzbe na jednotlivé 

artefakty (tab. 4). Preto nie je možné rozšíriť pôvodné antropologické určenie ďalšími 

poznatkami. Z uvedených indícií je možné čisto hypoteticky usudzovať, že pravdepodobne 

u pochovaných v rámci skupiny A neplatili obecnejšie v súčasnosti postihnuteľné pravidlá. 

Skupina B: 

V rámci južnejšej skupiny bolo odkrytých 16 hrobov (obr. 6). Osem hrobov bolo 

presne geodeticky zameraných a zvyšných osem (hroby č. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 97 a 98)  
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je načrtnutých schematicky na základe kresebnej dokumentácie (Kovářík 1984-1986). 

Z náčrtu i presného zamerania je možné sledovať akýsi rad hrobov, ktorý sa rozkladá smerom 

Z-V a súčasťou neho sú hroby č. 82, 83, 84, 77, 88, 93, 94, 95 a 91. K hrobu č. 82 z juhu 

prilieha hrob č. 81 a k hrobu č. 83 ako keby zo severu zase priliehal hrob č. 85 a podobne je to 

i pri hrobe č. 90, ktorý zo severu nadväzuje na hroby č. 93, 94 a snáď i č. 90. Len hroby  

č. 97 a 98 nebolo možné i napriek schematickému terénnemu nákresu presne umiestniť na 

ploche B, ale ich priradenie k tejto ploche je takmer určité. 

Striktná orientácia bola dodržaná v siedmych prípadoch, pri hroboch č. 81, 83, 84, 97 

a 98 ide priamo o určenie orientácie aspoň jedného dochovaného jedinca, ale v hroboch  

č. 69 a 86 bola orientácia určená na základe hrobovej jamy. Najviac miernych odchýlok 

jedincov v smere JZ-SV bolo identifikovaných pri deviatich hroboch č. 77, 82, 88, 90, 91, 93, 

94 a 95. Tieto hroby vo východnej časti tvoria akúsi skupinu, možno i bližšie príbuzensky 

spätú a mierna odchýlka zo striktného smeru tak môže byť dôsledkom väčšej súdržnosti 

(Pleinerová 1959, 401-402). Úplne opačnú orientáciu v smere S-J mal jedinec v hrobe č. 85 

v severnej časti pohrebiska. Avšak je možné, že tento hrob mal akýsi vzťah k hrobu č. 83. 

Percentuálne možno vyjadriť striktné dodržanie orientácie približne v 43, 75% hrobov. 

Tvar hrobovej jamy bolo možné zachytiť takmer pri všetkých hroboch a predstavoval 

klasický oválny až obdĺžnikový tvar. Hrob č. 88 nemal zachytenú východnú časť hrobu, 

pretože bol porušený hrobom č.77, ale na základe približne naznačeného smeru sa dá 

usudzovať, že taktiež išlo o oválny tvar hrobovej jamy (obr. 71:86). Z toho vyplýva, že 

„klasický“ tvar hrobovej jamy malo až 100% hrobov. 

K ďalšej charakteristike vystihujúcej hrobovú jamu ako objekt patrí opäť celková 

úprava buď kamenný zával alebo kamene na dne, prípadne pozostatky drevenej rakvy. 

Kamenný zával, tak ako u predchádzajúcej skupine A, nebol zachytený ani v jednom prípade, 

čo však opäť môže byť spôsobené menej pravdepodobne mechanickou skrývkou alebo 

jednoducho úplnou absenciou akejkoľvek povrchovej úpravy. Podobne je to i s priamymi 

pozostatkami drevenej rakvy v priestore hrobových jám. K nepriamemu dôkazu úpravy snáď 

hrobového dna alebo pozostatkov obloženia kostry môžu byť kamene na dne, ktoré sa 

vyskytli v štyroch hroboch č. 69, 84, 90 a 91 (obr. 67:69; 69:84; 72:90; 72:91). V prvom 

prípade išlo o kamene rozptýlené medzi pozostatkami viacerých jedincov, čím je možné,  

že nejde o pôvodné uloženie. V ostatných prípadoch sa ale ukazuje priamo obloženie kostry 

kameňmi, čo by mohlo znamenať i úpravu hrobového dna (Rataj 1954, 309-316). Celkovo je 

možné úpravu hrobovej jamy predpokladať u 25% hrobov. 
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Hĺbka hrobovej jamy je zase vyjadrená na základe zahĺbenia do podložia,  

i keď by sa mohla táto informácia zdať irelevantná vzhľadom na neznámu výšku skrývky 

ornice a výšku prirodzeného terénu. Hĺbka sa pohybuje od 5 cm (hroby č. 83 a 85),  

ktoré sa vyskytujú tesne jeden nad druhým až po hĺbku 45 cm (hrob č. 86), ktorý polohou 

mierne uhýba „radovému“ usporiadaniu. priemerná hĺbka by sa však dala vyjadriť medzi  

20-25 cm. Celkové zahĺbenie hrobovej jamy asi nemalo  vplyv na polohu hrobu v rámci 

pohrebiska, i keď „najhlbšie“ hroby (č. 81 a 82 aj hrob 86) sa vyskytujú v západnej časti 

pohrebiska, presne ako najplytšie (č. 83 a 85) a preto je možné, že daná situácia vznikla 

náhodne v závislosti od povrchu prirodzeného terénu. 

Prídavky sú zastúpené keramikou, štiepanou, bronzovou industriou a kostenými 

artefaktmi (Petriščáková 2009, 43-55). Pohrebnú výbavu obsahuje všetkých šestnásť hrobov, 

čo v rámci sledovanej skupiny predstavuje rovných 100 %. 

Najpočetnejším hrobovým inventárom je opäť keramika, tak ako i u predchádzajúcej 

skupiny. Celkovo bolo v sedemnástich hroboch zastúpených 46 keramických nádob, z toho  

na jedného jedinca vychádza asi 1, 84 nádoby. Okrem presne typologicky určených tvarov  

sú ku keramickým nádobám radené i torzá presnejšie nezaradených nádob, ktoré pochádzajú 

z deviatich hrobov v celkovom počte osemnásť kusov. I napriek vysokému počtu veľmi 

fragmentárnych nádob bolo možné vyvodiť určitú kombináciu hrnček a misa, konkrétne  

pri šiestich hroboch (hroby č. 77, 84, 86, 91, 94 a 98) i keď v mnohých prípadoch boli 

doplnené sprievodným inventárom, ako džbánok (hrob č. 84), či dve amforky (hrob č. 86) 

alebo torzami ďalších nádob (hrob č. 84, 91, 98). Samotné misy sa vyskytli v troch hroboch  

č. 81, 82, 95, v kombinácii misa a neurčená nádoba len v jednom hrobe č. 83. Keramický 

inventár zastúpený len hrnčekmi sa nachádzal v hroboch č. 69 a 97. Fragmentárne časti nádob 

bez akejkoľvek ďalšej učenej keramiky boli vyzdvihnuté z hrobov č. 85 a 90. V štyroch 

hroboch č. 77, 81, 83, 97 sa keramika nachádzala len v hornej časti tela, v štyroch hroboch  

č. 82, 85, 88, 93 zase len pri nohách. V troch hroboch č. 84, 94, 98 bola kombinácia polohy 

pri hornej časti tela i pri nohách a v šiestich hroboch č. 69, 86, 90, 91, 93 a 95 nebolo možné 

polohu určiť. Okrem hrobov, kedy nebolo možné určiť polohu keramiky voči jedincom 

v hrobe a typologicky zaradiť keramické tvary, ostatné hroby nevytvárajú na pohrebisku 

zoskupenia, preto sa zdá, že kombinácia keramických tvarov a poloha keramiky v hroboch 

nemala vplyv na umiestnenie hrobov na pohrebisku (obr. 6). 

Bronzová industria pozostávala len zo štyroch záušníc a nachádzala sa v štyroch 

hroboch. Vo všetkých prípadoch sa nachádzala u jedincov pravdepodobne v oblasti lebky.  

Pri prepočte na celú skupinu pochovaných vychádza 0, 16 predmetu na jedinca. Hroby  
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so záušnicami č. 88, 90, 93 a 94 vytvárali vzájomnú koncentráciu v „stredovýchodnej“ časti 

pohrebiska a pravdepodobne je možné snáď uvažovať i o príbuzenských vzťahoch medzi 

pochovanými. 

Štiepaná industria bola celkovo zastúpená ôsmimi artefaktmi v šiestich hroboch č. 69, 

85, 91, 93, 94 a 97. Konkrétne je možné rozdeliť túto industriu do troch skupín, hroty šípov  

sa vyskytli v dvoch hroboch č. 93 a 94, kremencové odštepy v štyroch hroboch č. 85, 91, 94 a 

97 a nakoniec čepieľka sa vyskytovala len v jednom hrobe č. 69. Odštepy sa nachádzali 

takmer vo všetkých prípadoch pri lebke, okrem hrobu č. 94, kde bol pri nohách. V hrobe č. 69 

sa poloha čepieľky nedala určiť. A hroty šípov zaujímali taktiež rôznu polohu, v hrobe č. 93 

pri panve a v hrobe č. 94 pri nohách. Rozmiestnenie hrobov so štiepanou industriou  

na pohrebisku sa javí náhodné, okrem hrobov č. 93 a 94, ktoré opäť tvoria blízku skupinu 

s výskytom štiepaných predmetov. Všeobecne pripadá na každého pochovaného jedinca  

0, 28 štiepaného artefaktu. 

Kostené predmety v podobe zvieracieho zubu a parohu sa nachádzali len v jednom 

hrobe č. 85, oba predmety pri lebke jedinca. Ide práve o hrob v najsevernejšej časti skupiny B 

s opačne orientovaným jedincom. 

Kamenný závesok sa vyskytol taktiež len v jednom hrobe č. 69, ale jeho polohu voči 

jedincovi alebo jedincom nebolo možné určiť. I tento hrob je možné polohou zaradiť  

do severnejšej časti skupiny B. 

Z dvadsiatich piatich jedincov bolo možné antropologicky určiť pohlavie 

u osemnástich, pričom žien je desať a mužov osem. U siedmich pohlavie určené nebolo. 

Z toho dve ženy veku adultus sa nachádzali v hrobe č. 88, jednu ženu veku adultus obsahovali 

hroby č. 85, 91, 94 a 98, jedna žena veku juvenis ležala v hrobe č. 81 a jedna žena veku 

maturus sa nachádzala i v troch hroboch č. 84, 86 a 95. Dvaja muži veku adultus boli zase 

v hrobe č. 86, jedného muža veku adultus obsahovali hroby č.77, 83 a 84, jeden muž veku 

juvenis sa nachádzal v hroboch č. 86 a 95 a jeden muž veku maturus sa nachádzal v hrobe  

č. 69. 

Veková kategória bola určená celkom u dvadsiatich šiestich jedincov. Kategória infans 

bola zastúpená v dvoch hroboch u troch jedincov (dvaja hrob č. 69, jeden hrob č. 93), stupeň 

juvenis v troch hroboch (č. 81, 86 a 95), veková skupina adultus v dvanástich hroboch so 

šestnástimi jedincami (dvaja jedinci v hroboch č. 70, 86, 88, 91, jeden jedinec v hroboch č. 

77, 82, 83, 84, 85, 94, 97 a 98) a nakoniec kategória maturus v štyroch hroboch (č. 69, 84, 86, 

95). Istú koncentráciu hrobov môžu tvoriť hroby č. 69 a 93 s deťmi, ktoré sa nachádzajú 

pomerne blízko seba v strednej časti pohrebiska. To isté by pravdepodobne mohlo platiť i pri 
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hroboch č. 69, 84 a 86, v ktorých sa nachádzali jedinci veku maturus a tvoria akési 

zoskupenie v západnejšej časti skupiny B. Výnimkou by bol ale hrob č. 95  taktiež s jedincom 

veku maturus, ktorý sa nachádza na opačnej strane pohrebiska. Veková skupina adultus je 

zastúpená pomerne rovnomerne na celom pohrebisku, tak isto ako kategória juvenis, ktorá 

nevytvára koncentrácie hrobov. V hrobe č. 93 a 94 pravdepodobne môžeme hovoriť 

o možnom súčasnom pohrebe dospelej ženy a dieťaťa. Hroby sa navzájom neporušujú, sú 

bližšie zopäté o spojitosti, či rovnakej dobe pohrebu by mohla svedčiť asi súčasne vykopané 

hrobové jamy „spojené“ veľkým balvanom. Snáď by sa v tomto prípade dalo hovoriť  

o tzv. hrobe matky s dieťaťom (Pleinerová 1960, 519). 

Hroby s viacerými pochovanými jedincami v skupine B: 

Štyria jedinci boli pochovaní v hrobe č. 86, z toho dvaja muži veku adultus, žena veku 

maturus a opäť muž veku juvenis. Traja jedinci spočívali v hrobe č. 69, kedy muž kategórie 

maturus bol pochovaný s dvomi nedospelým jedincami veku infans. Dvaja jedinci  

sa nachádzali vo viacerých hroboch. V hrobe č. 84 spočívali muž veku adultus a staršia žena 

veku maturus. Dve dospelé ženy veku adultus sa nachádzali i v hrobe č. 88. Dvaja dospelí 

veku adultus, kedy jedna z nich bola určite žena, sa nachádzali i v hrobe č. 91. A konečne 

v poslednom hrobe č. 95 sa vyskytli pohromade žena staršieho veku maturus a mladý muž 

juvenilného veku. 

Hrob č. 86 so štyrmi jedincami obsahoval šesť keramických nádob. Podľa zhlukov 

kostí by asi bolo možné uvažovať o postupnom pochovávaní jedincov do hrobu, kedy ale 

kosti neboli zhrnuté na okraj hrobovej jamy, ale rozhádzané po celom dne hrobu. Vzhľadom 

na dochovanú situáciu nie je možné ani určiť posledného pochovaného jedinca a väzbu 

inventára na konkrétneho jedinca. Hrobová jama s hĺbkou 45 cm patrila k najväčšej  

na pohrebisku (obr. 70:86; 71:86). Dvaja dospelí a jeden mladší muž spolu s pochovanou 

staršou ženou mali pomerne širokú škálu keramických nádob pozostávajúcu z dvoch misiek, 

dvoch amforiek, jedného hrnčeka a jednej bližšie neurčenej nádoby. Umiestnenie hrobu 

v rámci skupiny B by snáď mohlo poukazovať na akúsi izolovanú polohu, t.j. polohu mimo 

„hlavný rad“, ale úplne vyčleniť tento hrob zo skupiny asi nie je možné. 

Hrob č. 69 a dvomi nedospelými jedincami a starším mužom obsahoval iba jeden 

hrnček, kremencovú čepieľku a kamenný prívesok. Zhluky kostí na dne hrobovej jamy  

by mohli naznačovať druhotné otvorenie hrobu, kedy je možné, že kosti jedinca alebo 

jedincov boli zhrnuté na okraj hrobovej jamy. V tomto prípade prichádza do úvahy i možnosť 

nedochovaných pozostatkov posledného jedinca, ktorý sa mohol nachádzať v anatomickej 

polohe. Túto hypotézu by snáď mohlo podporiť i možno kamenné obloženie kostry na dne 
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hrobu, kde kamene ukazujú na logické usporiadanie a nie len pohodenie alebo zhrnutie. 

Anatomickú polohu pochovaného by snáď naznačovala i poloha hrnčeka, ktorý by sa mal 

nachádzať v intaktnej polohe pri hlave zosnulého. Podľa antropologického určenia  

by sa mohlo v tomto prípade jednať o osobu veku infans, ale podľa dokumentácie  

nie je celkom jasné, či kosti označené ako A patria naozaj nedospelému jedincovi. 

Pravdepodobne poslednému uloženému jedincovi patrila i kremencová čepieľka,  

ktorá sa snáď nachádzala v okolí pásu. Poloha kamenného prívesku nie je vôbec 

zaznamenaná, takže nie je možné ani jeho priradenie k určitému jedincovi. Hrobová jama 

nepatrí so svojimi 12 cm k najplytším, ale taktiež ju nie je možné považovať za štandardnú 

(obr. 67:69). Poloha hrobu na pohrebisku sa zase môže pokladať za akúsi okrajovú,  

kedy sa hrob nachádza v najsevernejšej časti skupiny, ale opäť ho vyčleniť úplne mimo 

spoločenstvo nie je možné. 

V hrobe č. 84 spočívali dvaja jedinci. Dospelý muž a staršia žena mali pomerne bohatú 

keramickú výbavu, ktorú tvorili misa, hrnček, džbánok a tri tvarovo bližšie neurčené nádoby. 

Z toho prvé tri patrili žene, ktorá je v anatomickej stredne skrčenej polohe zakreslená na pláne 

a možno ju považovať za jedinca, ktorý bol pochovaný do hrobu mladšieho muža, ktorého 

pozostatky spolu s torzami nádob boli zhrnuté na okraj hrobovej jamy. Hĺbka hrobu patrila 

k štandardným 25 cm a kostra ženy na dne jamy bola obložená kameňmi (obr. 69:84). Tento 

hrob sa nachádzal uprostred pohrebiska a ako keby susedil s ďalšími hrobmi s viacerými 

jedincami, severnejším hrobom č. 69, južnejším č. 86 a stredovým hrobom č. 88. 

Aj v hrobe č. 88 uprostred pohrebiska boli pochovaní dvaja jedinci, konkrétne dve 

dospelé ženy. Vzájomná poloha u oboch zrejme anatomická by mohla naznačovať súčasnú 

dobu uloženia alebo aspoň nasledujúcu po sebe vo veľmi krátkom časovom slede. Misa, dva 

hrnčeky a dva torza nádob uložené pri nohách patria asi obom dvom ženám bez bližšej 

konkretizácie k určenému jedincovi. Žena pochovaná ako posledná mala v oblasti ľavého 

spánku i bronzovú záušnicu (obr. 71:88). Hĺbka hrobovej jamy zachytená nie je,  

ale vo východnej časti bol hrob porušený hrobom č. 77 s dospelým mužom, ktorého hĺbka 

hrobu dosahovala asi 23 cm (obr. 67:77). Hrob sa nachádza v centre výskytu hrobov 

s viacerými jedincami i bronzovými záušnicami. 

Z hrobu č. 91 boli opäť vyzdvihnutí dvaja dospelí jedinci, z toho jeden antropologicky 

určený ako žena. K jedincovi v anatomickej polohe stredného skrčenia patril pravdepodobne 

i hrnček a misa uložené pri hlave so zvyškami ďalšej nádoby a kremencovým odštepom. Žena 

bola uložená do hrobu dospelého jedinca a jej telo bolo obložené kameňmi. Pozostatky skôr 

uloženého jedinca boli asi zhrnuté na okraj hrobovej jamy i so zvyškami torzovitých nádob 
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(obr. 72:91). Hrob s hĺbkou jamy okolo 10 cm zaujímal jedno z posledných miest v „hlavnom 

rade“, ale jeho poloha sa nedá nazvať úplne okrajovou a jednoznačne nadväzuje na ostatné 

hroby v skupine B. 

Posledným hrobom s dvomi jedincami je hrob č. 95. Staršia žena pochovaná spolu 

s nedospelým mužom mali ako prídavok jednu misu, ktorá sa nachádzala v okolí panvy,  

ale nie je jasné, ktorého jedinca. Jeden sa nachádza vo forme zhluku kostí na okraji hrobovej 

jamy, druhý bol uložený pravdepodobne v anatomickej polohe na dne, ale obrysy sú natoľko 

nejasné, že bližšie určenie nie je možné (obr. 74:95). Hĺbka hrobovej jamy bola opäť okolo 10 

cm a hrob sa nachádzal v blízkosti hrobu č. 91 taktiež s dvomi jedincami (obr. 6). 

Percentuálne je možné vyjadriť počet hrobov s viacerými jedincami pre skupinu B 

pochovávajúcu na pohrebisku 37, 5%. 

Vo zvyšných desiatich prípadoch (62, 5%) sa na pohrebisku nachádzali hroby len 

s jedným jedincom rôzneho veku, pohlavia a hrobového inventára. 

Určené typy keramických nádob boli pomerne rovnako zastúpené u všetkých 

vekových skupín a pohlavia. 

Misy: nachádzali sa v hroboch s viacerými jedincami i v hroboch s jedným jedincom. 

vyskytovali sa u dospelej osoby neurčeného pohlavia (hrob č. 82) i u dospelých mužov  

(hroby č. 77, 83) ako aj dospelých žien (hroby č. 94, 98) i mladistvej ženy (hrob č. 81) 

v polohe pri lebke, panve i nohách. 

Hrnčeky: sú opäť zastúpené v mužských i ženských hroboch. Dva hrnčeky  

sa nachádzajú v mužskom dospelom hrobe č. 77 v polohe pri lebke a panve, taký istý počet  

je i v ženskom hrobe s dospelým jedincom č. 98 pri lebke i nohách. Jeden hrnček obsahuje 

hrob s dospelým jedincom č. 97 pri lebke i hrob s dospelou ženou č. 94 pri hlave 

i nedospelým jedincom č. 93 pri nohách. 

