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Zusammenfassung
Rousínov (Kat. Vítovice, Bez. Vyškov), „Padělky“. Urnenfelder-
kultur. Siedlung. Rettungsgrabung.

Blanka Mikulková

Skalice (k. ú. Skalice u Znojma, okr. Znojmo)
„Přední a Zadní díly k Moraticum“, parc. č. 4314/21.
Starší doba bronzová. Únětická kultura. Hrob.  Záchranný výzkum. 
Uložení nálezů: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

V  polovině dubna jsme byli oslovení policií ČR s  žádostí 
o  konzultaci související s  nálezem lidské kostry ve Skalici. 
U novostavby garáže jednoho z rodinných domů začal majitel 
hloubit jámu pro zapuštění nádrže na dešťovou vodu. Ve vý-
kopu narazil na lidské dolní končetiny. Po příjezdu na lokalitu 
bylo na první pohled zřejmé, že se nejedná o recentní nález. Po 
domluvě s  majitelem byl následujícího dne (18.  4.  2019) pro-
veden rychlý záchranný výzkum. Místo nálezu bylo začištěno 
a  výkop pro potřeby výzkumu rozšířen. Vzhledem k  tomu, že 
nebylo možné rozeznat hrobovou jámu (nebyla rozlišena ani na 
kontrolním profilu) byl zásyp nad kostrou odebírán plošně po 
mechanických vrstvách. Kostra, pravděpodobně ženy, spočívala 
na podloží ve skrčené poloze na pravém boku, orientována byla 
ve směru J–S, s pohledem směřujícím k východu. Dolní konče-
tiny byly silně skrčeny a přitaženy k hrudníku, levá horní kon-
četina byla spuštěná podél těla, v lokti ohnutá do pravého úhlu 

a předloktí položené přes dolní končetiny, pravá horní končetina 
byla mírně ohnutá pod lebkou. Pohřeb nebyl druhotně porušený, 
o čemž svědčí neporušená kostra a zřejmě i kompletní pohřební 
výbava. Na a pod lebkou se nacházely ozdoby z dvojitého drátu 
(záušnice), v oblasti krku se podařilo zachytit náhrdelník slo-
žený z  několika trubiček ze svinutého plochého drátu, před 
hrudníkem byla zdokumentována jednoduchá drátěná jehlice 
s  jedním koncem stočeným do očka. Před jehlicí se nacházelo 
kostěné šídlo a  osudí. V  nohách byl uložený hrnek a  lastura 
škeble rodu Unio (obr. 12).

Literatura
Neuvedeno.

Zusammenfassung
Skalice (Kat. Skalice u Znojma, Bez. Znojmo), „Přední a Zadní 
díly k Moraticum“. Ältere Bronzezeit. Aunjetitzer Kultur.
Während der Rettungsgrabung wurde ein weibliches Skelett 
dokumentiert. Die Bestattung wurde in der Hockerlage auf der 
rechten Seite gelegt, in S-N Richtung mit dem Gesicht nach 
Osten orientiert. Auf und unter dem Schädel befanden sich 
Schmucksachen aus Doppeldraht, in der Halsgegend war eine 
Halskette lokalisiert, die aus etlichen Röhrchen aus gerolltem 
flachem Draht zusammengesetzt wurde. Vor dem Brustkorb lag 
eine einfache Drahtnadel, deren Ende in eine Öse gerollt wurde. 
Vor der Nadel befanden sich eine Knochenahle und ein Kumpf. 
In der Nähe der Füße lag ein Töpfchen und Muschelschale der 
Gattung Unio (Abb. 12).

Rostislav Hetflaiš, David Rožnovský

Obr. 12. Skalice. Hrob únětické kultury. Kresba D. Rožnovský. 

Abb. 12. Skalice. Grab der Aunjetitzer kultur.  
Zeichnung D. Rožnovský. 




