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Únětické pohřebiště ve Vyškově.

V bývalé Markově cihelně, kde již řadu let zachraňoval G.Kři
vánek únětické hroby, provodí ústav koncem-listopadu 1957 zachra- 
novací výzkum na ohrožené části pohřebiště. Byl;/ odkryty čtyři 
únětické hroby s vyspělou keramikou.
Hrob I. Hrobová jáma byla oválného tvaru o delší ose 210 cm, krat
ší 105 cm a hloubce 205 cm od povrchu. /Z’ toho 30 cm ornice/. Del
ší osa hrobové jámy byla orientována od ZJZ k VSV. Na dně hrobové 
jámy ležely přeházené, značně zetlelé lidské kosti a u nich pře
vrácená miska a-pohárek, Asi 20 cm nad nimi v zásypu pak typický 
únětický koflík. Při západní stěně hrobové jámy se vyrýsoval 8 cm 
široký a 40 cm dlouhý pruh zetlelého dřeva, olo nesporně o vylou
pený hrob, jakých pozoroval na tomto pohřebišti G.Křivánek již 
několik.
Hrob II. Hrobová jáma se velmi špatně rýsovala a byla nepravidelně 
oválného tvaru. Rozměry: 190 x 90.x 70 cm od povrchu /z toho 60cm 
ornice/. Orientace delší osy ZJZ - VSV. Na dně ležely zbytky pře
házené lidské kostry a milodary. Podle rozložení kostí lze usuzo
vat na orientaci kostry hlavou k ZJZ. U dlouhých kostí ve východ
ní polovině hrobové jámy jsme získali menší džbánek. Pod distál- 
ním koncem jednoho z femurů stála šikmo nakloněná misko, blíže 
k západnímu konci hrobové jámy hrnek a vedle něho ležel džbánek. 
Také tento hrob lze považovat za vyloupený.
Hrob III. V  hloubce 55 cm, hned pod ornicí, ležela na žlutce dos
ti silně skrčená a orbou porušená dětská kostra na pravém boku, 
hlavou k ZSZ. U chodidel stála miska a v ní porušený hrníček.
Hrob IV. Pod ornicí v hloubce 40 cm jsme odkryli skupinu velkých, 
většinou plochých kamenů, z nichž obvodové byly šikmo postaveny. 
Tvořily nepravidelný ovál asi 280 cm dlouhý a 170 cm široký. Po 
odstranění kamenů se objevila žlutá, slabě promíaená hlína. Pod 
ní v hloubce 75 cm od povrchu jsme zachytili několik dalších, vo
dorovně položených plochých kamenů. Pod nimi /hi. 85 - 90 om/ le
žely na pravých bocích dvě kostry oddělené od sebe dvěma většími 
kameny. Obě byly slabě skrčené a orientované 1c západu. U kostry 
v severní části hrobu se nalézala v klíně miska se zvířecí lopat-
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kou a u ní malý pohárek, před holenními kostmi stál vetší hrnek.
Na proximálním konci pravého-humeru byly zbytky ozdoby z dvojité
ho bronzového drátu. Druhá kostra mši a v klíně větší hrnek a mezi 
pánví a chodidly zbytky dalších dvou nádob. U levé kyčle ležela 
pazourková šipka.

J . Ondráček

Aunjetitzer^Gräber aus Výškov.

In der ehemaligen Ziegelei Mark rettete im November des Jahres 
1957 das Archeologische Institut 4 Gräber hochentwickelter Aunje- 
titzer Kultur»
Grab N r .1, :
Am Boden des ovalen Grabes, welches mit seiner längeren Achse von 
Westsüdwest nach Ostnordost orientiert war, fanden sich durch
einander geworfene Skeletteile, eine umgekehrte Schale und ein Be
cher. In der Grabausfüllung, ungefähr 20 cm über den Knochen stand 
eine typische Aunjetitzer Tasse. Es handelt sich unstreitbar um 
ein ausgeraubtes Grab. Solche fanden sich in diesem Gräberfelde 
noch mehrere.

Grab Nr.2.: Las unregelmässige, ovale Grab enthielt durcheinander - 
geworfene menschliche Knc-chen, eine Schule und ein Töpfchen, Die 
Lage der Knochen lassen auf eine Orientierung des Verstorbenen 
mit seinem Kopfe gegen WSW schliessen. Dieses Grab war ebenfalls 
ausgeraubt.

Grab N r .3.:
Unter der Ackerkrumme log im Lehm auf der rechten Seite, in ziem- 
, lieh starker Hockerstellung das Skelett eines Kindes, welches 
ebenfalls mit seinem Kopfe in Richtung WS\7 orientiert war. Bei 
den Füssen stand eine Schale und in dieser ein beschädigtes Töpf
chen.

Grab Nr,4»:
Dieses Grab war mit grösseren, überwiegend flachen Steinen aus
gelegt und verstürzt. Am Boden des ovalen Grabes ruhten auf ihren
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rechten Seiten 2 Skelette und waren durch 2 grössere Steine von 
einander getrennt. Beide waren in leichter Hockerstellung und mit 
ihren Schädeln gegen Westen gerichtet. Bei einem Verstorbenen be
fand sich eine. Schale mit einem tierischen Schulterblatt, ein Be
cher, ein Gefäso und Überreste eines, aus einem zweifachen Bron- 
zedrat hergestellten Schmuckgegenstandes. Beim zweiten Skelett lag 
ein Topf, die Reste zweier weiterer Gefässe und ein Feuersteinpfeil




