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Úvod 

Štruktúra katalógu 

Katalóg obsahuje opisy hrobov a ich inventára z pohrebísk Chotín IA a Chotín IB, preskúmaných Mikulášom 
Dušekom počas systematického výskumu v rokoch 1952 až 1954, v roku 1959 (Chotín IA) a v rokoch 1961 a 1962 
(Chotín IB) v katastri obce Chotín, okres Komárno (Nitriansky kraj). Celkovo bolo odkrytých 467 hrobov (Cho-
tín IA – 369 hrobov; Chotín IB – 98 hrobov). Súčasťou oboch pohrebísk sú aj hroby koní, ktorých opisy sú v ka-
talógu uvedené osobitne (Chotín IA – osem hrobov s osamoteným telom koňa a dva spoločné hroby ľudského 
jedinca a koňa; Chotín IB – dva hroby s osamoteným telom koňa). Na pohrebisku Chotín IA bolo zachytených aj 
osem samostatných objektov, ktoré môžeme považovať za žiaroviská, ako aj ďalšie objekty, ktoré boli umiestne-
né nad niektorými kostrovými a žiarovými hrobmi a ktorých funkcia mohla byť vzhľadom na štruktúru ich zásypu 
podobná funkcii žiarovísk. 

Pri vyhotovení opisnej časti katalógu sme vychádzali iba z informácií, ktoré sú uvedené v nálezových sprá-
vach k pohrebisku Chotín IA (NS č. 523/59) a Chotín IB (NS č. 756/67), uložených v archíve Archeologického 
ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Číslovanie jednotlivých hrobov a objektov z oboch pohrebísk sa zho-
duje s ich číslovaním v nálezových správach.1 Napriek skutočnosti, že obe pohrebiská boli monograficky publi-
kované formou katalógu autorom výskumu M. Dušekom (1966), zmienenú publikáciu nemožno plnohodnotne 
využiť na účely spoľahlivej analýzy. Na základe početných nezrovnalostí a nepresností medzi publikovaným ka-
talógom a terénnou dokumentáciou, ako aj z dôvodu chýbajúcich informácií v publikovanom katalógu a nedosta-
točnej a v mnohých prípadoch chybnej kresebnej dokumentácie hrobového inventára bolo preto nevyhnutné pri-
stúpiť k prehodnoteniu nálezov priamym štúdiom nálezových celkov a vyhotovením nového katalógu chotínskych 
pohrebísk (katalóg bol vyhotovený v priebehu rokov 2001 až 2003). Celý súbor nálezov z jednotlivých hrobov  
a objektov sme nanovo kresebne zdokumentovali. Doplnili sme črepový materiál (opis a kresby), ako aj obrysy 
hrobových jám s uložením kostrových pozostatkov a s umiestnením jednotlivých nálezov v priestore hrobu.2 Zá-
roveň sme nanovo vyhotovili plány oboch pohrebísk podľa údajov v nálezových správach o zameraní jednotlivých 
hrobov a objektov na pohrebiskách, ktoré sa v mnohých prípadoch nezhodujú s publikovanými plánmi (Dušek, 
1966, plán 2, 3) a ktoré sme katalógu pre jednoduchšiu orientáciu rozčlenili na kvadranty. Obe nálezové správy 
neobsahujú úvodné informácie napríklad o presnej polohe a zameraní oboch lokalít spolu so situačným plánom, 
o interpretácii ich vzájomného vzťahu (Ide o dve samostatné pohrebiská, situované od seba v malej vzdialenosti, 
alebo obe preskúmané plochy sú iba súčasťou jednej veľkej nekropoly?), o metodike ich odkryvu, o celkovom 
rozsahu preskúmanej plochy, o stave, v akom sa obe lokality nachádzali pred začatím systematického výskumu 
alebo o počte prípadných porušených alebo zničených hrobov. Uvedené informácie sú stručne spomenuté iba  
v publikovanom katalógu (Dušek, 1966, 9 n., plán 1), preto ich na tomto mieste neuvádzame.  

