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v vzlaim _v Prušánkách (o .Hodonín).
’ • . J iř í  Meduna

Při hloubení kanálu pro nové vodovodní vedení ve dvoře statku 
'JZD v Prušánkách narušili dělníci kostrové hroby, které se v pro
f i lu  ;jasně odlišovaly tmavým zbarvením zásypů od žluté sprsše.
V místech tmavých skvrn byl úzký kanál rozšířen ve t ř i  malé' sondy, 
v nichž byly odkpyty 4 kostrové hroby a jáma kotlovitého tvaru 
(průměr 130, hloubka 190 cra) s několika atypickými, patrně úně
tickými střepy. Podle materiálu z hrobů patří prušánecké pohře
biště vyspělé, únětické kultuře (v iz podrobněji AR XI-1959, 155 a 
d ., obr.61, 62, 31, 82). Nálezy jsou uloženy ve sbírkách Krajského 
musea v Gottwaldově. i •

Hrobová jáma prvého z nich mela tvar obdélníka se zaoblenými 
rohy a, dosahovala hloubky 94'cm od povrchu. Delší osa směřovala od 
VS k J3. Z kostry se zachovaly jen t ř i  zlomky lebky a fragmenty 
dlouhých kostí, podle nichž se nedala stanovit poloha•mrtvého v 
'hrobě. Do hrobu byly vloženy t ř i  hrnky a dvě misky. Ni dně hrobu 
ležel',Špičák psa. Hrob druhý měl tvar nepravidelného čtyřúhelníka 
se zaoblenými rohy. Delší osa hrobu směřovala odSV k JZ. Uprostřed 
hrobu v hloubce 85 cm pod povrchem ležela ve skrčené poloze na levém, 
boku kostra, orientovaná hlavou k SV. Za j e j í  hlavou stála píská a 
vedle ní druhá se šálkem uvnitř. Ha spáncích lebky'bylo' po dvou 
bronzových drátěných kruzích, na krku náhrdelník z trubiček ze stoče
ného bronzového drátu. Mezi trubičkami náhrdelníku byly korálky zá 
skelné pásty. Na prsou kostry ležela bronzová jeh lice s h lavicí sv i
nutou v očko. Ve výši pravého lokte kostry byla u severní stěny hro
bu lebka velkého přežvýkavce. V jižním rohu. hrobové jámy byly naku
peny lidské kosti několika individuí, mezi nimi pak četné nedokonale 
spálené kosti ze žárového hrobu. V tomto skladu se našly dva bronzové 
kroužky, zlomek trubičky ze stočeného bronzového drátu a skleněný 
korálek. Ý řetí hrob byl v polovině přeťat výkopem kanálu a kostra z 
velké části zničena. Podle polohy zbylých kostí je však zřejmé, že 
mrtvý le že l ve skrčené ,poloze na levém boku hlavou k SV. Pod lebkou 
byly střepy z rozbité nádoby, vedle nich miska se zvířecí lopatkou 
uvnitř. Jižně od rozbité nádoby stál malý pohárek. Také čtvrtý hrob 
porušil výkop v západní části. Kostra ležela ve skrčené poloze na 
levém boku, hlavou k SV. V hrobě se našel hrnek, malé střípky nádob 
a zlomek u lity  říčn í škeble.

Die Rettungsforschung in Prušánky (Bez.Hodonín).
i b '

Die .Rettungsforschung im Jahre 1956 hat 4 .Skelettgräber und 1 
Siedlungßgrube fre ige leg t. Das Grab Nr.l. enthielt 5 Gefässe; das 
Grab I r . 2 .ein Hockerskelett mit 3 Gefâsseiï und Bronzedrphtreifen, 
einem Röhrcherihalsband, Korallen aus Glasmasse und einer Bronzenadel. 
In der Höhe, des rechten Ellbogens des Skelettes, lag der Schädel eines 
grossen Wiederkäuers. In der südlichen Grabecke war ein Dépôt von 

j mehreren Individuen stammenden Menschenkftochen (darunter auch Brand-, 
bostattungsre.ste), • 2 kleine Bronzereifen, Bruchstücke eines, 'Röhrchen- 
halsbandes und eine Glaskoraie. Im Grab Kr.3 waren'3 Gefässe. Das r 
Grab Nr.4‘ enthielt ein Ilocl’erskelett, ein Ge fässkle ine  Scherben 
und das, Bruchstück einer Muschel. ’ In der Grube N r .l waren atypische, 
v ie lle ich t Aunjetitzer Scherben. Die entdeckten Gräber gehören der 
Hochaunjetitzer-Kult'ur* Das Material is t in  4er Sammlung des 
Museums in Gottwaldov deponiert.


