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§£§£oslov;anské pohřebiště _Y_^l^VěstoMc;íchiokriMikia.ov.

Rudolf Tichý

Pod vedením ředitele odbočky dr. J. Pa.ul.ika jsme zahájili, 
dne 3i5.1959 závěrečnou sezónu výzkumu slovanského pohřebiště 
z 9o- 11 o stol., n.l. v trati "Na pískách". Výzkum se soustře
dil na západní a východní část pohřebiště, jakož i na severní 
úsek ohraničený, stěnou písečníku. Jeho úkolem bylo vymezit , 
hranici rozmístění jednotlivých hrobů, přip. zachytit ve vý
chodní části některé o ze sídelních objektů slovanské osady,kte
rou jsme prokázali v dřívějších letech. Již v roce 1958 bylo. 
zřejmé, že se pohybujeme v okrajových částech kdysi rozsáhlého 
pohřebiště, takže jsme nemohli počítat s obvyklým množstvím - 
hrobů. Proto, nepřekvapuje, že jsme odkryli na ploše co© 500 nr 
Clo 3.7.1959) pouze jeden dětský hrob s.nádobou. Výzkum bohaté
ho slovanského pohřebiště prokopáv/aného systematicky od r. 19-45 
lze v terénu pokládat za ukončený. Otevřená zůstává- otázka slo
vanské osady, z níž byla prozkoumána prozatím pouze malá část.

, hin altslawisches Gräberfeld in Dolní Věstonice,Bez.Mikulov. 
Unter der Leitung, des Direktora der Zweigstelle Dr. J. Poulík 
begannen wir am 3-. 5.1959 die Schlusssaison der Ausgrabung des 
slawischen Gräberfeldes aus dem 9. -11. Jahrh. u. Ztr. in der 
Flur "Na pískách". Die Grabung konzentrierte sich auf' den west
lichen und östlichen Teil des Gräberfeldes, sowie auf den nörd
lichen Abschnitt, der durch die Ví and der Sandgrube begrenzt, ist. 
Die Aufgabe war, die Grenze der einzelnen Gröber zu ermitteln,' 
gegebenenfalls im östlichen Teile einige Siedlungsobjekte der 
slawischen Besiedlung einzufangen, die wir in früheren Jahren 
nachweisen konnten. Bereits im Jahre 1958 war ersichtlich, dass 
wir uns in den Randabschni.tten des einstmals ausgedehnten Grä
berfeldes bewegen, so. dass wir nicht der gewöhnlich grossen Men
ge, .von Gräbern: rechnen konnten, Daher kg-nn es nicht überraschen, 
dass wir auf einer Fläche von. cca 500 mý (bis; zum 3.7.1959), 
bloss ein Kindergrab mit einem Geföss abdeckten. Die Ausgrabung 
des reichen slawischen Gräberfeldes, das; seit dem Jahre 194-5 
systematisch durchforscht wurde, kann man im Terrain als beendet 
betrachten. Jedoch bleibt, die Frage der slawischen Ansiedlung 
offen, von welcher vorläufig bloss, ein kleiner Teil durchforscht 
wurde.