Ostatné nádoby v hroboch č. 83 pri lebke, č. 85 pri nohách, č. 90 neurčenej polohy,  

č. 93 pri nohách i neurčenej polohy, č. 98 pri lebke nebolo možné presnejšie typologicky 

zaradiť. 

Bronzové záušnice sa nachádzali i v hroboch s jedným jedincom neurčeného veku 

a pohlavia č. 90, u jedinca veku infans neurčeného pohlavia v oblasti lebky č. 93 i pri lebke 

dospelej ženy v hrobe č. 94. 

Štiepaná industria vo forme kremencového odštepu sa nachádzala v hroboch 

dospelých žien č.85 a 94 i dospelého jedinca v hrobe č. 97 pri lebke. Kremencové hroty šípov 

sa nachádzali taktiež v dvoch hroboch s jedným jedincom. V hrobe č. 93 pri dieťati bližšie 

neurčeného pohlavia i v hrobe č. 94 s dospelou ženou. 



 51

Kostená industria bola zastúpená len v jednom hrobe č. 85. Dospelá žena úplne 

opačnej orientácie v smere S-J mala pri hlave kúsok parohu a zvierací zub. 

Aj napriek 18 typologicky neurčeným nádobám je snáď možné vysloviť obecnejšie 

závery týkajúce sa pochovávania v rámci skupiny B. 

Výskyt jednotlivých keramických tvarov na pohrebisku pravdepodobne nezávisí  

od pohlavia, veku, počtu jedincov v hrobe, skrčenia ani polohy hrobu v rámci priestorového 

usporiadania. Misky sa nachádzali v mužských hroboch (č.77, 83) i v ženských hroboch  

(č. 81, 94, 98) a v hrobe s dospelým jedincom (č. 82) ako i v hroboch s viacerými jedincami 

(č. 84, 86, 88, 91, 95) rôzneho veku a pohlavia. Hrnčeky sa opäť vyskytovali v mužskom 

hrobe (č. 77), v ženských hroboch (č. 94, 98) i v hroboch s viacerými jedincami  

(č. 69, 84, 86, 88) rôzneho veku a pohlavia ale i v hrobe s deckom (č. 93) a neurčeným 

dospelým (č. 97). Podobná väzba počtu hrnčekov na počet jedincov ako u severnejšej skupiny 

A nebola zaregistrovaná. Dve amforky sa nachádzali len v hrobe s tromi mužmi a ženou  

(č. 86). Džbánok sa vyskytol len v jednom prípade v hrobe s pochovaným mužom a ženou  

(č. 84). 

Bronzové záušnice sa nachádzali v hrobe s dvomi ženami (č. 88) a v hrobe 

s neurčeným jedincom (č. 90). V hrobe s dieťaťom (č. 93) sa záušnica vyskytla spoločne 

s kremencovým hrotom šípu, ktorý sa vyskytuje v mužských i ženských hroboch  

(Moucha 1954, 535), ale nálezy prevažujú v hroboch mužských  

(Stuchlík – Stuchlíková 1996, 123, 188). V ženskom hrobe (č. 94) bola zase záušnica  

so ženským „elementom“ kremencovým odštepom (Moucha  1954, 535), ale opäť  

i s kremencovým hrotom šípu. V hrobe s dvomi deťmi a jedným mužom sa nachádzala len 

kremencová čepieľka (č. 69). Ďalší odštep sa nachádzal v ženskom hrobe (č.85) i v hrobe 

dospelého (č. 97). Záušnice sa nachádzali len pri lebkách zosnulých, ale odštepy a hroty šípov 

pri panve i dolných končatinách. Koncentrácia hrobov s bronzmi v strednej časti pohrebiska 

môže byť náhodná, ale medzi hrobom č. 93 s dieťaťom a č. 94 s dospelou ženou môže byť 

istá súvislosť, kedy blízko pri matke bolo pochované aj dieťa. Hroby so štiepanou industriou 

sa zdajú byť na pohrebisku rozmiestnené rovnomerne, tak isto ako pohreby s jednotlivými 

keramickými tvarmi. Istý vzťah by medzi sebou mohli mať i zomrelí v hroboch č. 77 a 88, 

kedy druhý z hrobov s dvomi dospelými ženami porušuje mužský hrob č. 77. Konkrétny 

vzťah ale nie je možné preukázať. Rozmiestnenie hrobov s viacerými jedincami by mohlo 

poukazovať na koncentráciu v strednej časti pohrebiska, ale umiestnenie mohlo byť 

spôsobené počtom šesť hrobov s viacerými jedincami z celkových šestnástich hrobov,  

kedy i možno nesúvislé javy sa zdajú byť navzájom previazané. Ani spôsob skrčenia jedincov 
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nie je smerodajný pri výbere miesta na pohrebisku, ani pri zastúpení milodarov a pohlavia,  

či veku. Silne skrčení jedinci sa nachádzajú v hroboch č. 97, 98 a 83, kedy prvé dva síce  

nie sú presne zanesené na celkovom pláne a viažu sa na dospelú osobu a dospelú ženu,  

ale predpokladá sa ich poloha na východnej strane skupiny, kdežto hrob č. 83 s dospelým 

mužom je úplne na západnej strane pohrebiska. Stredne skrčení jedinci sú opäť v mužských 

i ženských, individuálnych i viac násobných hroboch č. 77, 81, 82, 84 a 91 na celej ploche, 

bez výraznej koncentrácie a väzby na výbavu. Taktiež u hrobov s mierne skrčenými osobami 

zastúpené len dvomi určenými jedincami v hroboch č. 88 a 95 neexistuje viditeľný vzťah ani 

medzi nimi navzájom, ani vo väzbe na okolnosti. Nutné je ale brať v úvahu i veľký počet 

jedincov, u ktorých skrčenie nebolo možné určiť, konkrétne ide až o pätnásť osôb 

z dvadsiatich piatich. 

Podobne ako u predchádzajúcej skupiny nie je možné u pochovaných v skupine B 

vyvodiť opakujúce sa viditeľné pravidlá alebo javy a preto je snáď opäť na mieste vysloviť 

hypotézu o individuálnom prístupe komunity ku každému pochovanému. 

Pokiaľ by plocha A a plocha B znamenala dve komunity snáď bližšie príbuzensky 

späté alebo previazané určitými väzbami (Pleinerová 1959, 402), vzájomný vzťah najlepšie 

vystihne opäť štatistické porovnanie oboch skupín (tab. 3).  

 

Pohrebný rítus Skupina A Skupina B 

prísna orientácia jedinca J-S 38, 6% 43, 75% 

prípustná odchýlka 69, 23% 50% 

opačná orientácia 0% 6, 25% 

úprava hrobu 38, 46% 25% 

medián hĺbky hrobových jám 10  cm 18 cm 

klasický tvar hrobovej jamy 69, 23% 100% 

hroby s viacerými jedincami 15, 38% 37, 5 % 

Hrobová výbava   

hroby s výbavou 84, 6% 100% 

hroby bez výbavy 15, 38% 0% 

keramická výbava / jedinec 1, 75 1, 84 

bronzová výbava / jedinec 0, 25 0, 16 

ŠI / jedinec 1, 05 0, 28 

Pohlavie   

mužské 31, 25% 40% 

ženské 6, 25% 32% 

neurčené 62, 5% 28% 

Vekové zastúpenie   
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infans 18, 75% 12% 

juvenis 12, 5% 12% 

adultus 43, 75% 56% 

maturus 18, 75% 16 % 

vek neurčený 6, 25% 4% 

tab. 3. Základné vzťahy na pohrebisku Jinonice-Záhradníctvo 

 

Z prehľadu je možné zistiť striktnejšie dodržiavanie orientácie v južnej skupine B,  

ale hroby v oboch skupinách pomerne v rovnakom priemere dodržujú i prípustnú odchýlku 

v striktnej orientácii. Výnimkou je hrob č. 85 v skupine B, v ktorom bola žena orientovaná 

úplne opačne, hlavou na S, ale i tak spočívala na pravom boku. 

Úprava hrobu pozostávajúca prevažne z kameňov, ktorými boli obložené kostry alebo 

z roztrúsených kameňov, ktorých funkcia a prípadná bližšia špecifikácia nie je úplne jasná,  

ale snáď mohli slúžiť i ako pozostatky po podklade drevenej dosky, bola zase viac prevedená 

v severnejšej skupine A. Priemerná hĺbka hrobov je čisto ilustratívna, pretože nemusí byť 

výsledkom kolektívnej námahy, ale dôsledkom výšky prirodzeného terénu, ktorá nie je 

známa. Obecne je hlbšia v skupine B, kde ale nebola zachytená u jedného hrobu č. 90 

a v skupine A nebola zachytená u dvoch hrobov č. 1 a 2. Aj tzv. klasický tvar hrobovej jamy 

je len názorným príkladom, pretože nižšie percento v skupine A nie je spôsobené nejakým 

nepietnym uložením, ale inými faktormi ako prírodné podmienky alebo spôsob prevedenia 

terénneho výskumu. 

Hroby s viacerými jedincami prevažovali opäť v skupine B, i keď je možné, že je to 

následok všeobecne vyššieho počtu hrobov než v skupine A. 

V skupine B zase všetky hroby obsahovali výbavu, i keď počet keramického inventára 

a bronzovej industrie v prepočte na jedinca sa zdá byť v oboch skupinách pomerne 

vyrovnaný. Trochu väčší rozdiel sa prejavil v zastúpení štiepanej industrie, ktorá bola 

hojnejšie zastúpená v skupine A. 

Vekové zastúpenie jedincov v skupine je pomerne vyrovnané, vyšší rozdiel je pri 

vekovej kategórii infans, z ktorej sa v skupine A nachádza takmer o tretinu viac jedincov. 

Tento stav však pravdepodobne nesúvisí s nižším percentom hrobov s výbavou, pretože  

bez výbavy boli jedinci vekovej kategórie juvenis-adultus a druhý pohlavne a vekovo 

neurčený jedinec. Približne vyrovnaný je i počet jedincov, u ktorých sa z dôvodu zlého stavu 

dochovania pozostatkov nedal vek určiť. 

Markantný je rozdiel v antropologickom určení pohlavia, hlavne pri ženskom pohlaví, 

kedy je vyššie percento ženských jedincov určené pri skupine B. Skupina A má taktiež väčší 
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podiel pohlavne neurčených jedincov. Vzhľadom na to, že v oboch skupinách vo väčšine 

prípadov obsahovali hroby dohromady „ženskú“ i „mužskú“ výbavu, nebolo možné 

prírodovednú disciplínu rozšíriť o pravdepodobnú hypotézu určenia pohlavia na základe 

hrobovej výbavy (tab. 4). 

č. 

hrobu 

keramický 

inventár 

štiepané / 

kamenné 

nálezy 

kostené 

nálezy 

bronzové / 

medené nálezy 

počet 

jedincov 

pohlavie vek 

1 2x nádoba odštep, 5x 

pazúriky 

x x 1 x maturus 

2 nádoba, džbán x x x 1 M adultus 

23 nádoba, misa x x x 1 x adultus 

24 x x x x 1? x x 

28 3x hrnček, 

2x misa, šálka 

odštep, hrot 

šípu 

x 2x záušnica 3 x, x, M infans, 

infans, 

juvenis 

29 hrnček x x x 1 M adultus 

30 2x nádoba 6x hrot šípu, 

odštep 

x dýčka 1 M adultus 

31 hrnček x x x x Ž adultus 

32 2x nádoba x x x 1 x infans 

54 2x nádoba, 

pohár 

x x x 1 M maturus 

55 3x nádoba, 2x 

hrnček, 

pohárik, misa 

4x hrot šípu, 

drvič 

x x 2 x, x adultus, 

adultus 

56 x x x x 1 x juvenis 

59 x odštep šidlo x 1 x maturus I 

69 hrnček čepieľka, 

prívesok 

x x 3 x, x, M infans, 

infans, 

maturus 

77 2x hrnček, 

misa 

x x x 1 M adultus 

81 misa x x x 1 Ž juvenis 
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82 misa x x x 1 x adultus 

83 misa, nádoba x x x 1 M adultus 

84 misa, hrnček, 

džbánok, 3x 

nádoba 

x x x 2 M, Ž adultus, 

maturus 

85 nádoba odštep paroh, 

zub 

x 1 Ž adultus 

86 2x misa, 

hrnček, 2x 

amforka, 

nádoba 

x x x 4 M, M, 

M, Ž 

adultus, 

adultus, 

juvenis, 

maturus 

88 misa, 2x 

hrnček, 2x 

nádoba 

x x záušnica 2 Ž, Ž adultus, 

adultus 

90 3x nádoba x x záušnica 1? x x 

91 misa, hrnček, 

4x nádoba 

odštep x x 2 Ž, x adultus, 

adultus 

93 hrnček, 2x 

nádoba 

hrot šípu x záušnica 1 x infans 

94 

 

misa, hrnček odštep, hrot 

šípu 

x záušnica 1 Ž adultus 

95 

 

misa x x x 2 Ž, M maturus, 

juvenis 

97 

 

hrnček odštep x x 1 x adultus 

98 

 

misa, 2x 

hrnček, nádoba 

x x x 1 Ž adultus 

tab. 4. Záhradníctvo. Hrobová výbava vo vzťahu k určenému pohlaviu a veku (reálny stav) 
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9. Lokalita Stodůlky-Malá Ohrada 

9.1. Popisy nálezov a hrobových celkov 

Konkrétne popisy archeologických situácií a nálezov sú vytvorené pomocou faktovej 

databázy a sú uvádzané v štandardizovanej podobe. Terminológia artefaktov rešpektuje 

základné typologické a výzdobné atribúty (Moucha 1961, 1963, 1966; Sklenář 1992, 1998). 

Popisy hrobových celkov sú uvádzané na základe podoby na dokumentácii. Antropologický 

rozbor používa presne danú terminológiu prírodovedných disciplín (Velemínský – Dobisíková 

1998, 29-71; Chochol 1987, 1-42). 

Kód je identifikátor konkrétneho nálezového celku. 

Nezistené, nejasné alebo nepresné informácie pri popise nálezov a hrobových celkov 

sú označené otáznikom. Veľkosť artefaktov je udávaná v milimetroch, hrobových jám a výška 

jedincov v centimetroch. 

kód: MO003 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 3 
tvar:  nezachytený 
rozmery: nezachytené 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek; zvieracie kosti a mazanica v zásype 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: M 
vek: maturus II-senilis 
výška: 167,3 
robusticita:  robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: paradentóza; primiešané fragmenty kostí mladšieho dospelého muža a nedospelého 

jedinca infans III-juvenis; primiešané zlomky zvieracích kostí: maxilla prasaťa, zlomok 
talu kravy 

Nálezy:  
č. predmetu: 1 
tvar:  neurčený 
stav: 76 fragmentov viacerých nádob 
výzdoba: nezdobené 
rozmery: neurčené 
poloha pri dolných končatinách 
poznámka: pravek, č. sáčku 706  
č. predmetu: 2 
predmet: kremencový odštep 
počet: 1 
poloha: neurčená 
poznámka: typ Tušimice  
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kód: MO004 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 4 
tvar:  nezachytený 
rozmery: nezachytené 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: mierne 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M? 
vek: adultus II 
výška: 158,8 
robusticita:  stredne robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: paradentóza, spondylosa chrbtice  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 
kód: MO005 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 5 
tvar:  nezachytený 
rozmery: nezachytené 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: M 
vek: maturus II 
výška: 171,2 
robusticita:  robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: spondylosa chrbtice  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO006 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 6 
tvar:  nezachytený 
rozmery: nezachytené 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: neurčená; nie je vyznačená severka na pláne  
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: juvenis, 16-18 rokov 
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výška: neurčená 
robusticita:  stredne robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: paradentosa  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 
kód: MO007 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 7 
tvar:  oválny? 
rozmery: d-180,š-?,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: pohreby č. 7, 12, 13, 14 v jednej hrobovej jame? nejasných rozmerov? 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár K V 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: maturus II, 50- 60 rokov 
výška: 163,2 
robusticita:  stredne robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: paradentosa 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha pri horných končatinách 
č. predmetu: 2 
tvar:  džbánkovitý hrnček baňatého tela s nízko položenou výduťou, lievikovito roztvoreným 

hrdlom, uchom vytiahnutým z okraja na maximálnu výduť 
stav: celý, chýba uško 
výzdoba: nezdobený 
rozmery: o 80, d 90, v 70 
poloha: v lone, pri panve 
č. predmetu: 3 
predmet: pazúriková guľka 
počet: 1 
stav: celá 
poloha: pri panve  
č. predmetu: 4 
predmet: kremencový odštep 
počet: 1 
poloha: pri panve 
 
 
 

kód: MO008 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 8 
tvar:  oválny 
rozmery: d-180,š-110,h-25 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
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Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  pod bradou 
pohlavie: M 
vek: dospelý, maturus I 
výška: 155,3 
robusticita:  stredne robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha  
zvláštnosť: paradentosa, výrazný svalový reliéf 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  malý koflík? 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: pri horných končatinách 
č. predmetu: 2 
tvar:  hrnček? 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: v lone, pri panve  
 
 
 
kód: MO009 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 9 
tvar:  oválny? 
rozmery: d-200,š-?,h-25 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok? 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha? 
zvláštnosť: svalnatá postava 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: maturus 
výška: neurčená 
robusticita:  stredne robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha? 
zvláštnosť: svalnatá postava 
č. jedince: C 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
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skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: Ž 
vek: maturus II-senilis 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha? 
zvláštnosť: šľachovitá postava 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  hrnček? 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha pri lebke, pri temene hlavy 
poznámka: č. sáčku 600? 
č. predmetu: 2 
predmet: hladený kamenný nástroj? 
stav: fragment 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená, za chrbtom? 
 
 
 

kód: MO011 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 11 
tvar:  oválny 
rozmery: d-195,š-70,h-25 
úprava: kameň na dne 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: M 
vek: maturus II 
výška: 165,3 
robusticita:  stredne robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: paradentosa, spondylosa chrbtice 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  malý koflík? 
stav: chýba 
rozmery: v 100 
poloha pri lebke, pri tvári 
poznámka: č. sáčku 596 
č. predmetu: 2 
tvar:  hrniec? 
stav: chýba 
rozmery: o 70 
poloha: pri lebke, pri tvári 
poznámka: výplň nádoby- hlina, uhlíky, č. sáčku 597 
č. predmetu: 3 
tvar:  miska s lievikovito roztvorenými až mierne zaoblenými stenami 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: o 60, d 40, v 40 
poloha: pri horných končatinách 
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poznámka: č. sáčku 598 
č. predmetu: 4 
tvar:  misa? 
stav: chýba 
rozmery: o 160? 
poloha: v lone, pri panve 
poznámka: č. sáčku 599 
č. predmetu: 5 
predmet: kostené šidlo, hrot 
stav: fragment 
rozmery: zachovaná d 45 
poloha: pri horných končatinách 
 
 
 
kód: MO012 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 12 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-270,š-?,h-25 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: pohreby č. 7, 12, 13, 14 v jednej hrobovej jame? nejasných rozmerov?; hrob č.12 

porušuje hrob č. 9 
Jedinec: 
orientácia: neurčená; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO013 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 13 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-193,š-?,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: pohreby č. 7, 12, 13, 14 v jednej hrobovej jame? nejasných rozmerov? 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus I 
výška: 164,6 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: svalnatá postava 
Nálezy: 
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č. predmetu: 1 
tvar:  hrniec/misa „lovosického typu“ 
stav: celá, čiastočne doplnená sadrou 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: o 137, d 63, v 88 
poloha: neurčená, na J strane hrobu? 
poznámka: výplň nádoby - hlina, mazanica, uhlíky, č. sáčku 601 
č. predmetu: 2 
tvar:  miska s lievikovito roztvorenými až mierne zaoblenými stenami 
stav: celá 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: o 70, d 40, v 50 
poloha: neurčená, na J strane hrobu? 
poznámka: č. sáčku 602 
č. predmetu: 3 
tvar:  časť okraja, tela, dna džbánu a neurčený fragment 
stav: zlepené fragmenty 
výzdoba: zdrsnený povrch 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 603 
 
 
 
kód: MO014 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 14 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-155,š-?,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: pohreby č. 7, 12, 13, 14 v jednej hrobovej jame? nejasných rozmerov? 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: neurčená; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II, asi 6 rokov 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II, asi 2 ročné 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
č. jedince: C 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
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vek: infans II, asi 4 ročné 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
č. jedince: D 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II, asi 5 ročné 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  súdkovitý pohárik s dochovaným výčnelkom pod okrajom 
stav: celý, čiastočne doplnený sadrou 
výzdoba: nezdobený 
rozmery: o 70, d 40, v 60 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 604 
č. hrobu: 14 
č. predmetu: 2 
tvar:  pohárik/džbánok? 
stav: chýba 
rozmery: d 70 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 605 
č. predmetu: 3 
tvar:  mierne odsadená podstava pravdepodobne lievikovitej misy 
stav: telo, dno, zlepené fragmenty 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: d 70 
poloha: neurčená 
 
 
 

kód: MO018 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 18 
tvar:  oválny 
rozmery: d-225,š-110,h-35 
úprava: kameň na dne 
rakva:  nie 
poznámka:  fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek, zvierací zub, kremencový odštep 

 v zásype 
Jedinec: 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: maturus I 
výška: 165,1 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: paradentosa, mierna spondylosa 
Nálezy: 
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č. predmetu: 1 
tvar:  miska so zaoblenými stenami a mierne odsadenou podstavou 
stav: celá, zlepená, čiastočne doplnená sadrou 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: o 105, d 70, v 65 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 2 
tvar:  hrniec/misa „lovosického typu“ 
stav: celá, zlepená, čiastočne doplnená sadrou 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: o 150, d 90, v 105 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 3 
tvar:  lievikovitá misa 
stav: dno, časť tela, zlepené fragmenty 
výzdoba: značka na dne 
rozmery: d 105 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 4 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 5 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 6 
tvar:  hrnček s ostrejšie profilovanou výduťou v polovici tela, uchom vytiahnutým z podhrdlia 

na maximálnu výduť 
stav: celý, zlepený, čiastočne doplnený sadrou 
výzdoba: v podhrdlí zdobený pásom vpichov medzi rytými linkami 
rozmery: o 65, d 35, v 60 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 7 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
predmet: vzorka kameňa 
rozmery: neurčené 
poloha dno hrobovej jamy?  
 
