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Hrob lidu s keramikou_zyoncoyitýcli_pohárů_z_Lechoyici.
Anna Medunová-Benešová

Dne 16. ledna 1958 objevil laborant ústavu P,Ondráček_ 
severozápadně od obce Lechovice /okr,Znojmo/ po pravé straně sil
nice z Lechovic do Práčů Drob lidu s keramikou zvoncovitých pohá
rů. Hrobová jáma měla obdélný půdorys se zaoblenými rohy /242xl20 
cm/. Stěny jámy spadaly kolmo k rovnému dnu, které^leželo v hlouboe 
105 cm pod povrchem, Kostra dospělého jedince, uložená na pravém 
boku hlavou k jihu, měla nohy mírně pokrčeny a ruce zkříženy na^ 
prsou. Ha levé spánlcové kosti byly tři zlomky obdélníkovité měděné 
prchnuté destičky s otvory na kratších stranách. Kolem krku měla 
ko ?tra náhrdelník z jantarových korálků. Podél levého předloktí 
ležela řada 19 kostěných knoflíků s V-vrtáním. Dalších 5 kusů těch
to knoflíků bylo roztroušeno na hrudi. U nohou stály dvě mísy s 
rozšířeným okrajem, v jedné z nich dva džbánečky, za pánví^větší 
hrnec vejčitého těla a džbánkovitý hrnek. Dvě sondy, vedené severně 
a jižně od hrobu, zachytily stopy zahloubení, které mohly být zbyt
kem okrouhlého příkopu kolem hrobové jámy. Pro nepříznivé počasí^ 
jsme však nemohli okolní plochu otevřít, Pozdější výzkum J.Ondráčka 
východně hroba nepotvrdil existenci příkopu. Podle zjištění ií. Stlou
kala byla pochována v hrobě žena ve věku 50-60 let, střední postavy, 
silně dolichokranní, jednoznačně nordického typu.

• >Vybavením se řadí lechovioký nález _ ,k nej
bohatším hrobům svého druhu na území Moravy. Měděná destička tvo
řila přejme ozdobu jako součást účesu nebo pokrývky hlavy, Vzácný 
svou úplností a zachovalostí je jantarový náhrdelník z plochých 
kosočtverečných korálků . ,kcrálků nepravidelně pro
táhlého tvaru, jantarových knoflíků s V-vrtáním, kulatého korálku 
s excentrickým provrtem a jednoduchých kroužků. Ploché korálky té
hož typu jako lechovioké byly nalezeny ve Slapanicích /j.Skutil, 
ZM1-I,1941/a vo Lhánicích /L.Hájek, AR-III,1951/. Poloha kostěných knoflíčků s V-vrtáním svědčí pro to, že mrtvá měla knoflíčky našity 
na levém rukávu jako ozdoby a že nesloužily k zapínání. Celkový 
charakter nálezii dovoluje zařaditi lechovioký hrob do mladšího 
období kultury zvoncovitých pohárů.

Nordwestlich der Gemeinde Lechovic3, Bez.Znojmo wurde ein 
Grab der Glockenbeoherkultur ausgegraben /Ausmass 242x120cm, Tiefe 
105cm./Es beinhaltete das Skelett einer Frau im von 50-60 Jahren, 
stark dolichokran. Auf der linken Schläfe hatte die Tote ein kupfer
nes verbogenes Plättchen mit Öffnungen auf den kürzeren Seiten, um 
den Hals ein Halsband aus Bernsteinkorallen. Längs des Unterarmes 
lag eine ReilK, von 19 beinernen Knöpfen mit V-Durchbohrung. Fünf 
weitere Knöpfe waren am Brustkorb verstreut. Zu- Füssen standen zwei 
Schüsseln, deren Rand verstärkt, gerade abgesohnitten und unverziert 
war, in einer von ihnen zwei Krüglein, Hinter dem Hüftbecken ein 
grösseres Gefäss mit eiförmigem Körper und ein krugförmiger Topf.
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