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Kostrové hroby středodunajské
mohylové kultury v Klentnici_u_Mikulova_:L

Jiří Říhovský

Při hloubení kanalisace u nového kravína JZD v jiho
východní části katastru cbco Klentnice na Moravě porušili dělníci 
lidskou kostru, při níž našli bronzový nuž. Vevdnech 25.-28.8, zde 
provedl Archeologický ústav OaAV v Brně záchranovací výzkum, který 
odkryl pět kostrových hrobů středodunajsko mohylové kultury a jámu 
moravské malované kutury.

Nový kravín stojí na severním okraji větší plošiny 
v sedle mezi Tabulovou horou a "tliloviokými" lesy, východně od 
hřbitova. Kostrové hroby tvořily dvě skupiny, vzdálené od sebe 
12 m.

Skupina I obsahovaly tři kostrové hroby ve dvou Ijro- 
bových jamách, navazujících pravoúhle na sebe. Kostra č. 1 /neúpl
ná a přeházená/ lexele v hloubce 30 cm nad holenními kostmi kostry 
o. 2, která spočívala v natažené poloze na zádech na dne hrobové 
jámy o rozměrech 100 x 250 cm a hluboké 50 cm. Lebky v tomto hrobě 
nebyly. Hrob byl orinetován od východu k západu, hlavou k západu.
Ve druhé hrobové jámě ve směru od jihu k severu ležela kostra o. 3 
v lehce skrčené poloze. Horní část hrudníku měla zpřeházenu. Lebka 
opět scházela. IT kostry 6. 1 se našel bronzový nůž, u kostry 5. 2 
bronzová jehlice, pinzeta a miska.

Skupina II i Mola jen dva pohřby, vzdálené od sebe 
1 rn. Protože ležely v hloubce 35 - 40 cm ve vrstvě tmavohnědé hu
musoví té hlíny, nemohli jsme rozpoznat hrobové jámy. Z kostry 2, 4 
se našly jen zbytky lebky, několik prstních článků a části dlouhých 
kostí dolních končetin. - Spodní část silné skrčené kostry č, 5 by
la přikryta skupinou větších vápencových kamenů, tvořících ovál, 
protáhlý od jihovýchodu k severozápadu. Při jeho severozápadním 
ukončení se našly zbytky žeber a spodní čelisti. Lebka ležela u ko
lenou. U obou koster nebyly žádné nálezy.

Neolitická jáma; Ve 39- metru odpadového kanálu naru
šili dělníci neolitickou jámu. Z vyházené hlíny jsme vyzvedli něko
lik střepů a zlomek plastiky.'

Skelettgräber der donauländischen Hügelgräberkultur 
inJQgntnioe bei t Bel einer''Sei lüngsgraEung In”Elentnice""
landen wir In zwei Gruppen 5 Skelettgräber der donauländischen 
Hügelgräberkultur. Der obere Teil der Skelette war fast bei allen 
durcheinander geworfen und in drei Pallen fehlte der Schädel. In 
der ersten Gruppe, bestehend aus drei Skeletten war ein Brcnzemessei 
Nadel, Pinzette und eine kleinere Schüssel. In der Nähe der Begräb
nisstätte zerstörten Arbeiter eine neolithische Kulturgrube.
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