 
 
kód: MO019 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 19 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-155,š-130,h-10 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  pod bradou 
pohlavie: M 
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vek: juvenis, 16-17 rokov 
výška: 160,8 
robusticita:  stredne robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: výrazne svalnatá postava 
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO020 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 20 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-140,š-95,h-27 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: J (hlava) - S 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  neurčené 
pohlavie: M 
vek: juvenis, asi 18 rokov 
výška: 164,6 
robusticita:  stredne robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha  
zvláštnosť: značne svalnatá, stredne vysoká postava 
č. jedince: B 
orientácia: J (hlava) - S 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  pod bradou 
pohlavie: Ž 
vek: maturus I 
výška: 148,7 
robusticita:  gracilná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: mierna paradentosa 
predmet: vzorka kameňa 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená  
Nálezy: bez nálezov  
 
 
 
kód: MO021 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 21 
tvar:  oválny 
rozmery: d-220,š-120,h-30_35 
úprava: kameň na dne 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek; zvieracie kosti, mazanica, kamene 

v zásype 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
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skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus I 
výška: 168,2 
robusticita:  gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: pokročilá paradentosa 
č. jedince: B 
orientácia: J (hlava) - S? 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne? 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: maturus I-II 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: zachovalý?, anatomická poloha? 
zvláštnosť: mierna artrosa kĺbovej oblasti, paradentosa, spondylosa, zhojená fraktúra na ľavej očnici 
č. jedince: C 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: Ž? 
vek: maturus I 
výška: neurčená 
robusticita:  stredne gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: paradentosa  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO022 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 22 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-175,š-120,h-23 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus I 
výška: neurčená 
robusticita:  stredne robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: najstaršie uloženie 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
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pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  stredne robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: druhé uloženie 
č. jedince: C 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: najneskôr uložený 
č. jedince: D 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: Ž? 
vek: adultus II-maturus I 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: najneskôr uložený 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  profilovaná misa s lievikovito roztvorenými stenami, zalomeným hrdlom, vyhnutým 

okrajom 
stav: celá, zlepená, čiastočne doplnená sadrou 
výzdoba: žliabok  pod okrajom a 3 slepé zvislé ušká 
rozmery: o 160, d 70, v 65 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 2 
tvar:  hrnček s ostrejšie profilovanou , nižšie položenou  a výrazne odsadenou výduťou, 

vysokým, mierne kónicky prehnutým hrdlom, uchom vytiahnutým z podhrdlia na 
maximálnu výduť 

stav: celý, zlepený, čiastočne doplnený sadrou 
výzdoba: nezdobený 
rozmery: o 115, d 55, v 110 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 3 
predmet: kremencový odštep 
počet: 1 
poloha: neurčená 
poznámka: typ Tušimice 
 
 
 
kód: MO023 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 23 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-145,š-160,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
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Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  skrčené pod bradou 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: 160,9 
robusticita:  stredne robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: paradnetosa 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  a) hrubostenná zásobnica/hrniec s mierne prehnutým hrdlom a roztvoreným okrajom, na 

rozhraní hrdla a tela zachované dva hrotité výčnelky; b) hrubostenná zásobnica 
s horizontálnym uchom 

stav: fragmenty 
výzdoba: a) hladké hrdlo a telo zdrsnené hrubým prstovaním b) telo zdobené hrubým prstovaním 
rozmery: neurčené 
poloha: pri lebke, pri temene hlavy 
poznámka: č. sáčku 1006, dve nádoby, ale na dokumentácii označené pod jedným číslom 
č. predmetu: 2 
tvar:  a) hrnček s ostrejšie profilovanou nižšie položenou výduťou, vyššie kónicky prehnutým 

hrdlom, uchom na podhrdlí nad výduťou; b) džbánkovitý hrnček baňatého tela s nižšie 
položenou výduťou, lievikovito roztvoreným hrdlom, uchom vytiahnutým z podhrdlia 
nad maximálnu výduť 

stav: a) celý, zlepený, doplnený sadrou, chýba ucho b) celý, zlepený, doplnený sadrou 
výzdoba: nezdobené 
rozmery: a) o 50, d 40, v 72 b) o 66, d 40, v 100 
poloha: pri horných končatinách 
poznámka: č. sáčku 1007, dve nádoby, ale na dokumentácii označené pod jedným číslom 
č. predmetu: 3 
predmet: kremencový odštep 
počet: 1 
poloha: pri horných končatinách 
poznámka: typ Tušimice 
č. predmetu: 4 
predmet: kostené šidlo, hrot 
stav: fragment 
rozmery: zachovaná d 55 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 951 
 
 
 

kód: MO025 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 25 
tvar:  ? 
rozmery: d-160?,š-?,h-17_45 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: chýba plán pôdorysu, fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek, 2ks mazanice 

v zásype 
Jedinec: 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
poloha rúk:  ? 
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pohlavie: M 
vek: adultus I 
výška: 167 
robusticita:  stredne robustná 
stav: ? 
zvláštnosť: spondylosa 
Nálezy: 
predmet: okruhliak 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 316 
predmet: vzorka kameňa 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 316 
 
 
 
kód: MO027 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 27 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-155,š-130,h-17 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  skrčené pod bradou 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: 175,1 
robusticita:  robustný 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: mierna paradentosa 
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO030 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 30 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-165,š-120,h-30 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: JZ (hlava) - SV 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: M 
vek: adultus II-maturus I 
výška: 162,2 
robusticita:  stredne robustný 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: pokročilá paradentosa, spondylosa 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
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poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
č. jedince: C 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II-III, asi 5 rokov 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  džbánkovitý hrnček baňatého tela s nízko položenou výduťou, lievikovito roztvoreným 

hrdlom, uchom vytiahnutým z podhrdlia na maximálnu výduť 
stav: celý, zlepený, čiastočne doplnený sadrou 
výzdoba: nezdobený 
rozmery: o 75, d 40, v 90 
poloha: pri horných končatinách 
poznámka: č. sáčku 1290 
 
 
 
kód: MO031 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 31 
tvar:  oválny 
rozmery: d-155,š-85,h-15 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramike v zásype, datovanie: pravek, zvieracie kosti v zásype 
Jedinec: 
orientácia: neurčená 
poloha: neučená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: adultus 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
Nálezy: 
predmet: kremencový odštep 
počet: 1 
poloha: neurčená 
predmet: vzorka kameňa 
stav: 2 fragmenty 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 1289 
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kód: MO032 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 32 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-161,š-110,h-40 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: hrob č. 32 porušuje mladší objekt č. 352 (nedatovaný) 
Jedinec: 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: 168,8 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: paradentosa, ostitické ložisko na čeľusti  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 
kód: MO033 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 33 
tvar:  ? 
rozmery: ? 
úprava: ? 
rakva:  ? 
poznámka: chýbajú plány hrobu 
Jedinec: 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
poloha rúk:  ? 
pohlavie: M 
vek: adultus II-maturus I 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: ?  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO035 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 35 
tvar:  oválny 
rozmery: d-180,š-100,h-22 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek; časť tela dvoch nádob - miska, 

džbánok, doplnené sadrou – začisťovanie porušených hrobov? a hrobu č. 35; zvieracia 
kosť v zásype-chýba 

Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne 
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poloha rúk:  pravá ohnutá do pásu, ľavá skrčená na hrudi 
pohlavie: M 
vek: adultus I 
výška: 175,9 
robusticita:  robustná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: pokročilá paradentosa 
Nálezy: 
č. predmetu: 5 
tvar:  miska? 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: pri horných končatinách 
poznámka: č. sáčku 1295 
č. predmetu: 6 
tvar:  džbán? 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: pri lebke, pri temene hlavy 
poznámka: č. sáčku 1296 
č. predmetu: 7 
tvar:  hrniec pologuľatého tela s roztvoreným okrajom, uchom vytiahnutým z podhrdlia na 

maximálnu výduť 
stav: celý, zlepený, čiastočne doplnený sadrou 
výzdoba: horizontálny pás rýh nad výduťou a z neho 4 skupiny vertikálnych rýh, po troch ryhách 

na výduť 
rozmery: o 120, d 40, v 140 
poloha: za lebkou, za temenom hlavy 
poznámka: výplň nádoby - hlina, kamienky, č. sáčku 1297 
č. predmetu: 1 
predmet: kremencový odštep 
počet: 4 
poloha: pri panve 
poznámka: č. sáčku 1291 
č. predmetu: 2 
predmet: hrot kremencovej retušovanej čepieľky 
počet: 1 
stav: fragment 
rozmery: zachovaná d 55 
poloha: pri panve 
poznámka: retušovaná, č. sáčku 1291 
 
 
 
kód: MO036 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 36 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-180,š-92,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: zber v okolí hrobu, fragmenty keramiky, datovanie: pravek; hrany hrobu nie sú 

kompletne zachytené 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: mierne? 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M? 
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vek: infans III, 10-12 rokov 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: zachovalý, anatomická poloha 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: na J strane hrobu 
č. predmetu: 2 
predmet: kamenný prívesok 
stav: celý 
poloha: neurčená 
 
 
 

kód: MO037 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 37 
tvar:  oválny 
rozmery: d-150,š-80,h-20 
úprava: kamene na dne 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: juvenis-adultus I, asi 18-20 rokov 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: na J strane hrobu? 
č. predmetu: 2 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: na J strane hrobu?  
 
 
 
kód: MO038 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 38 
tvar:  štvorcový 
rozmery: d-105,š-105,h-10 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
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poloha: pravý bok? 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: 165,9 
robusticita:  stredne robustná 
stav: zachovalý, anatomická poloha 
zvláštnosť: mierna paradentosa 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  časť hrnčeka guľovitého tela s plynule esovitou profiláciou, uchom vytiahnutým 

z podhrdlia na maximálnu výduť 
stav: telo, ucho a fragmenty 
výzdoba: nezdobený 
rozmery: v 90 
poloha: pri lebke? 
poznámka: č. sáčku 1299 
č. predmetu: 2 
tvar:  vakovitý džbán s uchom na podhrdlí 
stav: celý, zlepený, doplnený sadrou 
výzdoba: pás horizontálnych rytých triasní na podhrdlí, z neho pravidelne vystupuje 5 pásov 

vertikálnych rytých triasní 
rozmery: o 100, d 70, v 170 
poloha: pri J okraji hrobovej jamy 
poznámka: č. sáčku 1300 
č. predmetu: 3 
tvar:  hrniec oblej profilácie s veľmi slabo odsadeným hrdlom, uchom vytiahnutým z podhrdlia 

na maximálnu výduť 
stav: zlepená časť tela a 6 fragmentov 
výzdoba: nezdobený 
rozmery: o 115, d 75, v 117 
poloha: pri V okraji hrobovej jamy 
poznámka: č. sáčku 1301 
č. predmetu: 4 
predmet: kostený kel/nástroj? 
stav: celá 
rozmery: d 120 
poloha: pri horných končatinách 
 
 
 

kód: MO039 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 39 
tvar:  okrúhly 
rozmery: d-95,š-80,h-10 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne  
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II, asi 4 roky 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
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Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  hrubostenná zásobnica/hrniec 
stav: časť tela, dna a fragmenty 
výzdoba: telo zdrsnené hrubým prstovaním 
rozmery: neurčené 
poloha: na J strane hrobu 
poznámka: č. sáčku 1306 
 
 
 
kód: MO040 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 40 
tvar:  ? 
rozmery: ? 
úprava: ? 
rakva:  ? 
poznámka: chýbajú plány hrobu; fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek; zvierací zub, 

kremencový odštep, retušovaný kremencový hrot šípu, kameň v zásype hrobu 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
poloha rúk:  ? 
pohlavie: M 
vek: maturus I 
výška: 172,9 
robusticita:  robustná 
stav: ? 
zvláštnosť: paradentosa, spondylosa, zhojená dvojitá fraktúra pravej polovice čeľuste, zahojená 

fraktúra ramena 
č. jedince: B 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
poloha rúk:  ? 
pohlavie: M 
vek: adultus I-II, asi 30-40 rokov 
výška: 166 
robusticita:  robustná 
stav: ? 
zvláštnosť: spondylosa, extrémne vyvinuté stehenné a holenné svalstvo, je možné uvažovať o jazde 

na koni 
č. jedince: C 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
poloha rúk:  ? 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: 164,9 
robusticita:  robustná 
stav: ? 
č. jedince: D 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
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poloha rúk:  ? 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: ? 
zvláštnosť: dve úplne zhojené trepanácie, najskôr uložený jedinec 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 2 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 3 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 4 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
č. predmetu: 5 
predmet: kremencový odštep 
stav: celý 
poloha: neurčená 
 
 
 

kód: MO041 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 41 
tvar:  ? 
rozmery: ? 
úprava: ? 
rakva:  ? 
poznámka: chýbajú plány hrobu; fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek 
Jedinec: 
orientácia: ? 
poloha: ? 
skrčenie: ? 
poloha rúk:  ? 
pohlavie: M 
vek: adultus I 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: ? 
zvláštnosť: spondylosa, svalnatá postava 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
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poloha rúk:  neurčená 
č. predmetu: 2 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: neurčená 
poznámka: výplň nádoby - hlina, kamienky 
č. predmetu: 3 
predmet: kremencový odštep? 
stav: chýba 
poloha: neurčená 
poznámka: č. sáčku 1292 
 
 
 
kód: MO042 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 42 
tvar:  obdĺžnikový 
rozmery: d-200,š-145,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: Ž 
vek: adultus I 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: drobná postava 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: pri dolných končatinách 
poznámka: výplň nádoby - č. sáčku 1302 
č. predmetu: 2 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: pri dolných končatinách 
poznámka: výplň nádoby - hlina, uhlíky - č. sáčku 1303 
č. predmetu: 3 
tvar:  keramika 
stav: chýba 
rozmery: neurčené 
poloha: za hlavou 
poznámka: výplň nádoby - č. sáčku 1304 
č. predmetu: 4 
tvar:  amforka súdkovitého tela s dvomi protiľahlými uškami 
stav: celá 
výzdoba: nezdobená 
rozmery: o 75, d 40, v 90 
poloha: za hlavou 
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poznámka: výplň nádoby - č. sáčku 1305 
 
 
 

kód: MO043 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 43 
tvar:  oválny 
rozmery: d-115,š-75,h-10 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: neurčená; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: Ž 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovaný 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II-maturus I 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý  
Nálezy: bez nálezov   
 
 
 
kód: MO044 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 44 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-120,š-?,h-? 
úprava: kameň na dne 
rakva:  nie 
poznámka: fragmenty keramiky v zásype, datovanie: pravek; hrobová jama na J porušená objektom 

č. 414 (nedatovaný) 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok? 
skrčenie: mierne? 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: zachovalý, anatomická poloha? 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 



 79

poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II, asi 5-6 ročné 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO045 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 45 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-125,š-?,h-5_10 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: hrobová jama na J porušená objektom č. 414 (nedatovaný) 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: neurčená; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
vek: infans II, asi 5-6 ročné 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: Ž 
vek: adultus I 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha  
Nálezy: bez nálezov  
 
 
 
kód: MO046 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 46 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-145,š-? 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: hrobová jama na J porušená objektom č. 414 (nedatovaný) 
Jedinec: 
orientácia: neurčená; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: neurčené 
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vek: infans II, asi 4 roky 
výška: neurčená 
robusticita:  neurčená 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 

kód: MO047 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 47 
tvar:  nezachytený 
rozmery: d-115,š-?,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V? 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: Ž 
vek: juvenis, si 15-16 ročné 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: zachovalý, anatomická poloha  
Nálezy: bez nálezov  
 
 
 
kód: MO048 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 48 
tvar:  oválny 
rozmery: d-120,š-75,h-10 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: silne 
poloha rúk:  skrčené pod bradou 
pohlavie: M 
vek: adultus II-maturus I 
výška: 163,9 
robusticita:  gracilná 
stav: dobrý, anatomická poloha 
zvláštnosť: vyvinuté svalstvo 
Nálezy: 
č. predmetu: 1 
predmet: kostená ihlica bez hlavice s prevŕtaným krčkom, šidlo? 
stav: celá 
rozmery: d 80 
poloha: pri horných končatinách 
poznámka: č. sáčku 1544 
 
 
 

kód: MO049 
lokalita:  Malá Ohrada 
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č. hrobu: 49 
tvar:  nezachytený 
rozmery: nezachytené 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: na J zachytené zvyšky hrobovej jamy? 
Jedinec: 
č. jedince: A 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: neurčená 
robusticita:  robustná 
stav: nezachovalý, anatomická poloha 
zvláštnosť: vyvinuté svalstvo 
č. jedince: B 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: maturus II 
výška: neurčená 
robusticita:  gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: výrazný svalový reliéf  
Nálezy: bez nálezov 
 
 
 
kód: MO050 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 50 
tvar:  oválny 
rozmery: d-165,š-110,h-20 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
Jedinec: 
orientácia: J (hlava) - S?; nie je vyznačená severka na pláne 
poloha: pravý bok, tvár k V 
skrčenie: stredne 
poloha rúk:  skrčené pred hrudníkom 
pohlavie: M 
vek: adultus II 
výška: 173,1 
robusticita:  robustná 
stav: zachovalý, anatomická poloha  
zvláštnosť: v rebre zarastený kamenný hrot  
Nálezy:  bez nálezov 
 
 
 

kód: MO052 
lokalita:  Malá Ohrada 
č. hrobu: 52 
tvar:  nezachytený 
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rozmery: nezachytené 
úprava: žiadna 
rakva:  nie 
poznámka: hrobová jama na J porušená 
Jedinec: 
orientácia: neurčená 
poloha: neurčená 
skrčenie: neurčené 
poloha rúk:  neurčená 
pohlavie: M 
vek: adultus I-II, asi 30 ročný 
výška: 162,4 
robusticita:  gracilná 
stav: nezachovalý, neanatomická poloha 
zvláštnosť: drobnejšia postava s výrazným svalovým reliéfom 
Nálezy: bez nálezov 
 

 

 

9. 2. Analýza hrobovej výbavy 

Z pohrebiska v Malej Ohrade bolo zo 40 hrobov vyzdvihnutých 66 artefaktov. Súbor 

prídavkov obsahoval 50 keramických nádob, 10 kusov štiepanej industrie, 2 kamenné 

predmety a 4 kostené artefakty. 

Z celkového súboru pripadalo na jeden hrob priemerne 1, 65 artefaktu. V skutočnosti 

bola výbava zastúpená len v 20 hroboch (50%), z čoho vyplýva, že rovnaký počet hrobov 

výbavu neobsahoval. 

Ak by bolo možné celkový počet artefaktov rozpočítať na 60 jedincov pochovaných 

na pohrebisku, na každého by vychádzalo 1, 1 artefaktu, pričom reálne len 33 jedincov 

disponovalo výbavou (55%). 

9. 2. 1. Keramický inventár 

Keramika tvorila najpodstatnejšiu časť hrobových prídavkov. V 19 hroboch  

sa nachádzalo 50 keramických nádob. Z toho nádoba z hrobu č. 3 bola natoľko torzovitá,  

že jej bližšie určenie nebolo možné, ale je zahrnutá do celkového spracovávania. 

