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3l2I§S®M_^£§,íí£rí„hrob_v_Marefách_u_Bucoyic_!_ 
Karel Ludikovský

Na mírném návrší na levém břehu říčky Litavky objevili 
dělníci při hloubení základů pro hospodářské budovy místního 
JZD slovanský kostrový hrob. Jeho jáma byla zapuštěna 0,75 m 
pod úroveň dnešního povrchu. Kostra mladé /asi dvacetileté/ ženy 
ležela ve^směru východ - západ. Pravá ruka spočívala volně podél 
těla, leváky kline. Lebka proklesla temenem do hlubších částí 
hrobu; větší Část pánve a liolenních kostí byla průkopem zničena. 
Přesto se zachovala na levé straně v místech dutiny břišní část 
drobných kostí, které ukazují, že žena byla těhotná v 8 měsíci.

Podle údajů dělníků nacházela se při levé spánkové kosti 
stříbrná, při pravé bronzová esovitá záušnice; obě s odlomenými 
kličkami. Podle, těchto předmětů lze hrob datovat do druhé pol. 10 
nebo do 11. stol. /j.Poulilo, Jižní Morava, země dávných Slovanů, 
84/.

bei__Bučovice, Auf einem 
Sanften HügeI“äm“IiükS5“ÜfSr des Flüsschens Lltavkä, wurde bei 
Vertiefung der Grundmauern für ein LPG Gebäude, ein slawisches 
Grab entdeckt. M e  Grube war 0,75 m unter der heutigen Oberflä
che eingesenkt. Das Skelett einer jungen Frau /im Alter von cca 
20 Jahren/, lag in 0-W Richtung. Die rechte Hand ruhte lose längs 
des Körpers, die linke lag im Schosse. Der Schädel 'sank mit dem 
Scheitel in den tieferen Teil des Grabes. Die grössere Partie 
des Hüftbeckens und des Schienbeines wurde durch die Arbeiten 
zerstört. Trotzdem erhielten sich auf der linken Seite in der 
Bauchhöhle kleine Knochen, die den Beweis erbringen, dass die 
Frau 8 Monate schwanger war. Nach Angaben der Arbeiter befanden 
sich bei der rechten Schläfe ein bronzener, bei der linken ein 
silbener S-förmiger Schläfenring; beide mit abgebrochenen Schlin
gen, Nach diesen Gegenständen kann man das Grab in die 2.Hälfte 
des lO.Jhs. oder in das 11.Jh.datieren /J.Poulík, Jižní Morava, 
země dávných Slovanů, 84/.




