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Sí áliětě_z_ ̂období „únětické _a_velatické_k^t^2_v_Rajhrodë.

V r. 1957 byly na Motlašce.na jižním okraji Rajhradu (okr. Židlo- 
chovice.) zjištěny sídlištní objekty únětické a velatické kultury. 
Terén Matlašky je mírně skloněný k východu a na jihu je.malým ko- 
rytovitým údolím "Slatinou” oddělen od katastru Holasic. Ze zach- 
raňovacích výzkumů v dřívějších letech jsou zaznamenány únětické, 
nálezy /kostrové hroby a odpadová jamka/ z míst po stranách "Sla
tiny”, v katastrech obou uvedených obci /K.Tihelka, PA LXIV,1953, 
s.304-305; nálezová zpráva č.j.2.380/56 v archivu AÚ ČSAV, odb.v 
Brně/, velatické sídliště zjistil na Motlašce v r.1954 R.Tichý 
/nál.zpr. č.j. 987/54/.

Začátkem června 19517 došlo při hloubení základů domu K.Va- 
šulky ve Vrázovo ulici k rozrušení dalších dvou jam. Z jedné z 
nich byla při výkopu odryta jen malá část, zatím co zbytek jámy 
zůstal nepřístupný pod základy sousedního domu. Získaný střepový 
materiál však dovoluje zařazení objektu do období velatické kul
tury.

Ve vzdálenosti asi 3 m jihozápadním 3měrem so v hloubce 
125 cm objevily nepravidelně okrouhlé obrysy druhé jámy o rozmě
rech asi 210 x 190 cm, na jejímž dně v hloubce 135 cm ležela u 
severního okraje kostra ve skrčené poloze na pravém boku, oriento
vaná hlavou k východu, nohama k západu. Lebka, dotýkající se stě
ny jámy, byla při výkopu zeminy rozbita, původně všpk byla zřejmě 
obrácena, obličejem k severu,.Zemřelý měl středně skrčené nohy a 
předloktí pravděpodobné obrácená směrem k hrudníku, jehož kosti 
byly.přeházené. V místě krku se zachovalo několik článků náhrdel
níku, sestaveného z ulit kelnatky /Dentalium/ různých velikostí 
a drobných kroužků čočkovitého tvaru o průměru asi 5 mm, vyrobe
ných ze skelné hmoty, jež má dnes bělavý povrch a na lomu šedomod
rou barvu. Na dně jámy ležely také zvířecí kosti, soustředěné pře
vážně vo skupině jižně u nohou kostry. Hlinitá, hnědě zbarvená 
výplň jámy, místy prostoupená vrstvami žlutavé spraše a hroudami 
mazanice načervenalé barvy, obsahovala střepy keramiky, hlazenou 
sekerku a velký počet lastur škeblí..Podle keramického materiálu 
patří jáma s pohřbem do vyspělého stupně únětické kultury.

I.Peškar
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Eine Siedlung aus der Zeit der Aunjetitzer Kultur in Rajhrad»

In Rojhrad, Bezirk 2idlochovice, wurden im Jahre 1957 2 Wohngruben 
biosgelegt. In der einen, welche ihrem Inhalte nach der entwickel
ten /forgeschrittenen/ 'Aunjetitzer Kultur angehört, lag in Hocker
stellung ein Skelett, bei-welchem sich Reste eines Halsbandes er
halten hatten..Die zweite, nur teilweise blosgelegte Wohngrube 
enthielt Funde, der Yelatitzer Kultur angehörend.



Půdorys jdtruj

T h y h r a d  (okr. ZMadwotca) - UruíUcJcá. Jcurtci