Najhorší je ale reálny stav, kedy 24 nádob z celkového súboru fyzicky chýba, 

nenachádzajú sa v depozitári Muzea hlavního města Prahy. Z týchto 24 nádob bolo možné  

na podklade terénnych poznámok Dr. Kováříka (Kovářík 1979-1981) odvodiť v niektorých 

prípadoch aspoň základný tvar. Konkrétne ide o deväť keramických nádob v hroboch č. 8 

(dve nádoby), 9, 11 (tri nádoby), č. 14, 35 (dve nádoby). Zvyšok neznámych tvarov v hroboch 

č. 7, 18 (tri nádoby), č. 36, 37 (dve nádoby), č. 40 (štyri nádoby), č. 41 (dve nádoby), č. 42  

(tri nádoby) je označený pri ďalšom spracovávaní len ako keramika. 
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Počet nádob v hroboch sa pomerne líši, najmenej sa v hrobe s výbavou vyskytla jedna 

nádoba, najviac sedem nádob. Jednu nádobu obsahovalo päť hrobov (hroby č. 3, 9, 30, 36, 

39), dve nádoby taktiež päť hrobov (hroby č. 7, 8, 22, 37, 41), tri nádoby štyri hroby  

(hroby č. 13, 14, 35, 38), štyri nádoby sa vyskytli taktiež v štyroch hroboch  

(hroby č. 11, 23, 40, 42) a nakoniec sedem nádob len v jednom hrobe (hrob č. 18). 

Z dochovaných tvarov a z tvarov, ktoré sa podarilo zistiť je keramický inventár 

zastúpený niekoľkými základnými typmi. Najpočetnejšiu skupinu tvoria hrnčeky a misy, 

potom hrnce a pravdepodobne menšie zásobnice a nakoniec súdkovité nádobky. 

Hrnčeky: Zo známych dvanástich tvarov sa dochovalo len sedem hrnčekov. Pre štyri 

chýbajúce neexistuje bližší popis (hroby č. 8, 9, 11, 14). Hrnčeky je možné rozdeliť do dvoch 

skupín s oblou a ostrejšou profiláciou. Džbánkovité hrnčeky s oblejšou profiláciou  

(Sklenář 1998, 21-23) majú baňaté telo, nižšie položenú výduť  a lievikovito roztvorené hrdlo. 

Pochádzajú z troch hrobov. V hrobe č. 7 má hrnček vytiahnuté ucho priamo z okraja  

na maximálnu výduť (obr. 9:7/2) a v hroboch č. 23 a 30 zase z podhrdlia na maximálnu výduť 

(obr. 15:23/2b; 17:30/1). V štyroch hroboch sa nachádzali hrnčeky s ostrejšou profiláciou s 

výduťou položenou v ½ tela (12:18/6) i s nízko položenou ostrejšie profilovanou výduťou  

a mierne kónickým hrdlom s roztvoreným okrajom (obr. 14:22/6; 15:23/2a). Hrnček v hrobe 

č. 18 je zdobený pásom vpichov medzi dvomi horizontálnymi linkami a tvarovo pripomína 

možno viac šálku (obr. 12: 18/6). Do kategórie hrnčekov možno zaradiť i torzo nádoby 

guľovitého tela plynulej esovitej profilácie (obr. 21:38/1). 

Misy: Z ôsmich známych tvarov sa dochovalo len šesť mís, dve chýbajúce  

nie je možné bližšie popísať (hroby č. 11, 35). Dve malé mištičky s lievikovitými až mierne 

zaoblenými stenami pochádzajú z dvoch hrobov č. 11 a 13 (obr. 11:11/3; 11:13/2). Obe misky 

sú nezdobené. Profilovaná misa s mierne lievikovito roztvoreným stenami a zalomeným 

okrajom pochádza zase z hrobu č. 22. Zalomený okraj dotvára žliabok, na ktorom sú 

pripevnené tri vertikálne slepé ušká (obr. 14:22/5). Dve dná mís pochádzajú z dvoch hrobov. 

V hrobe č. 18 ide o dno a časť tela pravdepodobne lievikovito roztvorenej misy so značkou  

na dne (obr. 12:18/3) a v hrobe č. 14 je dno asi opäť z lievikovitej misy (obr. 11:14/3). 

Posledná typologicky určená misa so zaoblenými stenami a mierne odsadenou podstavou 

pochádza zase z hrobu č. 18 (obr. 12:18/1). 

Hrnce: Tretím najpočetnejšie dochovaným tvarom sú hrnce. Z piatich nádob  

sú dochované štyri (hrniec z hrobu č. 11 chýba). V hrobe č. 13 a 18 sa nachádzali hrnce 

„lovosického typu“ s vertikálnym uchom umiestnením na rozhraní tela a zalomeného hrdla 

(obr. 11:13/1; 12:18/2). Hrniec pologuľatého tela s roztvoreným okrajom z hrobu č. 35  
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je na rozhraní podhrdlia a výdute zdobený horizontálnym pásom triasní, z ktorého 

v pravidelných odstupoch vychádzajú štyri vertikálne skupiny triasní na výduť (obr. 19:35/7). 

K hrncu možno zaradiť i časť nádoby oblejšieho tela so slabo odsadeným hrdlom a uchom 

vytiahnutým z podhrdlia na maximálnu výduť (obr. 21:38/3). 

Džbány: Sú známe len z dvoch hrobov, pričom k džbánu v hrobe č. 35 neexistuje 

bližší popis. Druhý džbán vakovitého tela s uchom na podhrdlí pochádza z hrobu č. 38.  

Na rozhraní podhrdlia a vlastného tela je zdobený pásom horizontálnych vpichovaných 

triasní, z ktorého pravidelne po celom obvode výdute vychádza päť skupín vertikálnych 

triasní (obr. 21:38/2). 

Amforka : Nádoba súdkovitého tela s dvomi protiľahlými uškami sa vyskytla 

pravdepodobne len v jednom hrobe č. 42 (obr. 22:42/4). 

Nádobka: Pohárik súdkovitého tela s dochovaným výčnelkom pod okrajom sa zase 

nachádzal v hrobe č. 14 (obr. 11:14/1.). 

Zásobnice/Hrnce: Z troch hrobov pochádzajú fragmenty hrubostennej keramiky,  

ktoré by sa možno dali zaradiť k menším druhom zásobníc alebo hrncov. V hrobe č. 23  

sa vyskytovali dve torzá nádob s telom zdrsneným hrubým prstovaním. Jedna nádoba mala  

na rozhraní hladkého hrdla a zdrsneného tela dochované dva hrotité výčnelky (obr. 15:23/1a) 

a druhá taktiež mala na rozhraní hrdla a tela zase čiastočne dochované pravdepodobne 

horizontálne ucho (obr. 15:23/1b). Dva fragmenty tiel väčších nádob zdrsnené hrubým 

prstovaním pochádzajú i z hrobov č. 13 a 39 (obr. 11:13/3; 26:39/1). 

Veľmi fragmentárne tvarovo bližšie neurčená nádoba pochádza z hrobu č. 3. Drobné 

kúsky keramiky nemajú nijakú zvláštnu povrchovú úpravu a výpal povrchu črepov  

sa pohybuje medzi hnedočiernou až čiernohnedou farbou. Je možné, že ide dokonca 

o fragmenty niekoľkých pravekých nádob. 

Poloha keramiky v hroboch sa dala zistiť len u 30 nádob. Celkovo ide o polohu 

keramiky v 15 hroboch, v ostatných piatich je neurčená a 20 hrobov neobsahovalo keramický 

inventár. Keramika sa nachádzala na niekoľkých miestach uloženia voči jedincovi, 

 obecne by sa dala rozdeliť do štyroch skupín. Najviac nádob sa nachádzalo v oblasti lebky, 

pri temene hlavy a v záhlaví. Z celkového počtu nádob so zachovanou polohou je to desať 

nádob v hroboch č. 9, 11, 23, 35, 38 a 42. Pri horných končatinách sa vyskytlo päť nádob 

v hroboch č. 8, 11, 23, 30 a 35. V oblasti panvy a boli zachytené len tri nádoby v hrobe  

č. 7, 8, 11. A nakoniec pri dolných končatinách sa nachádzali štyri nádoby v troch hroboch  

č. 3, 7 a 42. Na pohrebisku sa vyskytlo i päť hrobov, v ktorých nebolo možné určiť polohu 

keramiky voči jedincovi ale s ohľadom na celkovú situáciu v hrobe. V hroboch  
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č. 13, 36, 37, 38 a 39 sa vyskytlo osem keramických nádob len na južnej strane hrobovej 

jamy. 

Vo zvyšných piatich hroboch č. 14, 18, 22, 40 a 41 sa poloha 19 keramických nádob 

nedala určiť. 

Kombinácia keramických tvarov sa dala zaregistrovať len v niekoľkých hroboch. 

V podstate ide väčšinou o rôzne spôsoby kombinácie keramických tvarov. Kombinácia misy 

a hrnčeka sa nachádzala v štyroch hroboch (hroby č. 11, 14, 18, 22). Kombinácia misy 

a hrnca opäť v štyroch hroboch (hroby č. 11, 13, 18, 35). Spoločný výskyt bol v niekoľkých 

prípadoch zaznamenaný i v prípade hrnček a hrniec a to v troch hroboch (hroby č. 11, 18, 38). 

Hrob č. 11 a 18 sa objavujú takmer v každej z možných kombinácii. Môže ísť o čisto náhodnú 

situáciu, pretože v hrobe č. 18 je najviac nádob zo všetkých hrobov na pohrebisku a v hrobe  

č. 11 je najviac aspoň približne morfologicky určených nádob. Vo zvyšku hrobov nie je vôbec 

možné určiť kombináciu nádob vzhľadom na vysoké percento stratených, t.j. tvarovo bližšie 

neurčených nádob. 

9. 2. 2. Štiepaná industria 

Súbor štiepanej industrie pozostáva z 10 kusov z ôsmich hrobov. Najviac zastúpeným 

artiklom sú kremencové odštepy v hroboch č. 3, 7, 22, 23, 31, 35 a 40 (obr. 8:3/2; 9:7/4; 

14:22/3; 15:23/3b; 19/35/1, 35/2; 26:40/5). Z hrobu č. 41 chýba ako samotný kremencový 

odštep, tak i plán hrobu, na základe ktorého by bolo snáď možné určiť aspoň polohu artefaktu 

v hrobe. V jednom prípade v hrobe č. 35 sa spolu s kremencovým odštepom nachádzala 

i pravdepodobne fragment čepele nožíka alebo dýčky z čierneho kremeňa (obr. 19: 35/2). 

Zvláštna pazúriková „guľka“ prírodného charakteru ležala spolu s odštepom zase v hrobe č. 7 

pri panve nebožtíka (obr. 9: 7/3). V hrobe č. 31 sa nachádzal len kremencový odštep  

bez akéhokoľvek ďalšieho sprievodného prídavku, avšak neznámej polohy pri jedincovi. 

V hrobe č. 40 sa spolu s keramikou nachádzal i kremencový odštep, avšak z dôvodu absencie 

plánu hrobu nie je známe jeho uloženie pri zosnulému. Vo zvyšných prípadoch sa poloha 

kremencových odštepov ani na základe kresebnej dokumentácie nedala určiť. 

9. 2. 3. Ostatné kamenné predmety 

Tvorili veľmi málo zastúpenú časť nálezov. Z dvoch hrobov pochádzajú dva kamenné 

predmety. V hrobe č. 9 sa nachádzala časť hladeného kameňa bližšie neznámej funkcie  

(obr. 11:9/2) a v hrobe č. 36 sa zase nachádzal kamenný prívesok (obr. 20:36/2). Vzhľadom 

na to, že aj keď poloha predmetov nebola zaznamenaná na kresebnej dokumentácii, je možné 

predpokladať, že sa nachádzali v blízkosti jedincov ako súčasť ich pohrebnej výbavy. V hrobe 

č. 20 bol pri nohách jedinca zaznamenaný okruhliak (obr. 13:20). Údajný zlomok sekerky  
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by mal pochádzať z hrobu č. 35, o tomto predmete však neexistujú konkrétnejšie záznamy, 

popis a nie je vyznačený ani na pláne. 

9. 2. 4. Kostená industria 

Zbierka kostených predmetov je zastúpená štyrmi predmetmi zo štyroch hrobov č. 11, 

23, 38 a 48. V hroboch č. 11 a 23 sa nachádzali fragmenty hrotov kosteného šidla alebo 

kostenej ihly (obr. 11:11/5, 15:23/3a). V hrobe č. 48 zase kostená ihlica bez hlavice ale 

s dierkou, vzhľadom na hrúbku predmetu sa asi nedá hovoriť o ihle (obr. 24:48/1.). Tento 

artefakt sa nachádzal v hrobe bez ďalších keramických či iných prídavkov. A nakoniec 

v hrobe č. 38 sa nachádzal zvláštne „hladítko“  vyrobené z klu kanca (obr. 21:38/4). Hrot šidla 

alebo ihly (hrob č. 11), ihlica (hrob č. 48) a „hladítko“ zo zvieracej kosti (hrob č. 38)  

sa nachádzali v oblasti rúk. Vo zvyšných dvoch hroboch sa poloha predmetu nedala určiť. 

 

 

 

9. 3. Analýza pohrebného rítu 

Na pohrebisku v Malej Ohrade bolo v 40 hroboch pochovaných 60 jedincov.  

Na základe dokumentácie a terénnych poznámok by malo ísť zásadne len o kostrové pohreby. 

Analýzu pohrebného rítu a s ním spojená charakteristika hrobových jám a orientácia 

pochovaných je sťažená nedostatočnou kvalitou dokumentácie, v štyroch prípadoch i úplne 

chýbajúcimi plánmi hrobov (hroby č. 25, 33, 40, 41), ale najviac porušením hrobových jám 

mladšími objektmi. 

9. 3. 1. Hrobové jamy a ich úprava 

Tvar hrobovej jamy bolo možné vypozorovať len v dvadsiatich siedmich prípadoch. 

Pri ostatných trinástich hroboch č. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 44, 45, 46, 47, 49, 52 nebolo možné 

tvar identifikovať. Zo zachovaných tvarov prevažuje v dvanástich prípadoch oválny tvar 

hrobovej jamy (hroby č. 7, 8, 9, 11, 18, 21, 31, 35, 37, 43, 48, 50), v deviatich prípadoch 

obdĺžnikový tvar (hroby 19, 20, 22, 23, 27, 30, 32, 36, 42), jeden hrob mal tvar štvorcový  

(č. 38) a taktiež jeden hrob tvar okrúhly (č. 39). 

Povrchová úprava hrobu v podobe závalu alebo kamenného zásypu nebola 

zaregistrovaná. Taktiež sa nepodarilo zaznamenať schránky z organických materiálov. 

V jedenástich hroboch č. 3, 8, 9, 11, 18, 21, 23, 27, 31, 37 a 44 (obr. 8:3, 8:8, 10:9, 11; 12:18; 

14:21; 15:23; 16:27; 18:31; 20:37; 23:44) boli zaznamenané väčšie kamene na dne hrobovej 

jamy, snáď ako pozostatky obloženia kostry, menej je pravdepodobné obloženie hrobovej 

jamy (Pleinerová 1960, 488-526). 
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Hĺbka hrobovej jamy je definovaná pravdepodobne na základe zahĺbenia hrobov  

do podložia, pretože tak ako v ostatných situáciách i pri tomto pohrebisku je nutné počítať 

s mechanickou skrývkou ornice a podorničia. Vtedy síce uniká reálna hĺbka hrobových jám, 

ale snáď i na základe zahĺbenia do podložia je možné poukázať na nejaké faktory súvisiace 

s hĺbkou. Hĺbka nebola zachytená v jedenástich prípadoch (hroby č. 3, 4, 5, 6, 33, 40, 41, 44, 

46, 49 a 52). Pri ostatných dvadsiatich deviatich hroboch sa pohybovala od 10 až do 45 cm, 

pričom priemerná hĺbka dosahovala asi 20-25 cm. 

Orientácia hrobových jám je zachytená podľa polohy na pláne. V prípade viac 

násobných pochovaných, kedy namiesto anatomickej polohy sa nachádzali v hrobe len zhluky 

kostí  je podstatná orientácia hrobovej jamy. Z toho je možné pravdepodobne vyvodiť,  

že striktná orientácia J-S hrobových jám alebo jedincov bola dodržaná v tridsiatich troch 

prípadoch (hroby č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52), kedy v štrnástich hroboch z celkového počtu  

sa nachádzali zhluky kostí. Pri jednej hrobovej jame, taktiež s jedincami v neanatomickej 

polohe sa vyskytla mierna odchýlka v smere JV-SZ (hrob č. 18). Opačnú miernu odchýlku 

v smere JZ-SV mali dva hroby, pričom v jednom je orientácia daná polohou jedinca  

(hrob č. 30) a v druhom na základe hrobovej jamy, pretože sa v hrobe nachádzali kosti jedinca 

v neanatomickej polohe (hrob č. 32). 

9. 3. 2. Poloha kostier a antropologický rozbor 

Polohu mŕtvych na základe kresebnej dokumentácie bolo možné zistiť u dvadsiatich 

piatich prípadov v dvadsiatich štyroch hrobov. Týka sa to hrobov s viacerými jedincami  

i s jedným jedincom, kedy už nie je braný ohľad na orientáciu hrobovej jamy,  

ale na konkrétneho nebožtíka. Zo zaznamenaných prípadov boli v 24 hroboch pochovaní 

jedinci v anatomickej polohe na pravom boku, tvárou k východu. V hrobe č. 20 sa nachádzali 

dvaja zachovaní  pravdepodobne súčasne pochovaní jedinci v anatomickej polohe  

(obr. 13:20). V jednom hrobe č. 32 sa nachádzal jedinec bez lebky pravdepodobne 

v neanatomickej polohe (obr. 18:32). 

Stupeň skrčenia nôh je u dochovaných nebožtíkov rôzny, identifikovať sa dal len 

u dvadsiatich jedincov. Silne skrčené kostry, kedy femur zviera s osou chrbtice ostrý uhol 

bolo zachytené v ôsmich prípadoch (hroby 3, 8, 11, 27, 30 a 48, obaja jedinci v hrobe č. 20). 

Stredné skrčenie jedinca v pravom uhle femuru a chrbtice bolo zaznamenané v deviatich 

prípadoch (hroby č. 5, 19, 21, 23, 35, 38, 42, 47 a 50). Nakoniec mierne skrčenie, ktoré 

indikuje femur s osou chrbtice v tupom uhle sa dalo rozpoznať v troch prípadoch  

(hroby 4, 36 a 44). 
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Polohu rúk bolo možné rozpoznať len pri štrnástich jedincov a dala by sa 

štandardizovať do dvoch polôh. Ruky skrčené pred hruďou malo sedem jedincov  

(hroby č. 3, 5, 11, 30, 42, 47 a 50). Horné končatiny o niečo viac skrčené bližšie pri tele alebo 

pod bradou malo šesť jedincov (hroby č. 8, 19, 20, 23, 27, 48) a len pri jednej kostre  

sa zachovala rozdielna poloha rúk, kedy pravá ruka bola skrčené do pásu a ľavá položená  

na hrudi (hrob č. 35). 

Hroby s viacerými pochovanými jedincami tvorili pomerne početnú zložku hrobov  

na pohrebisku. Zo celkového počtu 40 hrobov sa viac ako jeden jedinec nachádzal v 11 

hroboch (27,5%). Vzhľadom na to, že na základe dokumentácie bolo možné určiť dvoch  

asi súčasne pochovaných jedincov len v hrobe č. 20, zvyšok popisu vychádza 

z antropologického rozboru (Chochol 1987, 1-42). V troch hroboch sa nachádzali štyria 

jedinci (hroby č. 14, 22, 40). Taktiež v troch hroboch sa nachádzali aj traja jedinci  

(hroby č. 9, 21 a 30). Najpočetnejšiu skupinu tvoria hroby s dvomi jedincami,  

ktorí sa nachádzali sa v piatich hroboch (hroby č. 20, 43, 44, 45 a 49). 

Antropologické určenie pohlavia z celkového súčtu 60 pochovaných jedincov bolo 

možné v päťdesiatich prípadoch. Prekvapivé je vysoké zastúpenie mužov v počte 42 jedincov 

(70%) oproti ženám, ktoré boli pohlavne určené len v desiatich prípadoch (13%)  

(Chochol 1987,1-42). 

Vekové zastúpenie jedincov bolo pomerne široké. Vek bol určený u všetkých 

pochovaných. Zastúpené boli všetky vekové skupiny od infans až po senilis. Najpočetnejšou 

vekovou skupinou bola samozrejme adutus I a adultus II, celkovo tvorili viac ako polovicu 

pochovaných, presnejšie 32 jedincov. Druhou najpočetnejšie zastúpenou skupinou boli jedinci 

vo veku maturus až maturus II v celkovom počte 11 jedincov. Deti vo veku infans I až infans 

II, ktorých bolo dohromady 10, tvorili taktiež pomerne bohatú zložku na pohrebisku. 

Nedospelí jedinci alebo jedinci na hranici dospelosti juvenis - adultus boli určení  

v 5 prípadoch. A nakoniec najstaršia veková skupina senilis sa dala určiť u dvoch jedincov 

(Chochol 1987, 1-42). 