Jednotlivé nálezy z oboch chotínskych pohrebísk, s výnimkou plochých kamenných podložiek, ktorých súčas-
né miesto uloženia je neznáme, sú uložené v depozite Podunajského múzea v Komárne. Antropologický materiál 
zo žiarových a kostrových hrobov je v súčasnosti deponovaný v zbierkových fondoch Prírodovedného múzea 
SNM v Bratislave. Miesto uloženia paleozoologického a paleobotanického materiálu nie je známe a nemôžeme 
tak vylúčiť, že je pravdepodobne stratený. 

Vyhotovili sme kresby hrobového inventára, ktoré sme pomocou počítačovej grafiky upravili a následne uspo-
riadali do tabuliek, ako aj plány oboch pohrebísk. Zároveň sme prekreslili a počítačovou grafikou upravili obrázky 
hrobových jám.  

Hroby a ich inventár sú opísané podľa nasledujúcej schémy (podľa rovnakej schémy sú opísané aj hroby s osa-
moteným telom koňa a žiaroviská): 

                                                 
1 M. Dušek v katalógu, publikovanom v roku 1966, doplnil k číslam hrobov z pohrebiska IA písmeno A a k číslam hrobov z pohrebiska IB 

písmeno B. Od uvedeného označenia hrobov sme upustili, pretože obe lokality sú v tomto katalógu spracované samostatne, a preto tu bolo 
ponechané pôvodné číslovanie hrobov ako v nálezových správach.  

2 V prípade kresieb hrobových jám sme upravili iba rozmery nádob, pretože tieto neboli v nálezových správach vyobrazené v tej istej mierke 
ako rozmery hrobových jám, čím kresebne zdokumentovaná nálezová situácia v nálezových správach nezodpovedá realite. Kostrové zvyšky, 
ako aj tvar a rozmery hrobových jám boli iba prekreslené z nákresov, ktoré sú súčasťou nálezových správ. 
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1. Celkový opis hrobovej jamy (štruktúrovaný do segmentov A, B); za číslom hrobu (typ hrobu spolu s po-
radovým číslom hrobu a rokom jeho odkrytia – v opisnej časti katalógu je uvedený celý rok a v tabuľkách s vy-
obrazeniami jednotlivých nálezov iba jeho posledné dvojčíslie; v tabuľkách je typ hrobu označený skratkami K, 
čiže kostrový a Ž, čiže žiarový) nasleduje číslo obrázku hrobovej jamy, príp. presný dátum odkrytia hrobu a číslo 
tabuľky s vyobrazeným hrobovým inventárom; ak stav zachovania kostrových pozostatkov, príp. ich absencia  
v hrobe (pravdepodobne kenotaf) neumožňovala spoľahlivo určiť typ hrobu (žiarový alebo kostrový), v takom 
prípade bolo ponechané pôvodné zaradenie hrobu podľa príslušnej nálezovej správy, jeho označenie je ale zvý-
raznené úvodzovkami (skratky „K“ alebo „Ž“); všetky hĺbky v texte sú uvádzané od terajšieho povrchu: 

A: zameranie hrobovej jamy na pohrebisku: v texte uvádzame pôvodnú terminológiu M. Dušeka, použitú  
v nálezových správach, pričom hlavná os je orientovaná v smere SZ – JV, údaj doprava od hlavnej osi znamená 
smer JZ od hlavnej osi a doľava od hlavnej osi smer SV od hlavnej osi; číslo kvadrantu (kvadranty na pohrebi-
sku Chotín IA sú číslované od 21 metra hlavnej osi), 

B: opis hrobovej jamy (kompletné metrické údaje): pôdorysná dispozícia; hĺbka, v ktorej boli obrysy viditeľné; 
metrické údaje (v zátvorke) v poradí šírka × dĺžka, hĺbka dna (ak sa metrické údaje uvedené v nálezovej správe 
nezhodovali s nákresom obrysov hrobovej jamy, potom sú za lomkou uvedené rozmery podľa nákresu); orientá-
cia pozdĺžnej osi hrobovej jamy; stručná charakteristika zásypu; prípadná zistená úprava hrobovej jamy alebo iné 
konštrukčné detaily; opis objektov zachytených nad niektorými hrobovými jamami (tvar, hĺbka, rozmery, zásyp, 
prípadné konštrukčné detaily). 

