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láúlEI^krob^ liĚiL.3 kulturou Zeiaíi2í°.H-_u Velkých -^SSí0,
Karel Ludikovský

4

U dvora "Boudky" který se nachází mezi Nosislaví a Velkými 
Němčicemi se rozkládalo na mírném návrší laténské pohřebiště, 
některé hroby zaznamenal již dříve A. Rzehak /Zs.Dt.V.f. G.M. Schl, 
17,1913,300/, větší část hrobů byla zničena při stavbě silnice 
v letech 1933/34 a 3 hroby narušil průkop zákopů ve II. svět. 
válce /nález. zpráva AIJ Brno S. 206/48/. Letošní výzkum ukázal, že 
laténské pohřebiště je v podstatě vyčerpáno; na severním svahu 
však zachytil dva žárové hroby lidu s kulturou velatickou.

Hrob č, 1. byl zapuštěn 0,65 m pod úroveň dnešního terénu 
do těžké, černozemní vrstvy, jejíž podklad tvoří žlutozelený 
slin. Obsahoval větší dvojkonickou nádobu ve střepech, přepálené 
lidské kosti, popel, zvířecí kost a bronzovou břitvu. Vedle ní 
se nacházela menší, opět dvojkonická nádobka s popelem, přepůle
nými kostmi a drobnou nádobeckou. Bronzová břitva s větší troj
úhelníkovitou částí se zaoblenými rohy je mírně prohnutá, ostří 
částečně odlomeno a vybroušeno na hraně kolmé na podélnou osu; 
protilehlá trojúhelníkovitá část je šikmo zbroušena. Střed je 
opatřen průchodkou kolmou na podélnou osu. Hrob č. 2 byl uložen 
ve vzdálenosti asi 3 01 jihovýchodně od prvého v hloubce 0,35 m 
pod povrchem dnešního terénu. Hluboká orba parními pluhy jej na
rušila. Zachránila se pouze část nádoby, hrst popele a přepále- 
ných kostí. Lze doufat, že odkryté hroby nejsou ojedinělé a že 
jsou pouze okrajem rozsáhlejšího pohřebiště.

Brandgräber_der_Telatitzerkultur_bei Velkd Jdemcice^ Bei dem 
Hofe "BöüdEy" ,-der~sxcE-zwIscEen"’fösIsISv-und"'?eIEe""!femcice befin
det, wurde von der Arch.Anstalt in Brno eine Grabung auf einem 
schon früher teilweise zerstörten latenezeitlichen Skelettgräber
feld durchgeführt. Am nöfiliehen Hange einer sanften Anhöhe wurden 
zwei Brandgräber der Velatitzerkultur freigelegt. Das Grab Fr. 1 
war 0,65 m, in eine schwarzerdige Schicht, dessen Grund ein gelb- 
grliner Mergel bildet, vertieft. Es beinhaltete ein grösseres doppel 
konisches Gefäss in Scherben, in dem sich verbrannte menschliche 
Knochen, Asche, Tierknochen und ein bronzenes Rasiermesser befand. 
Neben diesen enthielt es ein weiteres doppelkonisches Gefäss mit 
Asche, verbrannten Knochen und einen kleinen Napf.Das bronzene Ra
siermesser mit einem grösseren dreieckförmigen Teil, abgerundeten 
Ecken Ist schwach geschweift, die Schneide teilweise abgebrochen 
und auf der Kante, die senkrecht zur Längsachse liegt, sowie der 
gegenüberliegende Teil schräg zugeschliffen. Die Mitte ist
mit einer Öffnung versehen, die senkrecht zur Längsachse liegt.
Grab Nr.2 war ungefähr 3m südöstlich vom ersten entfernt und hatte 
eine Tiefe von 0,35m. Durch tiefes Ackern mit einem Dampfpflüge 
wurde dieses beschädigt. Gerettet konnte bloss der Teil eines Ge- 
fässes, eine Handvoll Asche und verbrannte Knochen werden.
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