9. 3. 3. Rozmiestnenie hrobov na pohrebisku 

Plocha výskumu zaberala takmer 11 ha a bola rozdelená na 28 sektorov. Na základe 

terénneho denníka (Kovářík 1979-1981) bolo zistené, že únětické hroby sa nachádzali 

pravdepodobne v šiestich sektoroch: 

Sektor I:  hroby č. 9, 11, 12, 13, 14 

Sektor VI:  hroby č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Sektor XI:  hroby č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25?, 27 
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Sektor XVIII:  hroby č. 30, 31, 32, 35 

Sektor XXIII:  hroby č. 33?, 35, 36, 37, 38, 39, 40?, 41?, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

Sektor XXIV:  hroby č. 48, 49, 50, 52 

Pomerne aspoň približne je známe umiestnenie sektorov I, VI, XI, XVII (obr. 7).  

Ale už nebolo možné zistiť usporiadanie hrobov v rámci jednotlivých sektoroch ani ich 

vzájomnú vzdialenosť. Najhoršie je neznáma poloha sektorov XXIII a XXIV,  

pretože v týchto dvoch sektoroch sa nachádzala takmer celá druhá polovica únětických 

hrobov. V literatúre je citovaných 44 hrobov v troch samostatných oddelených skupinách 

(Fridrichová et al. 1995, 171; Smejtek 2005, 451; Jiráň /ed./ et al. 2008, 24). Na základe 

dokumentácie, nálezov a poznámok z výskumu (Kovářík 1979-1981) sa však podarilo 

dohľadať len 40 hrobov. Ak je možné spoliehať sa na informácie o rozdelení pohrebiska  

do troch skupín, potom je snáď možné predpokladať umiestnenie dvoch skupín. Sektory I, XI 

a XVIII sa nachádzali v „centrálnej“ časti a dohromady tvorili skupinu 17 hrobov. Sektor VI 

sa nachádzal juhovýchodnejšie od tejto skupiny a tvorilo ho 6 hrobov. 

Niektoré hroby sú síce kreslené na jednom pláne, ale nie je jasné, či spolu vôbec 

nejako súvisia a nejde len o nákres jedného sektoru dohromady. 

Sektor I tvorilo 5 hrobov a na základe kresebnej dokumentácie sa snáď dá uvažovať 

i o radovom usporiadaní. Dokonca zomrelí v hroboch č. 12, 13, 14 boli pochované do jednej 

hrobovej jamy? Z dokumentácie nie je možné presne vyvodiť či ide o veľkú hrobovú jamu 

a tzv. trojhrob alebo len o zlé prevedenie terénnej skrývky, prípadne samotného výskumu 

(obr. 10:12, 13, 14) Hroby č. 9 a 11 priliehajú k týmto hrobom pravdepodobne zo západnej 

strany (obr. 10:9, 11). 

Sektor XI je asi pričlenený z východu k sektoru I. V tomto sektore sa nachádzalo  

8 hrobov. K usporiadaniu hrobov v rámci tohto sektora zatiaľ nie je možné zistiť nič bližšie. 

Každý hrob je kreslený samostatne a tak nie je isté či vytvárali nejaké zoskupenie alebo  

či v rámci sektoru boli roztrúsené na celej ploche (obr. 12:18; 13:19, 20; 14:21, 22; 15:23; 

16:25, 27). 

Sektor XVIII bol pričlenený z juhu k sektoru I a obsahoval asi 4 hroby. O rozmiestnení 

týchto hrobov v rámci sektoru ale nie sú konkrétnejšie informácie (obr. 17:30; 18:31, 32; 

19:35).  

Ďalšiu skupinu hrobov asi tvoril sektor VI so 6 hrobmi. V tomto prípade je snáď 

možné uvažovať o radovom usporiadaní hrobov, kedy jeden rad by mohli tvoriť hroby  

č. 4, 5, 6, 7 (obr. 9:4, 5, 6, 7). Umiestnenie a vzájomný vzťah hrobov č. 3 a 8 nie sú celkom 

jasné (obr. 8:3, 8). 
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Pokiaľ by boli informácie o troch skupinách dôveryhodné, určite by bolo možné opäť 

uvažovať o pochovávaní príbuzenských skupín na pohrebisku (Pleinerová 1959, 402-403). 

Načrtnuté situácie sa pohybujú v rámcoch hypotéz. Konkrétnejšiu predstavu by bolo možné 

získať na základe celkového plánu pohrebiska. 

 

 

 

9. 4. Datovanie a interpretácia situácii na pohrebisku 

Datovanie pohrebiska z najväčšej časti umožňuje dochovaný keramický inventár. 

Keramika sa vyznačuje pomerne dobrým výpalom, vyhladeným hnedočiernym  

až čiernohnedým povrchom okrem niekoľkých častí pravdepodobných zásobníc alebo hrncov 

z hrobov č. 13, (dve nádoby) a č. 39, ktoré majú povrch hnedý, zdrsnený hrubým prstovaním. 

Na povrchu niektorých nádob sa objavujú svetlejšie škvrny, ktoré svedčia pravdepodobne 

o nerovnomernom výpale a sú pomerne typické i pre staršie obdobie únětickej kultúry 

(Moucha - Špaček 2011, 208). Surovina na výrobu keramiky je obohatená o prímes piesku, 

niekedy i sľudy ako mierneho ostriva. 

Dochované keramické tvary pozostávajúce z niekoľkých základných typov hrnčekov, 

mís, hrncov, jedného džbánu, pohárika, amforky a hrubostenných nádob a v podstate 

obsahovo napĺňajú základné únětické tvary staršieho obdobia únětickej kultúry  

(Matoušek 1982, 46). 

Dva džbánkovité hrnčeky s baňatým telom z dvoch hrobov č. 23 a 30  

(obr. 15:23/2b; 17:30/1) majú svoje analógie na staroúnětickom pohrebisku v Kněževsi  

pri Prahe (Smejtek 2001, 234, obr. 19:2, 3), kde však nemajú výraznejšie naznačenú podstavu. 

Taktiež podobné tvary sa vyskytli na pohrebisku v Dolných Počerniciach (Hásek 1959, 15, 

21, tab.VII:2, XVI:3), kde ich ale autor radí do typologického spektra džbánkov. Ďalší hrnček 

z tejto kategórie z hrobu č. 7 (obr. 9:7/2), ale oblejšej profilácie a uchom vytiahnutým má 

svoju analógiu v Lovosiciach (Moucha 1961, 52, tab. XVIII:1) aj na neďalekom pohrebisku 

v Jinoniciach-Záhradníctve (Petriščáková 2009, 43-48). K podobnému tvaru snáď patrí i časť 

vyššieho hrnčeka z hrobu č. 38 (obr. 21:38/1) plynulej profilácie, ktorý má svoju podobu opäť 

v Dolných Počerniciach (Hásek 1959, 16, 18, tab. X:6, XII:4). Hrnčeky s ostrejšie 

profilovanou výduťou a kónickým hrdlom z hrobov č. 22, 23 (obr. 14:22/6; 15:23/2a) sú 

taktiež zastúpené v Kněževsi (Smejtek 2001, 234, obr. 20:3) aj v Dolných Počerniciach 

(Hásek 1959, 17, 19, tab. XI:6, XXV:8). Hrnček menších rozmerov, pre ktorý by bolo vhodné 

i pomenovanie šálka s rytými vpichmi pod hrdlom (obr. 12:18/6) sa vyskytol i keď 
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v nezdobenej podobe aj na neďalekom pohrebisku v Jinoniciach (Petriščáková 2009, 43-48) 

a opäť napríklad aj v Dolných Počerniciach (Hásek 1959, 16, tab. VIII:1). 

Dve malé nezdobené mištičky z hrobov č. 11 a 13 (obr. 11:11/3, 13/2) s rovnými  

až mierne zaoblenými stenami nie sú chronologicky citlivé, vyskytujú sa pomerne v celom 

pravekom období, vrátane staršej fázy únětickej kultúry (Smejtek 2005, 262, obr. 27:2). 

Profilovaná misa so zalomeným okrajom a tromi slepými vertikálnymi uškami v hrobe č. 22 

(obr. 14:22/5) sa vyskytla i na neďalekom staroúnětickom pohrebisku v Jinoniciach 

(Petriščáková 2009, 46), podobný tvar sa nachádzal i na pohrebisku v Dolných Počerniciach, 

ale so štyrmi vertikálnymi skutočnými uškami (Hásek 1959, tab. VII:3). V protoúnětickej 

a staroúnětickej fáze sa väčšinou objavujú zvislé slepé ušká na misách kónických i oble 

profilovaných (Stuchlík – Stuchlíková 1996, 97, obr. 23:1, 26:11, 20, 28:5; Pleinerová 1966, 

424, obr. 49:5; Smejtek 2001, 234) tak ako v Stodůlkach-Malej Ohrade. Nezdobená misa  

so zaoblenými stenami a mierne odsadenou podstavou (obr. 12:18/1) sa taktiež vyskytuje 

v priebehu celého pravekého obdobia ako i v staroúnětickej fáze (Hásek 1959, tab. XV:1; 

Petriščáková 2009, 46). Zvyšné dve dná pravdepodobne lievikovitých mís z hrobov č. 14 

(obr. 11:14/3) a č. 18 (obr. 12:18/3) nie je vzhľadom na ich fragmentárnosť možné presne 

analogicky zaradiť. Pomerne zaujímavá je ale značka na vonkajšej podstave misy z hrobu  

č. 18 v podobe dvoch prekrížených liniek. Podobná „výzdoba“ sa vyskytla i na jednom hrnci 

v Dolných Počerniciach (Hásek 1959, 23 tab. XVIII:2). 

Hrnce pologuľatého tela z hrobov č. 35 (obr. 19:35/7) a č. 38 (obr. 21:38/3) majú taktiež svoju 

obdobu na staroúnětickom pohrebisku v Dolných Počerniciach (Hásek 1959, 17, 18 tab. 

XII:4, XI:5). Výzdobou rytých triasní i tvarovo k hrncu z hrobu č. 35 je pomerne analogicky 

presný hrniec z hrobu č. 75 z Dolných Počerníc (Hásek 1959, 29 tab. XVI:4). Hrnce 

tzv. „lovosického typu“ s horizontálnym uchom, ktoré je pokladané za prvok, ktorý sa širšie 

uplatňuje od stredoúnětickej fáze (Moucha 1961, 32, Abb. 6; Moucha 1963, 27, Abb. 11:29, 

36) pochádzajú z dvoch hrobov č. 13 (obr. 11:13/1) a č. 18 (obr. 12:18/2). Avšak výskyt  

je doložený i v staroúnětických hroboch (Hásek 1959, tab. XI:1, 2, XVII:1, 2; Havel 1980, 

obr. 18:4). Na pohrebisku v Kněževsi pri Prahe sú hrnce s horizontálnym uchom zastúpené 

ešte v archaickej esovitej profilácie bez výraznejšieho odsadenia hrdla od výdute  

(Smejtek 2001, 234, obr. 23:C2, obr. 27:A1), ale i klasickým typom  

(Smejtek 2001, 235, obr. 32:1A). Jedinú dochovanú nádobu, ktorú možno na pohrebisku 

v Malej Ohrade zaradiť k džbánom pochádza z hrobu č. 38 (obr. 21:38/2). Džbán vakovitého 

tela s triasňovou výzdobou je reprezentantom staršej fázy únětickej kultúry (Moucha - Špaček 

2011, obr. 7:B1; Dvořák 1926-1927, 4, tab. V:10), i keď vpichované riasne sú pomerne 
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výnimočné. Amforka vakovitého tela s dvomi uchami na podhrdlí v hrobe č. 42 (obr. 22:42/4) 

je pomerne často zastúpeným tvarom na staroúnětických pohrebiskách (Moucha - Špaček 

2011, 208; Matoušek 1982, 46; Smejtek 2001, 234, obr. 26:1). Podobné analógie je možné 

nájsť i v prípade súdkovitého pohárika s výčnelkom na podhrdlí (obr. 11:14/1), ktoré je opäť 

zastúpené v staršej fáze únětickej kultúry (Petriščáková 2009, 44; Hásek 1959, 8, tab. 

XXVIII:1; Havel 1980, 142, obr. 15:6). Fragmenty hrubostenných nádob s povrchom 

zdrsnením prstovaním indikujú sídliskovú keramiku (obr. 11:13/3; 15:23/1a, 23/1b; 26:39/1). 

Jej výskyt v hrobovom kontexte nie je výnimočný, používaná sídlisková keramika sa zvykne 

vyskytovať aj v hrobových kontextoch (Moucha - Špaček 2011, 208). Podobne tomu bolo  

na staroúnětickom pohrebisku v Prahe-Čimicích (Havel 1980, 149-150) aj Kněževsi pri Prahe 

(Smejtek 2001, obr. 38, obr. 39), kde sa síce v blízkosti pohrebiska nachádzali sídliskové 

objekty, ale podobná situácia sa nedá úplne vylúčiť ani v Malej Ohrade. 

Keramické milodary zo Stodůlek-Malej Ohrady patria do obdobia, kedy sa v hroboch 

v stredných Čechách vyskytujú vakovité džbány, dvojuché amfory i misy so zalomeným 

okrajom a nádoby s rytou triasňovou výzdobou a vypĺňajú tak staršie obdobie únětickej 

kultúry (Moucha 1963, 27; Moucha - Špaček 2011, 208 ). Nálezy dvoch hrncov „lovosického 

typu“ by snáď časť tohto pohrebiska mohli i konkrétnejšie zaradiť asi do stredoúnětickej fázy 

(Moucha 1963, 31-33). 

Nekeramický materiál zastúpený v podobe štiepanej industrie nemá potrebnú 

chronologickú citlivosť. Kremencové odštepy a a rôzne čepele nástrojov z hrobov č. 3, 7, 22, 

31, 35, 40, 41 (obr. 8:3/2; 9:7/4; 14:22/3; 15:23/3b; 19/35/1, 35/2; 26:40/5) sa zvyknú 

vyskytovať i v staršom i mladšom období únětickej kultúry (Dvořák 1926, 22-44; Moucha 

1954, 523-526; Smejtek 2001, 233). Kamenný prívesok z hrobu č. 36 (obr. 20:36/2) zatiaľ 

nemá v únětickej kultúre patričné analógie, avšak i na staroúnětickom pohrebisku 

v Jinoniciach sa prívesok ale podobný prívesok z brúseného kameňa vyskytol (Petriščáková 

2009, 49). Kostený inventár zastúpený fragmentmi hrotov šidla alebo ihlíc z hrobov č. 11, 23 

(obr. 11:11/5; 15:23/3a) a kostenou ihlicou s dierou na krčku v hrobe č. 48 (obr. 24:48/1) 

taktiež nie je možné presne chronologicky zaradiť (Matoušek 1982, 47-48). Zaujímavým 

predmetom je vyhladený asi rozpolený kančí kel (obr. 21: 38/4), ktorý by mohol slúžiť ako 

nožík či škrabadlo (Stuchlík – Stuchlíková 1998, 112), možno i ozdobný predmet. 

V protoúnětickej kultúre je považovaný za súčasť lukostreleckej výbavy, čo však v tomto 

prípade nie je veľmi pravdepodobné, vzhľadom na absenciu šípov, nátepnej doštičky i brúsku 

(Matoušek 1982, 48). A preto, že na pražskom pohrebisku nenesie na povrchu nijaké viditeľné 

stopy po používaní, ostáva jeho presnejšia funkcia zatiaľ nejasná.  
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Orientácia hrobových jám a jedincov odpovedá staršej fáze únětickej kultúry.  

Vo väčšine prípadov spočíval jedinec na pravom boku, tvárou k východu  

(Moucha - Špaček 2011, 208). Striktná orientácia hrobových jám alebo jedincov bola 

zachytená v 90% prípadov. Len 2, 5 % hrobov mali odchýlku JZ-SV a 5% zase JV-SZ. Táto 

orientácia i s prípustnými odchýlkami je práve typická pre toto obdobie. V stredných Čechách 

skôr prevažuje odchýlka v smere JZ-SV, ale vyskytujú sa obe varianty odchýlok  

(Matoušek 1982, 37-41). 

Jediným dokladom konštrukcie alebo úpravy hrobovej jamy sú kamene na dne.  

Je možné, že ide o pozostatky obloženia kostry, tak ako na pohrebisku v Jinoniciach 

(Petriščáková 2009), ktoré mali skôr symbolickú než praktickú úlohu (Smejtek 2001, 228),  

ale snáď sa mohlo jednať i o kamene, na ktorých bola položená drevená doska  

(Pleinerová 1966, 360-366). Takýto spôsob úpravy bol zachytený v jedenástich prípadoch 

(hroby č. 3, 8, 9, 11, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 37, 44), kedy išlo prevažne o jeden až štyri 

kamene v okolí kostry alebo pod zhlukom kostí. Hroby s rôznymi druhmi konštrukcie 

a úpravou dna sa vyskytujú i v staršom období únětickej kultúry (Moucha 1963, 57; Matoušek 

1982, 37). 

Hroby s viacerými pochovanými možno v Malej Ohrade rozdeliť do troch skupín. 

Súčasne pochovaní, kedy sa dvaja jedinci vyskytli vedľa seba sa objavil len v jednom prípade 

(hrob č. 20; obr. 13:20). Tento druh uloženia je pomerne výnimočný, vyskytuje sa väčšinou 

v súvislosti s tragickými udalosťami ako otrava, choroba, ale i výkon spravodlivosti (Smejtek 

2001, 226). Vo zvyšných prípadoch (hroby č. 6, 9, 14, 21, 22; obr. 9:6; 10:9, 14; 14:21, 22)  

sa objavili len zhluky kostí viacerých jedincov. V tomto prípade je možné počítať 

i s druhotným otváraním hrobov zo zištných alebo rituálnych dôvodov buď súčasníkmi alebo 

v dlhšom časovom odstupe. I keď tieto praktiky sú skôr typickejšie pre mladšie obdobie 

únětickej kultúry, známe sú i zo staroúnětických pohrebísk, avšak niekedy ide len 

o domnienky, pretože vykrádacie šachty nie sú zachytené (Smejtek 2001, 226). Ale možno 

práve javu s vykrádaním hrobov by odpovedala úplná absencia bronzových predmetov, ktoré 

sa však na druhej strane nemusia na staroúnětickom pohrebisku vyskytovať (Moucha - Špaček 

2011, 197-211). Posledným typom viac násobných pohrebov sú mŕtvi uložení do tej istej 

jamy, ale v dlhšom časovom odstupe, kedy kosti pôvodného jedinca sú zhrnuté nabok, alebo 

už nie sú súčasťou hrobovej jamy, ale asi zásypu a na dne leží len jeden jedinec v anatomickej 

polohe (hroby č. 30, 44, 45, 49; obr. 17:30; 23:44, 45; 25: 49). Viac násobné pohreby  

sú príznačné pre staršie obdobie únětickej kultúry (Matoušek 1982, 43). Je zároveň možné,  
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že do týchto hrobov boli pochovávaní ľudia, ktorí boli spätí bližšími príbuzenskými vzťahmi 

(Hásek 1974, 105-109). 

Väzba prídavkov na pohlavie, počet jedincov a vek nebola z dochovaných situácií 

vypozorovaná (tab.5). Misy a hrnčeky sú zachytené v mužských i ženských hroboch. Džbány 

a hrnce sa vyskytujú len v mužských hroboch. Kombinácia dve misy, hrnček, hrniec bola 

zaregistrovaná v dvoch hroboch mužského pohlavia veku maturus (hroby č. 11, 18). Amforka 

sa vyskytla v hrobe so ženským pohrebom (hrob č.42). Úžitková hrubostenná keramika  

sa nachádzala v hrobe s jedným dieťaťom (hrob č. 39) aj v dvoch hroboch s dospelými mužmi 

(hroby č. 13, 23). Situáciu sťažuje nielen pomerne vysoké percento viac násobných hrobov, 

kde sú pochovaní jedinci mužského a ženského pohlavia dohromady a zároveň i rôzne vekové 

skupiny spolu, ale i obecný fakt, kedy bolo na pohrebisku antropologicky určených 42 mužov 

a len 10 žien. Nie je možné opomenúť i veľa stratených keramických nádob. Štiepaná 

industria v podobe kremencových odštepov sa objavovala v mužských hroboch, len v jednom 

prípade sa objavila vo viac násobnom hrobe s tromi mužmi a jednou ženou (hrob č. 22). 

Obecne sú tieto artefakty považované za ženské (Moucha 1954, 535). Taktiež retušovaná 

čepeľ sa vyskytovala v mužskom hrobe (hrob č. 35). Kamenný prívesok sa nachádzal  

pri dieťati mužského pohlavia (hrob č. 36), podobne ako na pohrebisku v Jinoniciach,  

kde sa nachádzal v hrobe s dospelým mužom a dvomi deťmi neurčeného pohlavia 

(Petriščáková 2009, 49). V hrobe č. 20 pri súčasne pochovanej žene a mužovi bez výbavy, 

ležal okruhliak, ktorý sa objavuje v mužských i ženských hroboch bez výbavy (Moucha 1954, 

535). Kostená industria v podobe hrotov ihiel, šidiel alebo ihlice sa vyskytovala len 

v mužských hroboch s jedným jedincom (hroby č. 11, č. 23, č. 48). Na pohrebisku z Dolných 

Počerníc aj z Jinoníc sa šidlá vyskytovali v jednom hrobe, žiaľ v oboch prípadoch  

bez určeného pohlavia jedinca (Hásek 1959, 7, 30; Petriščáková 2009, 50). Oproti tomu  

na Morave sa kostené šidlo objavilo v ženskom hrobe (Stuchlík – Stuchlíková 1996, 14, 123). 