2. Opis nálezových okolností (štruktúrovaný do segmentov C, D, E): 
C: spôsob uloženia kostrových zvyškov: kostrové hroby (pri orientácii jedinca je uvedená svetová strana, ku 

ktorej smerovala lebka pochovaného; v prípade, že kostra nie je zachovaná kompletne, sú uvedené jej chýbajúce 
časti); žiarové hroby (spôsob uloženia zvyškov spálených kostí),  

D: poloha nálezov v hrobe: opis spôsobu uloženia a rozmiestnenia jednotlivých súčastí hrobovej výbavy je 
usporiadaný v nasledujúcom poradí: keramika – celé nádoby a fragmenty nádob (pri urnových hroboch je ako 
prvá uvedená nádoba, v ktorej boli uložené zvyšky spálených kostí; pri črepovom materiáli sú ako prvé spome-
nuté črepy z nádob, vyrobených na hrnčiarskom kruhu), ozdoby tela a súčasti a ozdoby odevu (v poradí: ozdoby 
hlavy, ozdoby končatín, ozdoby hrdla a hrude, spínadlá odevu a nášivky/aplikácie, príp. iné ozdoby či súčasti 
odevu), toaletné predmety (zrkadlá a britvy), militáriá, konský postroj, predmety dennej potreby a nástroje, pred-
mety a zlomky bez bližšieho funkčného zaradenia, opracované a neopracované kamene, mäsité prídavky (zvieracie 
kosti); za názvom predmetu je v zátvorke uvedené číslo, ktoré je totožné s poradovým číslom daného predmetu  
v časti s opismi inventára a na obrázku hrobovej jamy, 

E: posudky (antropologické: pohlavie/vekové skupiny, doplňujúce poznámky v zátvorke, napríklad paleopato-
logické zmeny na kostiach; archeozoologické) a poznámky autorky katalógu (údaje chýbajúce v nálezovej sprá-
ve; doplňujúce informácie; prípadné nezrovnalosti medzi jednotlivými časťami nálezových správ a fotografickou 
dokumentáciou, ako aj medzi nálezovými správami a katalógom M. Dušeka z roku 1966; chýbajúce časti ná-
lezových správ); pretože antropologický materiál nebol podrobený opätovnej analýze, uvádzame v texte údaje 
z antropologického posudku k obom pohrebiskám, ktorý je súčasťou nálezovej správy č. 523/59 (posudok vy-
pracoval Dr. M. Prokopec, z vtedajšieho Ústavu hygieny, Praha), pričom pre zaradenie jedincov do jednotlivých 
vekových skupín boli použité vekové škály z tohto antropologického posudku (pri nedospelých jedincoch vo veku 
infans M. Prokopec použil trojškálovú schému – infans I, II, III); v prípade pohrebiska Chotín IB však posu-
dok obsahoval dve, príp. tri rôzne určenia základných antropologických kategórií v rámci jedného a toho istého 
hrobu, ktoré preto uvádzame v zátvorkách; značku Ø sme použili v prípade hrobu, z ktorého kostrové pozostatky 
neboli antropologicky analyzované, príp. stav ich zachovania neumožnil určenie veku a pohlavia pochovaného 
jedinca.  

