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• Boskovice.
Jaromír Ondráček

7 polovině června r. 1958.narušil,J. Stříž při stavbě 
svého domku v^trati."Kenicka" /pare. č. 910/ únětický hrob oblo
mený vápencovými kaněny, Nález vyzvedl a oznámil Archeologickému 
ústava v Brně A* Perulík. II skrčené kostry orientované hlavou k • 
jihu^nalezl koflík, misku, hřivnu s roztepanými a poškozenými 
konci, bronzovou jehlici s oválnou terčovitou hlavicí, zlomky 
dvou manžetových náramků z tenkého plechu, zdobepté rytým ornamen
tem. spirálovité trubičky z náhrdelníku, zlomky,náramků z dvoji
tého drátu se stočenými konci a zlomek jehly. Druhý hrob, obložený 
kameny prozkoumali zaměstnanci AU OSAV, Ležela v něm orbou poněkud 
poškozená kostra na pravém boku, hlavou k jihozápadu. Ü holeních 
kosti svála(miska, v ní koflík a u chodidel o sudičko, bronzové 
dvojhrote sillo a rohovcový nožík. Mezi rozrušenými kostmi trupu 
a horníci! mončetin byla nalezena bronzová sekerka s lištami »bron
zové dlatmo a velký temně rudý jantarový korál,
, „ . ,, Oba popsané hroby, stejně jako jiný, prozkoumaný zde
A. Perulimon r. 1939-v patří do období plně vyvinuté únětické 
kultury, Z nálezů ri zaslouží pozornosti zejména manžetové náram
ky, t, z-/, borotického typu. charakteristické pro dolnorakouskou 
a moravskou unetiqkou kulturu,,datované J. Schránilem2/ a H. Mit- 
schou- Karheinerp/ na počátek únětické kultury, Y depotech a hro
bech jsou vsak tyto náramky provázeny typickými mladšími bronzy, 
yeko zdobeným, puklicemi /TroubskoV, NeudorfV/,dlátem s tule jkou 
/Bu] lendorf. °/ jehlicemi se zdobenou terčovitou hlavicí Aleudo rf. , 
xeigai bon '/..jehlici s kroužkovou hlavicí a řetízkem /Trstěnice*// 
a vyspělou únětickou keramikou. Také nález ze Šebetova svědčí pro 
zařazeni manžetových náramku borotického typu až do mladšího úně
tického^ období, statní keramický a bronzový inventář šebetovských 
hrobů představuje celkem běžné nálezy vyspělé únětické kultury. 
Vzácnější je jen velký jantarový korál, jehož nejbližší analogii 
lze uvést z ̂ PolskayPrzysieka Polska/, kde byl nalezen v depotu 

mladšími únětickými bronzy9/, Jinak je jantar v moravské unětic- 
ke kultuře poměrně vzácný a vyskytly se jen menší korály soudkovi
tých ci válečkovitých tvarů10/.

Cl , V  A. Perulík, Z dávných věků II, „1949, 225. 2/ J.
bcnranil, Studie o vzniku kultury bronzové v Cechách, Praha 1921, 
52. 3/ H, Mitscha-Márhervi1, Arch. Austr. VII, 1950, 1 4 . 4/ I.L.Cer- 
yinka, ITepubl, soupis v AU OSA V Brno. 5/ J. Krahuletz, Jahrbuch f. 
Alter or.mppnnde li, 1903» 220 a d, 6/ H. Mitscha-Márheim, l.c.,2 a d 
7/ J. Bayer, Prehistorica II, 1928, 3 a d. 8/ I. L. Červinka, 1. c. 
9/ i.napowsua-rTikola,iczykowa, kontes arch. Posn. VII, 1957. 72.
10/ £. Tiholka. PA, XLPV» 1953, 2?6, ’
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Aunjetitzer_Gräber aus_|ebetoyz ßez.^Boskovice^, Bei einem 
Häuserbaü wurc[e-eln aunjeiitzer Grab, mii Steinpäcicung beschädigt.
A. Perulik konnte daraus eine Tasse, eine Schüssel, einen Barren
ring, eine bronzene Scheibenkopfnadel, Bruchstücke verzierter 
Blechmanschetten aus dünnen Blech, Spiralröhrchen von einer Hals
kette, Bruchstücke eines Armbandes aus verdoppeltem Draht und 
Bruchstücke einer bronzenen Nadel, retten. Das zweite (Grab durch
forschten Angestellte der Archäologischen Anstalt. In diesem befand 
sich ein HockerSkelett, auf der rechten Seite liegend, mit dem 
Kopfe nach 3-W orientiert und Kalksteinen umlegt. Beim Schienbein 
stand eine Schüssel, in ihr eine Tasse und bei der Fassohle ein 
kugeliges Gefäss, eine bronzene Ahle und ein Silexmesser. Zwischen 
den zerstörten Knochen des Rumpfes und der oberen Gliedmassen fand 
man eine bronzene Axt, einen bronzenen Meisael und eine grosse, 
dunkelrote Bernsteinkoralle. /Grabbeigaben des zweiten Grabes sind 
auf Tafel 7. abgebildet./. Die Gräber gehören in die Zeit der hoch
entwickelten Aunjetitzerkultur. Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
sich die Bleclimanschetten d.sog. "borotitzer Types", die für die 
niederöstereichische und mährische Aunjetitzerkultur charakteris
tisch sind und welche von J. Sohränil und H. Mitscha-l/Iärheim in 
den Anfang der Aunjetitserkultur datiert werden. In Gräbern und 
Depots sind jene aber von jüngeren Bronzen begleitet, wie z.B, ver
zierter Schildbuckel /Troubsko, Neudorf/, Meissei mit Tülle /Bullen
dorf/, versierten Scheibenkopfnadeln /Neudorf, Peigarten, Nadeln' 
mit Ringkopf und Kette /Trstenice/ und entwickelter Aunjetitzer Ke
ramik, Auch der Fund von Sebetov zeugt für die Einreihung der Man
schetten des "borotitzer Types" in einen späteren Abschnitt der 
Aunjetitzerkultur. Die Bernsteinkoralle hat vorläufig auf mährischen 
Aunjetitzer Begräbnisstätten keine Analogien.