Vyhladený kančí kel sa objavil taktiež v mužskom hrobe (hrob č. 38), podobne ako 

v protoúnětickej kultúre na Morave (Ondráček 1967, 389-446; Stuchlík – Stuchlíková 1996, 

112). Ani počet artefaktov nezávisel od počtu jedincov. Najviac milodarov v podobe 

keramiky, presne sedem nádob boli nájdené u jedného muža v hrobe č. 18. Naproti tomu tri 

hroby č. 14, č. 22 a č. 40 so štyrmi jedincami  obsahovali v počte dve až štyri nádoby. Hroby 

bez výbavy sa vyskytovali v prípade individuálnych jedincov i viacerých pochovaných,  

ako i v prípade dospelých mužov a žien i samotných detí. Absencia prídavkov v detských 

hroboch býva bežná, prekvapivá je skôr u dospelých pochovaných, avšak na staroúnětických 

pohrebiskách sa i takéto situácie objavujú (Moucha - Špaček 2011, 208). 
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Pri pokuse určiť aspoň z časti polohu hrobov na pohrebisku vychádzajú nepresné 

výsledky. Je známe, že v pomerne tesnej blízkosti vedľa seba sa nachádzali sektory I, XI, 

XVIII, a juhovýchodným smerom vzdialenejší sektor VI. Dohromady by sa dalo disponovať 

s informáciami asi o 23 hroboch. Avšak približne údaje o rovnakom počte hrobov chýbajú 

(konkrétne 17 hrobov). Chýbajúce sektory XXIII a XXIV mohli priliehať zo severnejšej 

strany i južnejšej strany pohrebiska a podávať tak celistvejší obraz buď o možnom 

skupinovom alebo naopak o kontinuálnom pochovávaní i niekoľkých generácií v staršej dobe 

bronzovej. 

Pomerne zaujímavé riešenie ponúka záver antropologického posudku,  

ktorý je uvedený len pre ilustráciu. Určite možno súhlasiť s výsledkami, že na pohrebisku  

sa vyskytovali pohreby súčasne pochovaných osôb, ale dislokácia aj horší stupeň zachovania 

niektorých kostí z viac násobných hrobov dovoľujú predpokladať neskoršie otvorenie hrobov 

a rozrušenie pôvodných starších uložení po niekoľkých rokoch (asi 4 až 5 rokov) v čase,  

kedy už telá neboli spojené väzivom a mäkkým tkanivom. Napriek nevyhovujúcemu stavu 

dochovania autor na základe morfologických indícií vyvodzuje úzky príbuzenský vzťah 

medzi pochovanými (Chochol 1987, 37-42). 

Menej je pravdepodobné vysvetlenie postavenia a funkcie tejto komunity v Malej 

Ohrade. Na základe zranení  i štruktúry telesného skeletu autor uvažuje, že príslušníci 

únětickej skupiny z Malej Ohrady mohli tvoriť strážnu jednotku. Druhú pravdepodobnú 

možnosť vidí v skupine vojenského charakteru, ktorá sa zaoberala lúpežnými nájazdmi 

a hojne využívala kone k jazde (Chochol 1987, 41-42). 

č. hrobu keramický 

inventár 

štiepané 

nálezy 

ostatné 

kamenné 

nálezy 

kostené 

nálezy 

počet 

jedincov 

pohlavie vek 

3 nádoba odštep x x 1 M maturus-

senilis 

4 x x x x 1 M adultus II 

5 x x x x 1 M maturus II 

6 x x x x 1 M juvenis 

7 keramika, 

hrnček 

„guľka“, 

odštep 

x x 1 M maturus II 

8 x x x x 1 M maturus II 

9 hrnček x brúsený 

nástroj? 

x 3 M, M, Ž adultus II, 

maturus, 

maturus II-

senilis 
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11 hrnček, 

hrniec, 2x 

misa 

x x šidlo 1 M maturus II 

12 x x x x 1 M adultus II 

13 hrniec, 

misa, 

zásobnica? 

x x x 1 M adultus I 

14 hrnček, 

misa, 

pohárik 

x x x 4 x, x, x, x 4x infans 

II 

18 hrnček, 

hrniec, 2x 

misa, 3x 

keramika 

x x x 1 M maturus I 

19 x x x x 1 M juvenis 

20 x x okruhliak x 2 M, Ž juvenis, 

maturus 

21 x x x x 3 M, M, Ž adultus I, 

maturus, 

maturus 

22 hrnček, 

misa 

odštep x x 4 M, M, M, 

Ž 

adultus I, 

adultus II, 

adultus II, 

adultus-

maturus 

23 2x hrnček,  

2x 

zásobnica? 

odštep x šidlo 1 M adultus II 

25 x x x x 1 M adultus I 

27 x x x x 1 M adultus II 

30 hrnček x x x 3 M, M, x adultus II-

maturus, 

adultus II, 

infans 

31 x odštep x x 1 x adultus 

32 x x x x 1 M adultus II 

33 x x x x 1 M adultus II-

maturus 

35 misa, 

hrniec, 

odštep, 

čepeľ 

x x 1 M adultus I 
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džbán, 

36 keramika x prívesok x 1 M infans III 

37 2x 

keramika 

x x x 1 M juvenis-

adultus 

38 hrnček, 

hrniec, 

džbán 

x x „hladítko“

? 

1 M adultus II 

39 zásobnica? x x x 1 x infans II 

40 4x 

keramika 

odštep x x 4 M, M, M, 

M 

adultus I, 

adultus II, 

adultus II, 

maturus I 

41 2x 

keramika 

odštep x x 1 M adultus I 

42 3x 

keramika, 

amforka 

x x x 1 Ž adultus I 

43 x x x x 2 M, Ž adultus II, 

adultus II 

44 x x x x 2 M, x adultus II, 

infans II 

45 x x x x 2 Ž, x adultus I, 

infans II 

46 x x x x 1 x infans II 

47 x x x x 1 Ž juvenis 

48 x x x ihlica 1 M adultus II 

49 x x x x 2 M, M adultus II, 

maturus II 

50 x x x x 1 M adultus II 

52 x x x x 1 M adultus I 

tab. 5. Malá Ohrada. Hrobová výbava vo vzťahu k určenému pohlaviu a veku (reálny stav) 
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10. Pohrebiská zo staršej únětickej kultúry z mikroregiónu  

Praha 5 v kontexte stredočeskej oblasti 

Pre komparáciu pohrebísk z mikroregiónu Prahy 5-Jinoníc-Záhradníctva a  

Stodůlek-Malej Ohrady bolo nutné vybrať pohrebiská, ktoré by spĺňali niekoľko základných 

parametrov. Prvým určujúcim faktorom bolo časové zaradenie. Pohrebiská na oboch 

lokalitách pochádzajú zo staršieho obdobia únětickej kultúry, preto sa kritérium pri výbere 

vzťahuje na dané časové obdobie. Druhou podmienkou bola veľkosť pohrebiska, presnejšie 

počet hrobov. Keďže na lokalite Jinonice-Záhradníctvo bolo odkrytých 29 hrobov  

a na lokalite Stodůlky-Malá Ohrada 40 hrobov kompromisom s ohľadom na veľkosť, 

kvalitu, spracovanie pohrebísk a porovnateľnosť jednotlivých aspektov bolo určených 

minimálne 20 hrobov zo staršej fázy únětickej kultúry. Poslednou položkou bol 

antropologický rozbor pohlavia a veku, na základe ktorého je možné vyvodiť aspoň 

obecnejšie javy týkajúce sa pochovávaných skupín obyvateľstva. Na základe týchto faktorov 

bola možná komparácia len s jedným pohrebiskom v stredočeskej oblasti, ktorým je Kněževes 

pri Prahe, okr. Praha-západ (Smejtek 2001, 209-274). V roku 1998 bolo na lokalite 

prekopaných a zdokumentovaných 24 kostrových hrobov staršieho obdobia únětickej kultúry 

(Smejtek 2001, 225). Už z predchádzajúcej kapitoly je pomerne zrejmé, že všetky tri 

pohrebiská mali určité spoločné črty. 

 

 

 

10. 1. Hrobová výbava 

Najčastejšie zastúpeným artefaktom na lokalitách Jinonice, Malá Ohrada a Kněževes 

pri Prahe je tradične keramika. Ďalším artefaktom je bronz, potom štiepaná, kostená a brúsená 

industria. 

Keramika na všetkých troch pohrebiskách je zastúpená pomerne základným spektrom 

keramických tvarov ostrejšej i oblejšej profilácie. Z predchádzajúcej kapitoly je zrejmé,  

že niekoľko tvarov hrnčekov, hrncov a mís na pohrebiskách bolo pomerne identických. 

Situáciu komplikuje stratený materiál z Malej Ohrady a pomerne veľká torzovitosť materiálu 

v Kněževsi. Zdá sa, že vo všetkých prípadoch prevažujú nádoby radené medzi hrnčeky 

a hneď za nimi sú to misy a misky. V Kněževsi je jediným exemplárom zastúpená i miska  

na štyroch nôžkach, ktorú autor radí napriek archaickému tvaru do náplne staršej únětickej 

kultúry (Smejtek 2001, 226). Výzdoba keramických nádob je v najširšom spektre aplikovaná 

na keramike z Jinoníc, kde sa prejavila vo forme rytých i plastických triasní, slepých ušiek, 
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lalokov i výčnelkoch na tele nádob i priamo vytiahnutých z okraja nádob. Kombinácia 

keramického inventára býva rôzna, najčastejšie sa vyskytujú hrnčeky spolu s miskami. Toto 

zistenie však nemôže byť brané ako daný fakt, pretože v mnohých prípadoch sa obmedzuje  

na schopnosť vôbec poznať a správne určiť daný tvar v prípade torzovitej nádoby a následnej 

kresebnej rekonštrukcie, ako i veľký počet stratených a tak neznámych nádob. 

Bronzová industria je najpočetnejšie zastúpená záušnicami, na pohrebisku 

v Jinoniciach zvinutými len z jednoduchého, na pohrebisku v Kněževsi i z dvojitého drôtu  

a unikátom bronzovej dýčky zase len na pohrebisku v Jinoniciach. Úplnou absenciou 

bronzových predmetov sa vyznačuje pohrebisko v Malej Ohrade. Ako si vysvetliť tieto 

chýbajúce predmety opäť ostáva v rovine hypotéz, vzhľadom na nezachytené terénne situácie, 

ktoré by naznačovali vykrádanie hrobov. Je tiež možné, že komunita na pohrebisku v Malej 

Ohrade týmito prídavkami jednoducho nedisponovala. Záušnice na pohrebisku v Kněževsi 

predstavujú väčšie kľučkovité exempláre, ktoré sa objavili v hrobe s dvomi bližšie 

neurčenými jedincami i v individuálnom hrobe s nedospelým jedincom. „Noppenring“  

sa opäť nachádzal v kolektívnom hrobe so staršou ženou a dvomi dospelými jedincami,  

kedy podľa indície táto záušnica patrila jednej z dospelých osôb neurčeného pohlavia. 

Záušnice z roztepaného drôtika sa nachádzali v hrobe so staršou osobou a v druhom hrobe  

so starším mužom (Smejtek 2001, 233). Na pohrebisku v Jinoniciach sa objavili len záušnice 

malého okrúhleho priemeru z jednoduchého drôtika v dvoch individuálnych hroboch 

s neurčenými jedincami, v hrobe dospelej ženy, v hrobe pri jednom dieťati ako aj vo viac 

násobných hroboch s dvomi pochovanými dospelými ženami a v druhom hrobe s dvomi 

deťmi pochovanými s nedospelým jedincom. Bronzová dýčka v hrobe s dospelým mužom 

nemá v blízkom okolí analógie pre dané obdobie. 

Štiepaná industria pozostáva z niekoľkých základných tvarov. Najväčší súbor poskytlo 

pohrebisko z Jinoníc, kde sa vyskytovala v podobe odštepov v mužských, ženských, 

individuálnych i kolektívnych hroboch. V Malej Ohrade dopĺňala výbavu v mužských 

individuálnych i viac násobných mužských hroboch ako i v kolektívnom hrobe troch mužov 

s jednou ženou. V Kněževsi pri Prahe sa vyskytol odštep len v jednom hrobe so staršou ženou 

a tromi deťmi (Smejtek 2001, 233). Kremencové hroty šípov sa nachádzali len na pohrebisku 

v Jinoniciach a Malej Ohrade a opäť v mužských i ženských a taktiež v individuálnych a viac 

násobných hroboch. Čepieľky boli zastúpené v Kněževsi pri Prahe dvomi kusmi vo viac 

násobnom i individuálnom hrobe s nedospelými jedincami (Smejtek 2001, 233) a jedným 

kusom v Jinoniciach v hrobe s dospelým mužom. Veľmi pekný retušovaný hrot čepele 
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z čierno sfarbeného kremičitanu sa vyskytoval v Malej Ohrade v mužskom hrobe s dospelým 

jedincom. 

Kostená industria pozostávala prevažne z ihiel, a hrotov šidiel, ale opäť len 

v Jinoniciach v hrobe so starším jedincom a Malej Ohrade v mužských hroboch, podobne  

ako aj hladený nástroj. Paroh a zub v podobe prídavku bol zase nájdený len na pohrebisku 

v Jinoniciach v ženskom hrobe. Kostená berličkovitá ihlica v hrobe nedospelého jedinca 

z Kněževsi zase nemá obdoby na ostatných dvoch pohrebiskách (Smejtek 2001, 233). 

Nálezy brúsených predmetov sa na všetkých troch lokalitách rôznia. Brúsená kamenná 

sekerka z detského hrobu z Kněževsi by nemusela byť javom unikátnym (Smejtek 2001, 233), 

ale vzhľadom na to, že k sekerke z Malej Ohrady neexistujú nijaké indície a ani sa nedá 

jednoznačne tvrdiť, že o sekerku naozaj ide, takže v tomto prípade sa nedajú nájsť bližšie 

analógie. Kamenné prívesky z viac násobného hrobu dvoch detí a nedospelého muža 

v Jinoniciach a z hrobu dieťaťa mužského pohlavia v Malej Ohrade nemajú zatiaľ patričné 

zrovnanie v blízkom okolí. Zvláštny bikónický opukový predmet sa vyskytol na pohrebisku 

v Kněževsi v hrobe nedospelého jedinca, avšak nie je jasné, či je možné tento predmet 

považovať za prívesok ako ozdobu (Smejtek 2001, 233). 

 

 

 

10. 2. Pohrebný rítus 

Doklady povrchovej úpravy, prípadne nejakej špecifickej úpravy hrobových jám 

neboli zistené ani na pohrebisku v Jinoniciach, Malej Ohrade a Kněževsi. Za jedinú dobre 

dokumentovanú úpravu hrobov tak možno považovať prevažne väčšie kamene,  

ktoré vo viacerých prípadoch kopírujú siluetu jedinca. Na všetkých troch lokalitách  

sa vyskytli takéto kamene, u ktorých je predpokladaná skôr symbolická než praktická funkcia 

vo forme kamenného obloženia alebo kamenných schránok hrobiek. Priamo zvyšky 

organických schránok neboli zachytené. 

Tvar poznaných hrobových jám predstavoval vo väčšine prípadov klasický obdĺžnik 

alebo ovál. Výnimkou sú hroby č. 38 štvorcového a č. 39 okrúhleho tvaru z pohrebiska 

v Malej Ohrade. Takmer identická pôdorysná situácia sa vyskytla i na pohrebisku v Kněževsi, 

kde autor hroby štvorcového pôdorysu nazýva „rodinnými hrobkami“, ktoré obsahujú 

niekoľkých jedincov pochovaných s istým časovým odstupom (Smejtek 2001, 226-227). 

V Malej Ohrade však v hroboch s „nezvyčajným“ tvarom boli pochované samostatné 

indivíduá, v jednom prípade dospelý muž, v druhom dieťa. 
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Orientácia bola vo väčšine prípadov na všetkých troch lokalitách dochovaná v smere 

J-S, ale vyskytovali sa i odchýlky v smere JV-SZ a JZ-SV. Úplne opačnú orientáciu mal len 

jeden hrob č. 85 opäť na pohrebisku v Jinoniciach. Anatomicky zachovaní jedinci  

na pohrebiskách Jinonice a Malá Ohrada ležali na pravom boku, vrátane ženy úplne opačnej 

orientácie v hrobe č. 85 z Jinoníc. V Kněževsi sa vyskytol hrob s jedincom správnej 

orientácie, ale na ľavom boku (Smejtek 2001, 225). 

Viac násobné hroby sa opäť vyskytovali na všetkých lokalitách. Počet pochovaných 

v hroboch kumuloval medzi dvomi až štyrmi jedincami. Vo všetkých troch prípadoch bolo 

možné zaregistrovať dva druhy pohrebov (Matoušek 1982, 43). Súčasne uložení jedinci  

sú pomerne vzácnosťou a vyskytujú sa hlavne v prípade tragických udalostí alebo epidémií 

(Smejtek 2001, 226). Jedinci pochovaní do tej istej hrobovej jamy po určitom čase, kedy kosti 

prvého sú zhrnuté na okraj jamy sú javom pomerne častejším. V niektorých hroboch  

sa vyskytovali len zhluky kostí, bez anatomicky uloženého aspoň jedného jedinca,  

čo by podľa autora, na lokalite Kněževes mohlo znamenať i druhotné otváranie hrobov 

súvisiace s vylupovaním vzácnejších predmetov, i keď túto hypotézu nie je možné 

konkrétnejšie podložiť vykrádacími šachtami (Smejtek 2001, 226). V podstate by sa táto 

situácia s vykrádaním hrobov dala aplikovať i na lokality Malá Ohrada a Jinonice, ale taktiež 

bez patričných argumentov. 

Hroby bez akýchkoľvek prídavkov sa vyskytli na všetkých troch pohrebiskách. 

V Jinoniciach a Kněževsi mohla byť absencia prídavkov spôsobená i veľmi plytkým 

zahĺbením hrobov do podložia a následným rozrušením pri skrývke. Cielená absencia 

prídavkov u takmer polovice hrobov je viac než istá na pohrebisku v Malej Ohrade. 

Z celkového prehľadu sa javí, že najbohatšie vybavené hroby sa vyskytujú  

na pohrebisku v Jinoniciach. Týka sa to hlavne pomerne veľkého počtu keramických nádob, 

ale i bronzových predmetov, ktoré vyzdvihuje nález dýčky. Vzájomným porovnaním troch 

lokalít na základe hrobových prídavkov a rítu, možno postrehnúť zhodné i úplne odlišná 

indície v rámci pochovávaných komunít. Dané javy však nie je možné úplne štandardizovať, 

pretože pochovávajúca komunita pravdepodobne pristupovala ku každému jednotlivcovi 

zvlášť. Obecne by bolo možné povedať, že pohrebiská na lokalite Stodůlky-Malá Ohrada 

a Jinonice-Záhradníctvo zapadajú do stredočeskej oblasti staršej únětickej kultúry a len 

potvrdzujú predpoklad o výnimočnom postavení tohto regiónu v rámci Čiech aj na začiatku 

staršej doby bronzovej (Moucha 1961, 159-165). 
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11. Pohrebisko mladšej únětickej kultúry z mikroregiónu  

Praha 5 v kontexte stredočeskej oblasti 

Podobne ako v predchádzajúcom prípade bolo potrebné pre porovnanie lokality 

Stodůlky-Nové Butovice vybrať adekvátne lokality, ktoré by spĺňali niekoľko základných 

podmienok. Prvou bolo rovnaké časové zaradenie pohrebísk do obdobia mladšej únětickej 

kultúry. Ďalšou podmienkou bol minimálny počet hrobov na pohrebisku, ktorý sa mal 

pohybovať kompromisom v intervale okolo dvadsiatich hrobov, vzhľadom na 30 hrobov 

zaznamenaných na pohrebisku Nové Butovice. Tretím faktorom bolo antropologické určenie 

pohlavia. Uvedené podmienky, žiaľ, opäť zúžili okruh lokalít na jedno pohrebisko. Lokalita 

Vepřek (okr. Mělník) síce neleží priamo v pražskom regióne, ale spĺňa kritériá i lokálne 

zaradenie do rámca stredočeskej oblasti. Archeologický výskum v roku 1992 odkryl celkom 

35 hrobov z mladšej fázy únětickej kultúry (Lička – Lutovský /eds./ 2006, 32-79). 