3. Opis hrobového inventára: keramika: základné tvarové označenie a stav zachovania, výzdobná technika  
a jej umiestnenie na nádobe, charakteristika materiálu, opracovanie a farba povrchu (v prípade nádob a črepov  
z nádob, pri ktorých nie je uvedená technika výroby, ide o nádoby vyrobené ručne), rozmery; drobné predmety: 
základné tvarové označenie, materiál a stav zachovania, výzdobná technika a jej umiestnenie na predmete, stav 
zachovania povrchu, rozmery; na konci opisu predmetu je odvolávka na tabuľku s jeho vyobrazením (v prípade, 
že daný predmet mohol byť vyobrazený). 

Obrázky hrobových jám sú v rôznych mierkach. V tabuľkovej časti katalógu je keramika vyobrazená v mierke  
1 : 3, drobné predmety v mierke 1 : 2 (vyobrazenie v inej mierke je uvedené v texte pod tabuľkou). Nálezy, ktoré 
neboli uložené v depozite Podunajského múzea v Komárne (sú pravdepodobne stratené), sme okrem korálikov pre-
kreslili podľa vyobrazení v katalógu M. Dušeka z roku 1966 (keramika v mierke, v akej bola vyobrazená v kata-
lógu, drobné predmety v mierke 1 : 2 alebo v tej istej mierke ako v katalógu). Nádoby vyhotovené na hrnčiarskom 
kruhu sú v tabuľkách označené značkou . Zvieracie zuby a kly, ako aj schránky mäkkýšov určila Mgr. Zora Bieli-
chová (Archeologický ústav SAV, Nitra). Materiál, z ktorého boli zhotovené jednotlivé koráliky, bol určený v spo-
lupráci s doc. Ing. Alfonz Plškom, CSc. (Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Púchov). 
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Zoznam použitých skratiek 

V opisnej a tabuľkovej časti katalógu sme použili nasledujúce skratky: 
 
č. = číslo max. = maximálny tab. = tabuľka 
dĺ. = dĺžka nepravidel. = nepravidelný v. = výška 
dol. = dolný NS = nálezová správa vnút. = vnútorný 
fotograf. dokument. = obr. = obrázok von. = vonkajší 
= fotografická dokumentácia p. n. = podľa nákresu (obrysov hrobovej jamy) vých. = východný 
hĺ. = hĺbka pravidel. = pravidelný V = východ 
hor. = horný príp. = prípadne  VVJ = východ – východ – juh 
hr. = hrúbka s. = severný  VVS = východ – východ – sever 
hrob. = hrobový S = sever z. = západný 
j. = južný SSV = severo-severovýchod Z = západ 
J = juh SSZ = severo-severozápad zach. = zachovaný 
JJV = juho-juhovýchod sv. = severovýchodný ZZJ = západ – západ – juh 
JJZ = juho-juhozápad SV = severovýchod ZZS = západ – západ – sever  
jv. = juhovýchodný sz. = severozápadný Ž = žiarový (hrob)  
JV = juhovýchod SZ = severozápad Ø = priemer bez antropologického určenia 
jz. = juhozápadný š. = šírka  
JZ = juhozápad tab. = tabuľka  
K = kostrový (hrob) v. = výška 
„K“ = pravdepodobne kenotaf, v nálezovej správe M. Dušekom označený ako kostrový hrob bez kostrových zvyškov 
„Ž“ = pravdepodobne kenotaf, v nálezovej správe M. Dušekom označený ako žiarový hrob bez kremačných zvyškov 

Zozam bibliografických odkazov 

Dušek, M. 1966: Trakisches Gräberfeld der Hallstattzeit in Chotín. Bratislava, 1966. 
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Vzorkovník farieb sklenených korálikov 

        

svetlomodrá tmavomodrá tyrkysovomodrá zelenomodrá kobaltovomodrá fialovomodrá svetložltá sýta žltá 

 
 



