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v Moraviěanech, _Pkr ■ _ZábřehA 
Jindra Nekvasil

Slovanské pohřebiště v Moraviěanech se rozkládá na mírném 
návrší na území dnešní obce. Stopy pohřbívání se objevují v zahra
dách a dvorech domů, lemujících nároží vsi a silnic do Loštic.
Zprávy o zničených hrobech známe již od roku 1888, avšak prvý hrob 
byl odborně prozkoumán až v roce 1954 /l. Teprve začátkem roku 
1958 podařilo se náhodně odkrýt další pohřeb, přibližně 25 m od 
místa prvých nálezů dokončoval V.Půr poslední úpravy při přestavbě 
domu 5.190. Ve vodovodním průkopu, ve vzdálenosti 2 m od stěny sta
vení, narazil na lebku. Moravičanský vlastivědný pracovník J.Novák 
rozpoznal, že se jedná o slovanský hrob a pozval k jeho prozkoumání 
ATÍ v Brně.

V nadloží hrobu byly mocné novodobé navážky a teprve pod 
nimi se rýsovala hrobová jáma. Zdá se, že původní povrch pohřebiště 
byl v těchto místech^snesen, nebot jáma hrobu se zahlubovala pouze 
20 - 35 cm pod úroveň šikmě uložených nánosů. Na dně hrobu ležel 
mladší muž s nataženýma pažerna podél těla? při tom pravá ruka se 
skrývala pod stehenní kostí. Těsně vedle pravého ramene jsme na
lezli ve změti řezu trosky železného nože a pod ním ocílku dopro
vázenou čtyřmi drobnými pazourky. Také mezi kůstkami pravé ruky 
byly neforemné kousky železa. V polovině délky stehenní kosti jsme 
odkryli pozůstatky tříbželezných šipek. Tři' tenké obruče z vědérka 
zůstaly v nohou kostry, tak jak původně (Jržely jeho dýka. Na nej
vrchnější z nich ležela oblouková rukojet, upevněná v plechových 
závěsech s dlouhými výběžky, opatřenými hřeby.

Nálezy z hrobu potvrzují datování pohřebiště do velkomo
ravského období. Starobylý tvar vědra klade pohřeb do rozmezí od 
druhé pel. IX. stol. do konce tohoto věku/2. Yýskyt ocílky v hrobě 
tomu neodporuje5 analogické typy se vyskytly na příklad v Bolera- 
dicích, Dolních Věstonicích, St. Městě s nálezy datovanými do druhé 
poloviny IX. stol. /3 Na ploše pohřebiště, mezi oběma prozkoumanými 
hroby, jsme podnikli ještě další zkušební sondy. Zjistili jsme však, 
že v těchto místech byl terén v nedávné době hluboko snížen a vypl
něn novodobým odpadem.

1- J. Nekvasil, Dvě zapomenutá slovanská naleziště, AR, v tisku.
2- J. Poulík, Staroslovanská Morava, 41? V. Hrubý, Staré Město, 154.
3- J. Poulík, Staroslovanská Morava, 153? týž, Jižní Morava, 84?

V. Hrubý, Staré Město, 115.

Ein_neues_slawisches_drab_in Moraviöany^ BezxZäbfeh. Auf dem sla
wischen GräberfeTd”ih"'Möräviciny7~3äs seit 3em~JäEre' 1888 bekannt 
ist, wurde zufällig im Jahre 1958 ein weiteres Skelettgrab entdeckt. 
Das Skelett, das in gestreckter Lage beigesetzt war, ist mit einem 
eisernen Messer, Peuerstahl, mit vier Feuersteinen und drei eisernen 
Pfeilspitzen, ausgestattet. Zu seinen Füssen deckten wir einen 
eisenbeschlagenen Eimer ab. Analogische Funde von grossen altsla
wischen Begräbnisstätten in Mähren, erlauben uns diesen Fund in die 
2 .Hälfte des g.Jhs. zu datieren.



-67-

Mora vicany — slüV'cinsky hrob c-2. -JJ-