 

 

 

11. 1. Hrobová výbava 

Početnosť jednotlivých prídavkov na lokalitách Nové Butovice a Vepřek sa značne 

líši. Prevaha inventáru nespočíva v keramických prídavkoch ako v staršom období,  

ale v jantárových nálezoch. Keramika naopak zvykne tvoriť pomerne malé percento hrobovej 

výbavy. 

Keramický inventár je na pohrebiskách v Nových Butoviciach a Vepřku zastúpený 

typovo pomerne jednotvárnymi niekedy až miniaturizovanými nádobkami. Rekonštrukciou 

a vzájomným porovnávaním situácie na butovickom pohrebisku bolo snáď možné zistiť 

nadväznosť keramických nádob len na ženské pohlavie. Poloha v hrobe bola pomerne 

uniformná. Nádobky sa nachádzali buď v oblasti panvy, rúk a len v jednom hrobe sa vyskytla 

pri nohách. Obecne by sa poloha keramiky vo väčšine prípadov dala lokalizovať na oblasť 

hornej polovice tela. V hroboch sa nachádzala vždy len jedna keramická nádobka.  

Na pohrebisku vo Vepřku sa podobná spojitosť keramickej výbavy a ženského pohlavia 

neukázala. Nádoby sa vyskytovali v ženských i mužských hroboch. V hroboch detských 

i dospelých jedincov a dokonca i vo viacnásobných hroboch. Poloha keramiky by sa však 

taktiež dala štandardizovať do oblasti hornej časti tela, najčastejšie k rukám a panve. V dvoch 

prípadoch sa vyskytli i dve nádobky vo viac násobných hroboch, kde v každom boli 

pochovaní dvaja jedinci: v prvom dieťa a bližšie neurčený jedinec, v druhom dospelý a taktiež 
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bližšie neurčený jedinec (Lička – Lutovský /eds./ 2006, 56-62). Na oboch pohrebiskách  

sa v jednom prípade nachádzala nádobka pri nohách jedinca. 

Bronzová industria bola zastúpená bronzovými záušnicami, ihlicami a na pohrebisku 

v Nových Butoviciach ešte i špirálkami, perlami a dýčkami. Podobne ako v predchádzajúcom 

prípade i v prípade bronzových záušnic sa v Butoviciach ukazovala spätosť so ženským 

pohlavím. Na pohrebisku vo Vepřku je táto hypotéza opäť vyvrátená, pretože záušnice  

sa viazali na mužské i ženské pohlavie a dokonca i v kombinácii s keramikou. Poloha bola 

u oboch pohrebísk zaznamenaná zhodne, lokalizácia sa obmedzovala na oblasť hlavy. Ihlice 

typu únětického, cyperského i so zvinutou hlavicou sa vyskytovali na oboch pohrebiskách. 

V Butoviciach to boli väčšinou hroby, kde antropologicky nebolo určené pohlavie,  

ale rekonštrukciou situácie sa dal vyvodiť predpoklad o výskyte týchto predmetov 

v mužských i ženských hroboch, podobne ako vo Vepřku. Zhodná poloha v hroboch v oblasti 

hrude jedincov na oboch lokalitách by potvrdzovala teóriu funkčného prídavku na spínanie 

odevu (Lutovský – Sklenář /red./ 1993, 26). Bronzové špirálky a perly ako súčasť 

náhrdelníkov s jantárovými korálkami, bronzové dýčky a manžetovité náramky sa nachádzali 

len u jedincov na butovickom pohrebisku. 

Jantárové korálky sa opäť nachádzali na oboch pohrebiskách a to ako v ženských,  

tak mužských hroboch. Taktiež poloha v hornej časti tela od krku až po pás by odpovedala 

obom lokalitám (Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 26). Zaujímavý je jantárový krúžok,  

ktorý sa našiel v jedom hrobe v Butoviciach i Vepřku. V Nových Butoviciach ležal krúžok  

pri panve staršieho pohlavne neurčeného jedinca. Vo Vepřku bol zase pri prstoch ruky 

väčšieho dieťaťa. Autor udáva, že hrob s krúžkom bol silne poškodený orbou 

a pravdepodobne nejde o intaktnú polohu (Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 31). Analógia 

z butovického pohrebiska však môže hovoriť o opaku. Kostené šidlo sa našlo len na 

kralupskom pohrebisku v mužskom hrobe (Lička – Lutovský /eds./ 2006, 56). Kremencový 

odštep zase len v pravdepodobne ženskom hrobe v Butoviciach. Okruhliaky ako súčasť 

pohrebnej výbavy sa v Butoviciach opäť viazali na hroby s keramikou, ktoré boli 

vyhodnotené ako ženské, žiaľ vo väčšine prípadov nebola zachytená ich poloha  

na dokumentácii. Vo Vepřku sa okruhliak vyskytol pri prstoch muža stredného veku 

(Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 26). Unikátny nález 4 zlatých záušníc so spätnou kľučkou 

z Nových Butovíc nemá obdobu. 
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11. 2. Pohrebný rítus 

Charakteristickým ukazovateľom úpravy hrobových jám v období mladšej únětickej 

kultúry bývajú tzv. kamenné hrobky alebo kamenné závaly, či zásypy hrobov (Rataj 1954, 

309-316; Hnízdová 1955, 298-304; Pleinerová 1966, 360-366; Pleinerová 1960, 360-366).  

Na pohrebisku v Nových Butoviciach prebiehala identifikácia úpravy hrobových jám len  

na základe kresebnej terénnej dokumentácie. Častým javom bol práve zásyp alebo zával 

hrobovej jamy vrstvami kameňov, pravdepodobne v mnohých prípadoch opukou.  

Aj v hroboch, kde nebol zaznamenaný zával alebo povrchová úprava jamy sa zase na dne 

vyskytovali voľne uložené kamene, ktoré pravdepodobne čiastočne rysovali siluetu nebožtíka. 

Výnimkou je hrob č. 48, kde na dne ležali dve veľké asi opukové dosky a zvyškom kameňov 

bolo obložené dno v okolí hrobovej jamy. V ďalšom takmer meter hlbokom hrobe č. 40 bol 

zase zachytený drevený obklad hrobovej jamy. Či ide priamo o drevenú komoru, nie je už 

možné zistiť. V ďalšom hrobe bez vonkajšieho kamenného zásypu bola zase na dne 

zakreslená uhlíková vrstvička. Presne o aký druh vrstvy ide, ale nie je známe. Hroby  

vo Vepřku boli obložené opukovými kameňmi a v niekoľkých prípadoch i dláždené 

opukovými doskami. Nad telom nebožtíka sa väčšinou nachádzali ploché kamene, ktorí 

chránili telo pred kamenným závalom. Detské pohreby sa nachádzali priamo v kamenných 

skrinkách (Lička - Lutovský /eds./ 2006, 38-60). Je takmer možné, že na oboch lokalitách 

možno uvažovať o kamennom závale, prípadne obložení hrobu, ktoré sa samozrejme 

v detailoch môže mierne líšiť. Je otázne, či tieto detaily odrážajú reálnu situáciu stavu  

na pohrebisku alebo úroveň jej dokumentácie. Drevené rakvy vo Vepřku zachytené neboli, 

naopak ale zase nebožtíci mali hrobové jamy pekne, takmer súmerne obložené kameňmi 

(Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 24-25). 

Tvar hrobovej jamy na oboch lokalitách odpovedal štandardným oválnym  

a obdĺžnikovým tvarom. Orientácia jedincov a hrobových jám prevažovala v striktnom smere 

J-S i s prípustnými odchýlkami v oboch smeroch (Lička – Lutovský /eds./ 2006, 38-60).  

Ak sa v prípadoch, kedy sa nedochovali pozostatky jedinca, dá vychádzať z orientácie 

hrobovej jamy, je možné zhrnúť, že ani na jednom z pohrebísk sa nevyskytla úplne opačná 

hrobová orientácia v smere S-J. Viac násobné hroby sa určite nachádzali na pohrebisku  

vo Vepřku, kedy sú zaregistrované mŕtvi pochovaní súčasné i postupné do jedného hrobu 

(Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 26). V Nových Butoviciach boli možno v jednom hrobe č. 47 

pochovaní dvaja jedinci, avšak nedá sa to s určitosťou potvrdiť. Problémom je antropologický 

rozbor materiálu prevedený v dlhom odstupe po vyzdvihnutí ostatkov, kedy už kosti 

neposkytovali dostatočnú kvalitu a preto dané závery môžu byť skreslené (Kubálek 2009). 
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Otázne sú i hroby, ktoré kostrové pozostatky neobsahovali. Nie je jasné, či ide o kenotafy 

alebo len o nedochovaný materiál. Hroby bez prídavkov sa vyskytovali na oboch 

pohrebiskách a to i v rámci okrajových hrobov i tých, uložených takmer v centre hrobových 

skupín. Viac než polovica hrobov bez výbavy sa nachádzala na pohrebisku vo Vepřku. 

Situácia môže byť daná i vekovým zastúpením pochovaných jedincov. Vzhľadom na to,  

že v Nových Butoviciach najmladší jedinec spadal do vekovej kategórie juvenis a v ostatných 

prípadoch išlo vyslovene o dospelých ľudí, výskyt hrobov bez výbavy sa najviac vzťahoval  

na dospelých jedincov, u ktorých je absencia milodarov pomerne výnimočná. Opačná situácia 

bola na kralupskom pohrebisku, kde takmer polovicu z pochovaných jedincov tvorili deti. 

Hroby bez výbavy tak môžu odrážať špecifický vzťah práve k tejto vekovej skupine  

a nie obecne ku celej pochovanej komunite. Z daných ukazovateľov možno vo všeobecnosti 

zhrnúť, že na prvý pohľad bohatšiu výbavu obsahovalo pohrebisko v Nových Butoviciach, 

kde ale neboli zachytené detské hroby. Aj napriek chudobnejšej výbave na pohrebisku  

vo Vepřku nemožno túto situáciu zovšeobecňovať a i s prihliadnutím na pohrebisko  

v Nových Butoviciach nie je možné úplne súhlasiť s myšlienkou autorov predbežnej 

publikácie o výskume na kralupskom pohrebisku, ktorí píšu: „Vepřecké hroby byly poměrně 

chudé, což odpovídá i celkovému charakteru mlaodoúnětických pohřebišť...“   

(Lutovský - Sklenář /red./ 1993, 26). Aj napriek spoločným rysom na mladoúnětických 

pohrebiskách sa viac-menej opäť potvrdil špecifický prístup pochovávania zosnulých u každej 

komunity zvlášť ako i jedinečný prístup ku každému pochovanému v rámci jednej komunity. 
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12. Regionálne špecifiká charakteru únětickej kultúry 

v mikroregióne Praha 5 

Na základe vzájomného porovnávania vybraných pohrebísk stredočeskej oblasti 

a pohrebísk z mikroregiónu Praha 5 bolo možné určiť spoločné, ale i rozdielne rysy 

hrobových celkov vo vybavení milodarmi a v odraze pohrebného rítu. Vzhľadom na výsledky 

porovnávania je možné lokality z mikroregiónu Praha 5 zaradiť do stredočeskej oblasti 

únětickej kultúry (Moucha 1961, 159-165). V rámci určenia lokálnych rozdielov únětickej 

kultúry bolo prevedené na príklade pohrebísk z Prahy 5 ďalšie zrovnávanie  

so severozápadočeským regiónom únětickej kultúry, na základe ktorého by sa mohli 

jednotlivé špecifiká stredočeského regiónu prejaviť markantnejším spôsobom. 

 

 

 

12. 1. Obdobie staršej únětickej kultúry 

Pre porovnanie dvoch regiónov, stredočeského a severozápadočeského zo staršieho 

obdobia únětickej kultúry, boli opäť vyberané pohrebiská na základe kritérií,  

ktorými sú rovnaké časové obdobie, počet hrobov, aspoň čiastočne prevedený antropologický 

rozbor a patričná publikácia. Na základe týchto požiadaviek bolo možné pohrebisko 

v Stodůlkach-Malej Ohrade so 40 hrobmi a Jinoniciach-Záhradníctve s 29 hrobmi porovnať 

s jedným pohrebiskom zo SZ Čiech. V pieskovni v Blšanech u Chlumčan (okr. Louny) boli 

už od polovice 20. storočia postupne odkrývané hroby únětickej kultúry i so sídliskom.  

Na pohrebisku bolo nájdených asi 40 hrobov, pričom k staršej fáze únětickej kultúry je možné 

zaradiť 18 (Pleinerová 1960a, 488-525; Plesl 1954, 739-745, 760-762). 

12. 1. 1. Hrobová výbava 

Na všetkých troch pohrebiskách je opäť najpočetnejšie zastúpeným prídavkom 

keramika. Nádoby z Blšan sú prakticky tvarovo zhodné s nádobami v Malej Ohrade 

a Jinoniciach. Autorka spracovávania pohrebiska z Blšan delí pohrebisko zo staršej fáze 

únětickej kultúry ešte detailnejšie. Oblejšie a baňatejšie tvary hrncov a džbánkov radí  

do obdobia protoúnětického. Typologicky vyvinutejšie formy s mierne odsadenou podstavou 

zase radí už do vlastnej staroúnětickej kultúry (Pleinerová 1960a, 508). V podstate ani takéto 

konkrétnejšie typologické zaradenie keramických nádob neodporuje nálezom z pražských 

pohrebísk, kde sa vyskytujú archaickejšie formy nádob spolu s nádobami tvarovejšie 

a profilačne prepracovanejšími. Najčastejšie zastúpeným tvarom sú zase hrnčeky, misy, hrnce 

a nakoniec džbány. V Blšanech sa vyskytli i dve misky na piatich valcových nôžkach,  
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ktoré nemajú obdobu v inventári v Jinoniciach a Malej Ohrade. Výzdobný ornament  

na nádobách z Blšan sa obmedzuje na pásky vodorovných rýh, plastických výčnelkov 

a triasňovú výzdobu (Pleinerová 1960a, 508). Toto výzdobné spektrum má svoje zastúpenie 

na pohrebisku v Jinoniciach, kde je výzdoba na keramických nádobách prevedená na všetky 

možné spôsoby. V Malej Ohrade je výzdoba na dochovanej keramike podstatne 

„chudobnejšia“ v podobe triasňovej výzdoby, plastických výčnelkov a hrubého prstovania. 

Dvomi exemplármi sú zastúpené i misy tzv. „lovosického typu“, ktoré majú svoju obdobu  

i na pohrebisku v Blšanech. 

Bronzová industria je opäť zastúpená najhojnejším spektrom artefaktov i počtom  

na jinonickom pohrebisku. V Blšanech ide len o záušnice stočené z jednoduchého alebo 

dvojitého drôtu, ktoré sú uložené v oblasti lebky v zaregistrovaných prípadoch na ľavom 

spánku (Pleinerová 1960a, 508). V Jinoniciach sa poloha záušníc rôznila, ale prevládalo 

uloženie v okolí hlavy. Najčastejšie sa taktiež vyskytovali na ľavom spánku, v jednom hrobe 

dva exempláre mal jedinec na pravom i ľavom spánku, ďalší jedinec pri panve, kde sa však 

nemusela nachádzať v intaktnej polohe. Na oboch pohrebiskách sa nachádzali pri samostatne 

uložených jedincoch i vo viac násobných hroboch. Pohlavie jedincov so záušnicami, žiaľ  

nie je určené (Pleinerová 1960a, 494-496). Z Blšan z uvedeného hrobu pochádza i bližšie 

neurčený náramok z bronzového alebo medeného drôtu (Pleinerová 1960a, 491). Z Jinoníc 

zase pochádza už niekoľkokrát zmieňovaná dýčka. Jedinci na pohrebisku v Malej Ohrade 

nemali zastúpené milodary v podobe bronzových predmetov. 

Štiepaná industria sa na pohrebiskách nachádzala v niekoľkých variantoch.  

Buď v podobe kremencových odštepov alebo hrotov šípu a čepieľok. Poloha odštepov  

je v hroboch v Malej Ohrade vo väčšine prípadov neurčená, vo zvyšných sa nachádzali hlavne 

pri panve alebo rukách. Prevažovali v hroboch s pochovaným jediným dospelým jedincom 

mužského pohlavia. Kremencové čepieľky z tohto pohrebiska sa nachádzali taktiež v dvoch 

mužských hroboch s dospelým jedincom a to zase v oblasti panvy. V Jinoniciach bola 

štiepaná industria zastúpená  kremencovými odštepmi a hrotmi šípov s krídelkami. Odštepy 

sa nachádzali prevažne za hlavou, hroty šípov za chrbtom ale i pri nohách a panve. Výskyt 

štiepanej industrie tu nebol limitovaný pohlavím, vekom ani počtom pochovaných jedincov 

v hrobe. Prevažne sa ale nachádzali v mužských hroboch s dospelým jedincom, ale ani ženské 

a detské hroby netvorili výnimku. Ani v Blšanech nie je výskyt štiepanej industrie viditeľným 

spôsobom viazaný na určitú skupinu jedincov. Pazúrikové šipky ležali  prevažne za hlavou 

jedinca, podobne i kremencové škrabadlo a to v hroboch s dospelými i deťmi  
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a i vo viacnásobných hroboch. Pohlavie, žiaľ nebolo určené ani v jednom prípade  

(Pleinerová 1960a, 494-496). 

Kostená industria má na pražských pohrebiskách svoju obdobu v hrotoch šidiel, ihlíc 

s očkom, pravdepodobne určených na šitie a v parohu a zube nejasného účelu. Kostené šidlá 

a ihlica sa prekvapivo nachádzajú v mužských hroboch v polohe prevažne pri rukách alebo 

panve. Paroh a zvierací zub v hrobe ženskom opačnej S-J orientácie zase pri lebke pri temene 

hlavy. Na blšanskom pohrebisku je výskyt kostenej industrie v pomerne bohatších formách. 

Kostené šidlo sa nachádzalo v hrobe s dospelým a mladistvým jedincom neurčeného pohlavia 

v oblasti hlavy. Zvierací roh pochádza z hrobu s tromi jedincami neurčeného pohlavia 

a nachádza sa medzi zhlukom kostí (Pleinerová 1960a, 512). Kostená berličkovitá ihlica 

a kostené či perleťové korálky z Blšan nemajú v Malej Ohrade a Jinoniciach obdoby. Kostené 

horizontálne prevŕtané berličkovité ihlice sú pomerne vzácne. V Čechách sú známe okrem 

Blšan ešte z ďalších hrobov na  lokalitách: Praha-Podbaba, Hradenín pri Kolíne (dva nálezy), 

Černovičky u Malých Číčovíc a Kněževes pri Prahe (Borkovský 1934-1953, 27; Dvořák 1931, 

3, obr. 1:1, 2; Píč 1893, tab. 19:9; Smejtek 2001, 233, obr. 22:C2). I. Borkovský uvažoval 

o šnúrovom pôvode týchto ihlíc a ich predchodcov videl v dvoj kladivkových ihliciach 

z pontských stepí (Borkovský 1934-1935, 32). 

Drvič sa vyskytol len v jednom hrobe s dvomi jedincami v Jinoniciach,  

avšak nie je zaznamenaná jeho poloha ani určené pohlavie a vek indivíduí. V Blšanech sa 

drviče nachádzali v dvoch hroboch. V prvom ležali dva kusy pri nohách muža a ženy,  

ktorí boli súčasne, resp. v kratšom časovom období pochovaní na seba a v druhom hrobe 

s dospelým a mladistvým jedincom, kde poloha drvidiel nebola určená  

(Pleinerová 1960a, 512). Predmety z kameňa, konkrétne dva prívesky z pražských pohrebísk 

zase nemajú obdobu v Blšanoch. 

12. 1. 2. Pohrebný rítus 

Doklady povrchovej úpravy hrobových jám neboli zistené na pohrebiskách 

v Jinoniciach a Malej Ohrade. Jeden hrob v Blšanoch niesol stopy opukového závalu 

(Pleinerová 1960a, 511). Hroby boli prevažne oválneho až obdĺžnikového pôdorysu. Tomuto 

štandardu sa vymykajú len dva hroby v Malej Ohrade okrúhleho a štvorcového charakteru.  

Na pražských pohrebiskách boli registrované kamene na dne hrobových jám, ktoré mohli 

svedčiť o výskyte obloženia kostier kameňmi. Z 18 hrobov Blšanech disponovali kamennou 

úpravou 4 hroby. V dvoch prípadoch išlo o kamene na dne, ktoré majú svoje takmer identické 

analógie na pražských pohrebiskách. Podľa autorky mali ďalšie dva hroby starostlivejšie 

vyzdené a vydláždené kamenné hrobky (Pleinerová 1960a, 512). Tento spôsob úpravy 
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hrobov nie je typický pre staršie obdobie únětickej kultúry, ojedinele sa ale zvykne 

vyskytovať i v tomto období (Stocký 1921, 237). 