 8  



 9 

1.  
OPISY HROBOV A ICH INVENTÁRA, ŽIAROVÍSK A NÁSLEDKOV BEZ SÚVISLOSTÍ  

1.1. CHOTÍN IA – ŽIAROVÉ HROBY 1 – 122 

Žiarový hrob 1/1952 (obr. 1) (9. 8. 1952)   tab. 1 

A:  v úseku 93,0 – 93,5 m hlavnej osi – od nej 2,0 –2,5 m smerom doprava; kvadrant 26 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,45 m (Ø 0,6 m/p. n. Ø 0,5 m; hĺ. 1,14 m); zásyp: 

piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v 3 nádobách (1 – 3)  
D:  v hĺ. 0,74 m misa v črepoch (1), v nej uložená ďalšia misa v črepoch (2) a v nej džbánok v črepoch (3)  
E:  antropologický posudok: Ø; nádoby č. 1 – 3 neboli v nákrese vyznačené v stave, v akom sa nachádzali v čase od-

krytia hrobu 

Nálezy:  
1.  misa kónického tvaru s rovným mierne odsadeným dnom, vodorovný vyhnutý okraj na von. strane zosilnený; 

jemne plavený materiál; hladký svetlohnedý povrch so zvyškami plošného tuhovania, pod okrajom reparačný 
otvor (Ø 0,5 cm); v. 7 cm, Ø ústia 23 cm, Ø dna 10 cm (tab. 1: 2) 

2.  misa polguľovitého tvaru s odsadeným dnom, okraj zaoblený; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; 
hrubo vyhladený a vyleštený tmavohnedý povrch, na vnút. strane imitácia rýh po vytáčaní; v. 6,8 – 7,3 cm,  
Ø ústia 20 cm, Ø dna 9,2 cm (tab. 1: 3) 

3.  džbánok s esovito profilovanou hornou časťou, odsadeným mierne konkávnym dnom a odlomeným pásikovým uškom, okraj vyhnutý; mierne 
porézny materiál; hrubo vyhladený tmavohnedý povrch na von. strane značne poškodený; v. 8,3 – 8,7 cm, Ø ústia 9,3 cm, Ø dna 8,2 cm (tab. 1: 1) 

Žiarový hrob 2/1952 (obr. 2) (9. 8. 1952)  tab. 1 

A:  v úseku 134,0 – 134,6 m hlavnej osi – od nej 5,5 – 6,1 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,7 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v mise (1)  
D:  v hĺ. 0,55 m misa v črepoch (1), v nej uložený malý hrniec (2) a džbánok (3), džbánok ústím postavený na 

hrniec; 2 misy v črepoch (4, 5): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø; misa č. 1 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase od-

krytia hrobu  

Nálezy:  
1.  hlboká misa polguľovitého tvaru so zatiahnutým okrajom a malým rovným dnom, okraj dovnútra šikmo 

zrezaný; porézny materiál; zvonku hladký svetlotehlový povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou, 
zvnútra hladký sivočierny povrch; v. 15,2 cm, Ø ústia 34,8 cm, Ø dna 9 cm (tab. 1: 8) 

2.  malý hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým okrajom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; pod okrajom 4 
pravidelne rozmiestnené plastické výčnelky; mierne porézny materiál; zvonku hrubo vyhladený a vyleštený tmavohnedý až hnedočierny  
a zvnútra mierne drsný tmavohnedý povrch; v. 10,6 – 11 cm, Ø ústia 9,1 – 9,7 cm, Ø dna 6,7 cm (tab. 1: 4) 

3.  dvojkónický džbánok s pásikovým ostro lomeným a pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené od 
zaobleného vydutia, rovné dno miestami mierne odsadené; jemne plavený materiál v lome hnedý; hladký zvonku sivočierny až hnedočierny  
a zvnútra tmavohnedý povrch, na časti von. strany okraja, vydutia a dna stopy opotrebovania; v. 8,5 cm (s uškom 10 cm), Ø ústia 9,3 cm,  
Ø dna 5,7 cm (tab. 1: 5)  

