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Zora Trňáčková

V trati "Stančíkova skála" nebo "Za potůčkem", západně 
od silnice do Přerova, otevřelo JZD Hulín malou pískovnu. 
Koncem května 1959 se zjistilo, že stržením břehu byl roz
rušen kostrový hrob. V jeho. tmavém zásypu nalezl správce 
pískovny zlomky lidských kostí, malou nádobku a kamenný se- 
keromlat. Podle výpovědi nálezce byl hrob asi 160 cm hlu- 
buký /50 cm ornice, 110 cm hloubka od hladiny podložního 
písku/ a asi 120 cm dlouhv. Kostra prý ležela ve skrčené 
poloze hlavou k jihu.

Malý džbánek z tohoto hrobu, téměř nepoškozený, je vy
roben z hnědošedého, na povrchu šedočerného zrnitého mate:-r 
riálu. Na jeho mírně prohnutém hrdle jsou tři vodorovné 
pásy otisků tří šňůr. Z hrdla vychází těsně pod okrajem 
pásové ouško, nasedající nadviiejvětší vydut. Na uchu jsou 
dva svislé pásy otisků tří Šňůr. /PozmŠry : v.97 mm, max.
0 101 mm/ - Oblý sekeromlat, vyrobený z krystalické břid
lice, je po délce roztříštěn /starý lom/; má mírně konický
otvor. /Rozměry : d.123 mm, max. 62 mm/

Hrob z Hulína patří podle výzdoby džbánku do eneolitic- 
kého období, a to íc nálezům kultury se šňůrovou keramikou. 
Tvar nádobky není vsak na Moravě častý. Obdobné džbánečky 
známe dosud jen z Uherského Hradiště - Sadů /dříve Derfle 
u Uh.Hradiště/ a ze Sudoměřic /okr.Stráznice/1/; hulínská 
nádobka se od nich poněkud liší ve tvaru, její vydut je ví
ce posunuta dolů. Podobné džbánky se našiv též v eneolitic- 
kých kostrových hrobech z Veselého u Pieštan 2/. Téměř na 
všech uvedených nádobkách vychází ucho z hrdla těsně pod 
okrajem. Kromě vodorovných pásů na tu?dle jsou džbánky - 
kromě hulínského - zdobeny i svislými otisky na vyduti. 
Otisky šňůr jsou jednoduché /Veselé/, dvojité /Sady, Sudo- 
měřice/ i trojité /Hulín/'.

Hroby z Veselého u Pieštan bývají podle těchto džbáneč- 
ků počítány ke zlóckému typu 3/, patřícímu k eneolitickým 
smíšeným skupinám, vzniklým v Polsku pod vlivem šňůrové 
kultury. Podobné tvary, jaké jsme uvedli z Hulína, Sadů, 
Sudoměřic a Veselého, jsou však společné i jiným lokálním 
skupinám šňůrové keramiky v Polsku, např. oderské 4/; nelze 
tedy považovat hrob z Hulína za ohlas jen kultury žlockéo U 
nás leží naleziště s keramikou tohoto druhu přímo v úvalu 
řeky Moravy a naznačují tak pronikání cizích vlivů po staré 
cestě ze severovýchodu směrem jih k Dunaji.5/

Poznámky.
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Ein sehnurkeramisches Grab in Hui in. .Im Mai 1959 
wunde, in der Sandatfi'tte bei Kulin westlich von der Stras
se nach Prerov ein schnurker arisches Skelettgrab festge
stellt, in welchem sich ein kleiner verzierter Krug und 
ein beschädigtes Steinbeil befanden. Die Form des Kruges 
ist von zwei weiteren Fundorten in Mähren bekannt ( Uher. 
Hradiste-Sady und Sudomerice) und weiter aus Vesele bei 
Pies^any in der südwestlichen Slowakei. Diese Gefässe re
präsentieren bei uns: Einflüsse aus: den südwestlichen Ge
bieten Polens:, wo durch den Eingriff der Schnurkeramik 
einige lokale Gruppen gemischten Charakters entstanden, 
wie zum Beispiel der Typus ZLota und die Oder-Gruppe.