Orientácia sa u dochovaných jedincov na všetkých troch lokalitách pomerne 

zhodovala. Prevažne išlo o orientáciu J-S s odchýlkami v oboch smeroch. Ženský hrob 

z Jinoníc orientovaný v smere S-J nemá na pohrebisku v Blašanech svoju podobu. Opäť  

sa na všetkých troch pohrebiskách vyskytli dva druhy viac násobných uložení do jednej jamy, 

kedy boli jedinci pochovaní súčasne alebo vo väčšom časovom odstupe na seba, prípadne 

vedľa seba a druhá situácia, keď bol do hrobu vložený jedinec, kedy kosti pôvodného alebo 

pôvodných jedincov boli odhrnuté stranou (Pleinerová 1960a, 512). Zhluky kostí  

bez anatomicky uloženého jedinca, tak ako to bolo v Jinoniciach i Malej Ohrade zistené 

v Blšanech neboli. V Blšanech sa vyskytol i v hrob s jedným jedincom i hrob s viacerými 

jedincami, ktorí nedisponovali nijakou výbavou, ale na dne hrobu sa nachádzali opukové 

alebo pieskovcové kamene, ktoré kopírovali kostru nebožtíka (Pleinerová 1960a, 512). 

Unikátnym javom sú taktiež pohreby s lebkami v miskách, ktorá autorka vypozorovala 

v hroboch s viacerými jedincami (Pleinerová 1960a, 513-514). Na základe kresebnej 

dokumentácie staroúnětických pražských pohrebísk sa však vôbec k prípadne obdobným 

situáciám nie je možné vyjadriť.  

Vekové zastúpenie na všetkých troch pohrebiskách zdá sa byť široké, i keď 

v Blšanoch chýba úplne najmladšia skupina infans a najstaršia senilis, situácia však môže byť 

daná nedochovaním antropologického materiálu, prípadnou stratou alebo nezachytením,  

či nerozpoznaním onoho antropologického materiálu v prípade starších výskumov 

prevedených miestnymi amatérmi (Pleinerová 1960a, 488-525). K úplnosti je treba dodať,  

že hroby staršej únětickej kultúry na blšanskom pohrebisku vytvárajú dve navzájom izolované 

skupiny, presne ako na pohrebisku v Jinoniciach. Autorka považuje toto pohrebisko za 

skupinové, pravdepodobne rodového charakteru (Pleinerová 1959, 397-404). 

V prípade porovnávania troch pohrebísk sa opäť potvrdili spoločné i rozdielne rysy  

vo výbave a spôsobe pochovávania na všetkých troch pohrebiskách. Pohrebisko v Blšanech 

u Loun nepredstavuje úplne dokonalú reprezentatívnu vzorku, pretože už len množstvo 

porovnávaných hrobov je takmer o polovicu menšie než na pražských pohrebiskách. Rozdiely 

prejavujúce sa týmto spôsobom môže mať na svedomí i spôsob prevedenia výskumu 

a patričná dokumentácia, ktorá ani v prípade pohrebísk z Jinoníc a Malej Ohrady nespĺňa 

niekedy požadované parametre. Obecne sa bohatšie vybavenými hrobmi keramikou 

i bronzovými artefaktmi javí stredočeská oblasť, v tomto prípade pražské pohrebiská, 

i napriek úplnej absencii bronzových predmetov v Malej Ohrade a viac než polovicou hrobov 
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bez výbavy taktiež na tomto pohrebisku. Kostené korálky alebo trubičky i takmer úplne 

„vyzdené hrobky“ sa vyskytli zase len na pohrebisku v Blšanoch. Pravdepodobne sa opäť 

nedajú úplne do detailov zovšeobecňovať trendy alebo spôsoby pochovávania jednotlivých 

komunít. Záverom možno súhlasiť s názorom: „... o  zvláštním významu středočeské oblasti 

ve starší době bronzové, jmenovitě území na levém břehu Vltavy mezi Prahou a Slaným.  

Ve starším období se hospodářska soustava podstatně nelíši od území východně položených. 

Pro tuto dobu jsou typická pohřebiště s keramikou zdobenou třásňovou výzdobou. Hlavní 

změny v inventári můžeme sledovat až v mladším období, kdy se pražsko - slánská oblast 

stává centrem dalšího vývoje. …Další významní středisko únětické kultury se vytváří 

v Podkrušnohoří, kde se osídlení soustřeďuje podél Ohře, Bíliny a levého toku Labe. 

Specifický vývoj můžeme na tomto území sledovat hlavně ve starší fázi únětické kultury. 

Základem zůstává, podobně jako ve středních Čechách, keramika zdobená třásňovitým 

ornamentem. Charakteristickým výzdobným prvkem jsou mělké vodorovné žlábky v úrovni 

ucha. Mezi hojně rozšířené a oblíbené tvary patří hrnce a hluboké mísy lovosického typu, 

které představují samostatný vývojový horizont únětické kultury…Podle dnešního stavu 

nálezového fondu je vidět, že vývoj v severozápadních Čechách byl svérázný ve starším 

období únětické kultury…“ (Moucha 1961,164). 

 

 

 

12. 2. Obdobie mladšej únětickej kultúry 

Obdobný postup bol zvolený i pre obdobie mladšej únětickej kultúry. Vyvodenie 

špecifickosti stredočeského regiónu na podklade pražského pohrebiska v Stodůlkach-Nových 

Butoviciach s 30 hrobmi, bolo prevedené na základe porovnania s približne rovnako veľkým 

pohrebiskom zo severozápadu Čiech s asi 60 hrobmi v Liběšovicích u Podbořan, okr. Louny 

(Moucha - Pleinerová 1966, 515-540). 

12. 2. 1. Hrobová výbava 

Podstatnú časť mladoúnětických pohrebísk tvorí opäť bronzový a jantárový inventár. 

Keramika je na mladoúnětických pohrebiskách ako v severozápadných, tak i v stredných 

Čechách je zastúpená menšími vázičkovitými nádobkami s guľatým alebo mierne stlačeným 

telom a vyšším prehnutým a odsadeným hrdlom (Moucha - Pleinerová 1966, 531; Hnízdová 

1955, 305). Výzdoba sa obmedzuje na výčnelky, ktoré oddeľujú hrdlo od tela nádoby.  

Na liběšovickom pohrebisku sa nachádzala stále jedna nádobka v jednom hrobe  

(Moucha - Pleinerová 1966, 531) podobne ako v na butovickom pohrebisku. Absencia 
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antropologických pozostatkov a len strohých zmienok o pochovaných jedincoch z Liběšovíc, 

žiaľ neumožňuje potvrdiť alebo vyvrátiť domnienku o nadväznosti keramických nádob  

na určité pohlavie. 

Bronzový inventár je v Liběšovicích charakterizovaný nálezmi únětických 

a cyperských ihlíc, obojstranných šidielok, liatych manžetovitých náramkov a záušníc 

stočených z jednoduchého alebo dvojitého drôtu tzv. „Noppenringov“ aj špirálok a periel ako 

súčasti jantárových náhrdelníkov a dýčky presne ako na pohrebisku v Nových Butoviciach. 

Okrem týchto artefaktov rozširujú túto bronzovú základňu na pohrebisku v Liběšovicích 

i nálezy prsteňov, bronzového šatového cievkovitého spínadla a sekery s lištami  

(Moucha - Pleinerová 1966, 531-534). Bronzové ihlice sa na pražskom pohrebisku vyskytujú 

väčšinou v hornej polovici tela, pri hrudníku, ale častá je i poloha v okolí lebky a pri panve, 

kde sa samozrejme mohli dostať pri pôsobení post depozičných procesov. Poloha v hornej 

časti tela by prispievala prispieva k názoru o účelovom šperku na spínanie šiat  

(Moucha - Pleinerová 1966, 532). Náhrdelníky boli v severozápadných Čechách zostavené 

z jantárových korálkov, bronzových periel, bronzových trubičiek doplnených o dentálie 

(Moucha - Pleinerová 1966, 532). V Nových Butoviciach boli kombinované v niekoľkých 

základných prevedeniach, len ako jantárové korálky samostatne alebo v kombinácii 

s bronzovými trubičkami či bronzovou perlou. Identickým nálezom z oboch pohrebísk  

je i jantárový krúžok, ktorý sa nachádzal v počte dvoch kusov z jedného hrobu 

i v Liběšovicích a podobne ako v Nových Butoviciach sa nachádzali v bedernej oblasti. 

Dva nízke liate otvorené manžetové náramky sa v páre nachádzali na jednom i druhom 

pohrebisku (Moucha - Pleinerová 1966, 538) a obyčajne sa vyskytujú asi v spojitosti so 

ženským pohlavím. Záušnice stočené z jednoduchého i dvojitého drôtu sú taktiež pomerne 

častým exemplárom na oboch pohrebiskách a opäť sa pravdepodobne vyskytovali v oblasti 

hlavy. Bronzové obojstranné šidlá so zosileným stredom, niekedy interpretované ako nástroje 

používané k tetovaniu sú taktiež spájané so ženským elementom (Jiráň /ed./ et al. 2008, 50) 

a svoje zastúpenie majú na pražskom i severozápadočeskom pohrebisku  

(Moucha - Pleinerová 1966, 539). Dýčky sa vo väčšom počte nachádzali na pohrebisku 

v Nových Butoviciach, avšak tam zase chýbali sekery s lištami (Moucha - Pleinerová 1966, 

539). Nálezy zlatých kľučkovitých záušníc z oboch pohrebísk, len potvrdzujú bohatú výbavu 

komunít mladšej únětickej kultúry. 

Ďalší nekeramický inventár bol v Nových Butoviciach reprezentovaný len 

kremencovým odštepom a okruhliakmi, ktoré sa vyskytovali i v Liběšovicích a okrem toho  

sa tu nachádzali i kostené šidlá, ktoré sú v pražskej oblasti zastúpené hlavne 
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v predchádzajúcom období staršej fázy únětickej kultúry. Naozaj veľkou škodou je absencia 

antropologických pozostatkov z Liběšovic, pomocou ktorých by bolo možné previesť detailné 

porovnanie výskytu jednotlivých nálezov, prípadne zvyklostí na pohrebisku, ktoré by sa 

mohli viazať na určité pohlavie. Pretože u kultúr, ktoré používajú rovnakú orientáciu hrobov 

pre mužov i ženy majú výsledky antropologického rozboru nezastupiteľný význam  

(Moucha - Špaček 2011, 210). Na oboch pohrebiskách sa vyskytovali i hroby bez výbavy, 

v Nových Butoviciach sa viazali pravdepodobne častejšie na mužské pohlavie. 

12. 2. 2. Pohrebný rítus 

Autori uvádzajú, že liběšovická nekropola patrí medzi typické mladoúnětické 

skupinové pohrebiská. Kostrové pohreby boli uložené v skrčenej polohe na pravom boku 

s orientáciou J-S v hroboch s vnútornou kamennou konštrukciou. Pravdepodobne najčastejším 

pohrebom bol pohreb len jedného jedinca. Hroby v dvoch skupinách boli od seba oddelené  

vo vzdialenosti asi 40 m (Moucha - Pleinerová 1966, 516-517). Celkovo by táto situácia 

neodporovala ani situácii v Nových Butoviciach, kde väčšia časť hrobov tvorila dve skupiny 

a v okolí boli rozptýlené jednotlivé hroby. Avšak diskutabilná je existencia kamennej 

konštrukcie. Pokiaľ ide o kamennú konštrukciu hrobov podobného rázu ako v Březne u Loun, 

ktoré autorka nazýva „kamennými skrinkami“ (Hnízdová 1955, 306) až takéto typy  

na základe dokumentácie v Nových Butoviciach neexistovali. Išlo len o kamenný zával 

a v niektorých hroboch i kamene na dne, prípadne čiastočne „orámované“ dno hrobov 

kameňmi. V niektorých hroboch sa síce objavili na dne veľké opukové dosky a drevené 

pozostatky snáď hrobiek, avšak momentálne bez bližšieho popisu nie je možné k daným 

situáciám nájsť presnejšie analógie. Snáď je možné na základe celkového plánu z Nových 

Butovíc potvrdiť existenciu skupinového pohrebiska a pouvažovať nad jeho významom ako 

o pohrebisku rodovom alebo minimálne aspoň ľudí spätých príbuzenskými vzťahmi 

(Pleinerová 1959, 402-403) aj v súvislosti s pomerne jednotnou vekovou skupinou 

pozostávajúcou prevažne z dospelých jedincov. 

Na základe obecného porovnania pohrebísk zo stredočeskej oblasti na podklade 

pohrebiska zo Stodůlek-Nových Butovíc a severozápadočeskej oblasti na podklade 

pohrebiska v Liběšovicích sa javí pomerne rovnaká hrobová výbava jedincov pochovaných  

na týchto pohrebiskách. V Liběšovicích sa ukázalo zastúpené širšie spektrum bronzových 

predmetov. Ale v podstate výskyt jantáru, bronzového a zlatého kovu je na oboch lokalitách 

pomerne jednotný. Pohrebný rítus reprezentovaný úpravou hrobu alebo skôr „kamennými 

skrinkami“ je pravdepodobne viac preferovaný v severozápadných Čechách, ale považovať 

tento jav za špecifikum tejto oblasti asi nie je adekvátne (Ryzner 1880, 289; Rataj 1954, 154-
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156). Nálezy a pohrebný rítus z pohrebiska v Liběšovicích odpovedajú nálezom zo 

stredočeskej oblasti únětickej kultúry (Moucha - Pleinerová 1966, 539). Aj s prihliadnutím na 

výsledky prevedeného porovnávania je ale možné súhlasiť s názorom o významnom 

postavení stredočeského regiónu, reprezentovaného hlavne pražsko-slánskou oblasťou,  

ktorý sa stáva centrom ďalšieho vývoja v mladšom období únětickej kultúry: „Rozsáhlá 

pohřebiště o velkém počtu hrobů s množstvím keramiky, bronzových výrobků, zlata a jantaru 

svědčí o bouřlivém hospodářském rozmachu, který ovlivňuje také oblasti sousední...“ 

(Moucha 1961, 164; Moucha 1966, 539). 
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13. Záver 

Na základe celkových plánov bolo možné na lokalitách Stodůlky-Nové Butovice 

a Jinonice-Záhradníctvo rozpoznať dve skupiny hrobov, ktoré pravdepodobne tvorili buď dve 

súčasne alebo s miernym časovým odstupom pochovávajúce komunity. Analýza 

priestorových vzťahov priniesla pomerne zaujímavé výsledky.  

Na pohrebisku v Nových Butoviciach z mladšej únětickej kultúry bolo pozorované 

pomerne rovnomerné rozmiestnenie prídavkov v rámci skupín i na celom pohrebisku. 

Štatistické porovnanie oboch skupín neprinieslo markantnejšie rozdiely v zastúpení kovových 

(okrem zlatých), jantárových a keramických nálezov. Pravdepodobne najbohatšie vybavenými 

jedincami boli ženy, ktorých hroby sa nachádzali na prvom mieste, t. j. na najsevernejšom 

mieste v rámci svojich skupín. Hroby bez výbavy patrili pravdepodobne mužským jedincom 

a možno umiestnenie hrobu ukazuje na akúsi okrajovú polohu týchto hrobov v skupine B. 

Dvojice hrobov mimo hlavných skupín boli pomerne bohato vybavené a snáď  

by sa v niektorých prípadoch dalo uvažovať o bližších rodových alebo dokonca manželských 

zväzkoch u pochovaných. Individuálne hroby nachádzajúce sa mimo hlavnú skupinu boli bez 

výbavy, ale zdá sa, ako keby absencia milodarov bola nahradzovaná spôsobom budovania 

hrobových jám. Tieto hroby patria k najhlbším na lokalite. V niekoľkých prípadoch boli 

i zavalené masívnym kamenným závalom a dokonca v jednom prípade asi aj s vydláždeným 

dnom opukovými platňami. Ale vzhľadom na ich nie veľmi jasné kultúrne zaradenie sa tento 

výsledok môže pohybovať len v rámci hypotéz. Pomerne zaujímavým zistením sa javí väzba 

určitých nálezov na pohlavie. Keramické nádoby sa vyskytujú v ženských hroboch spolu  

s náhrdelníkmi z jantáru v kombinácii s bronzovými špirálkami alebo perlami. Bronzové 

a zlaté záušnice sa taktiež nachádzajú v ženských hroboch ako i bronzové šidlá a kremencový 

odštep. Bronzové ihlice, dýčky a jantárové náhrdelníky sa nachádzajú v mužských i ženských 

hroboch. V každom hrobe bol pravdepodobne pochovaný len jeden jedinec (otázny je hrob  

č. 47), i keď s určitosťou to nie je možné tvrdiť. Najmladším jedincom na lokalite je asi žena 

veku juvenis s pomerne bohatou bronzovou a jantárovou i keramickou výbavou. Nápadná  

je absencia vekovej skupiny infans. Pochovaní patria z väčšej časti k vekovej skupine dospelý 

(adultus – maturus).  

Na pohrebisku zo staršieho obdobia únětickej kultúry v Záhradníctve bolo pozorované 

akési radové usporiadanie hrobov v oboch skupinách. Pomerne rovnomerne boli rozmiestnené 

hroby s keramickou výbavou i štiepanou industriou v rámci skupín i na pohrebisku. 

Koncentrácia hrobov s bronzovými nálezmi sa vyskytla v skupine B, kde by sa snáď pri 

týchto hroboch dalo uvažovať o bližších príbuzenských vzťahoch. Určitá nadväznosť 



 115

keramického druhu na počet jedincov bola vypozorovaná v skupine A, kedy sa počet 

hrnčekov v hroboch rovnal počtu pochovaných jedincov. V skupine B tento jav zachytený 

nebol. Pomerne vyššie percento hrobov s viacerými jedincami sa nachádzalo v skupine B. 

V tejto skupine boli taktiež všetky hroby s výbavou. Markantnejší je rozdiel v zastúpení 

vekových skupín, kedy v skupine A je vyšší počet pochovaných detí a nižší počet dospelých 

než v skupine B. Táto situácia ale nesúvisí s počtom hrobov s výbavou. Väzba artefaktov na 

pohlavie alebo vek jedincov nebola vysledovaná, možno aj kvôli vyššiemu percentu viac 

násobných hrobov v oboch skupinách.  

Záverom možno povedať, že boli pozorované javy, ktoré sú v rámci skupín obecné, 

ale i javy, ktoré by mohli naznačovať individuálny prístup komunity ku každému jednému 

pochovanému jedincovi. 

Analýzou pohrebiska na lokalite Stodůlky-Malá Ohrada a vzájomných porovnaním 

s pohrebiskami v Kněževsi pri Prahe a v Dolných Počerniciach bolo možné toto pohrebisko 

časovo zaradiť do staroúnětickej kultúry. Pomerne veľké percento neidentifikovaných 

(stratených) nádob, však neumožnilo hlbšie rozbory. Prekvapivá bola absencia výbavy 

približne u polovice hrobov na pohrebisku ako i úplná absencia bronzových prídavkov. Hroby 

bez prídavkov neboli viazané na vek, pohlavie ani počet pochovaných jedincov. Počet 

prídavkov v hrobe nezávisel od počtu jedincov. Zaujímavý je výskyt kostených šidiel len 

v mužských hroboch a kremencových odštepov prevažne v mužských hroboch. Obecne 

je na pohrebisku pochovaných asi 70 % mužov a 13 % žien. 

Analýza priestorových vzťahov, žiaľ nie je v súčasnosti možná z dôvodu chýbajúcich 

celkových plánov. 

Porovnaním archeologického inventára a pohrebného rítu na pohrebiskách z pražského 

regiónu s chronologicky totožnými pohrebiskami v Kněževsi pri Prahe a Vepřku pri Mělníku 

bolo možné tieto pohrebiská zaradiť do širšieho kontextu stredočeskej oblasti. 

Komparáciou s časovo totožnými pohrebiskami zo severozápadných Čiech, z Blšan 

u Chlumčan a Liběšovic u Podbořan bolo možné vysledovať špecifické i pomerne identické 

javy na pohrebiskách.  

Väčšie rozdiely zachytené pri porovnávaní pohrebísk z rôznych oblastí môžu byť dané 

opäť odlišným prístupom komunít k pochovávaným jedincom, ale aj stavom neúplnej 

dokumentácie a spôsobe prevedenia terénneho výskumu.  

Obecne je snáď možné na základe výsledkov pozorovať dve roviny záverov. Na jednej 

strane sa ukazuje pomerne výnimočné postavenie pražských pohrebísk v staršom i mladšom 

období únětickej kultúry, ktoré sa odrazilo hlavne v množstve a zastúpení jednotlivých 
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hrobových prídavkov a určitými špecifickými rysmi v zložkách pohrebného rítu,  

ako je uloženie hrobu s „bohatou výbavou“ na určitom mieste alebo väzba výbavy na určité 

pohlavie, či počet prídavkov podľa počtu pochovaných jedincov v hrobe. Aj keď v mladšom 

období dochádza k určitému zbližovaniu a vzájomnému ovplyvňovaniu oblastí stredných 

a severozápadných Čiech.  

Na strane druhej sú všetky pohrebiská takmer rovnaké vo vlastnostiach,  

ako sú pohrebný rítus, orientácia, úprava hrobovej jamy, či zastúpenie určitých milodarov, 

ktoré sú základným prejavom únětickej kultúry. 
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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 
 