4.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s vertikálnym okrajom, výrazne odsadeným od pleca, konkávne dno odsadené, zhrubnutý okraj 
dovnútra šikmo zrezaný; jemne plavený materiál; zvonku drsný a zvnútra vyhladený a vyleštený povrch tehlovej farby na vnút. strane potiah-
nutý hrubou vrstvou hnedočiernej hlinky, na vnút. strane ryhy po vytáčaní; v. 8,7 cm, Ø ústia 25,7 cm, Ø dna 8,6 cm (tab. 1: 6) 

5.  neúplná hlboká misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým okrajom a ostro lomeným zahnutím, okraj dovnútra zosilnený, 
dno sa nezachovalo; jemne plavený materiál; vyhladený sivohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na von. strane 
vyleštenou, na vnút. strane ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 9 cm, Ø ústia 27 cm (tab. 1: 7) 

Žiarový hrob 3/1952 (obr. 3)  tab. 2 

A:  v úseku 96,0 – 96,6 m hlavnej osi – od nej 11,0 – 11,6 m smerom doprava; kvadrant 26 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,7 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s veľkým množstvom uhlíkov 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  nad dnom hrob. jamy hrniec (1), uložený na boku; črepy z nádob (2 – 7): bez uvedenia a vyznačenia polohy  

v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým okrajom a konkávnym dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; ne-
pravidel. hnedý povrch; v. 17 cm, Ø ústia 15,2 cm, Ø dna 9,8 cm (tab. 2: 2; podľa Dušek, 1966, 71, tab. 32: 7) 

 
Obr. 2 
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2.  črep z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome sivohnedý; vyhladený zvonku sivohnedý a zvnútra tmavohnedý 
povrch na von. strane potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní 

3.  črep z tela nádoby (misa?); mierne porézny materiál v lome hnedý; žltohnedý povrch zvonku hrubo vyhladený a zvnútra drsný (drobné 
kamienky)  

4.  črep od dna nádoby väčších rozmerov; porézny materiál v lome sivohnedý; tmavohnedý povrch zvonku hrubo vyhladený a zvnútra mierne 
drsný; Ø dna 14 – 15 cm 

5.  okrajový črep z misy, okraj mierne zatiahnutý; mierne porézny materiál v lome sivočierny; hrubo vyhladený tmavohnedý povrch 
6.  okrajový črep z hrnca, okraj rovno zrezaný; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome tmavohnedý; vyhladený svetlohnedý 

povrch; Ø ústia 36 cm (tab. 2: 1) 
7.  črep z tela nádoby (misa?); jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a vyleštený čierny a zvnútra hrubo vyhladený tmavohnedý povrch  

Žiarový hrob 4/1952 (obr. 4) (11. 8. 1952)  tab. 2 

A:  v úseku 92,0 – 92,6 m hlavnej osi – od nej 2,0 – 2,6 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,7 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  na dne hrob. jamy miniatúrny hrniec (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; v NS sú medzi nálezmi spomenuté aj zlomky bronzovej spony (tá medzi nálezmi 
chýba) 

Nálezy:  

1.  miniatúrny hrniec súdkovitého tvaru, zatiahnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; jemne plavený materiál  
v lome tehlovohnedý; drsný zvonku tmavohnedý a zvnútra tehlovohnedý povrch; v. 4,5 cm, Ø ústia 4 cm,  
Ø dna 3 cm (tab. 2: 8) 

Žiarový hrob 5/1952 (12. 8. 1952)   tab. 2 

A:  v úseku 89,0 – 89,7 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 3,7 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,9 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1), prikrytom črepmi z misy (2)  
D:  v hĺ. 0,6 m misa v črepoch (2), uložená hore dnom, pod ňou črepy z hrnca (1), železný nôž (5) a fragment železnej tyčinky (6); vedľa črepov  
 z misy č. 2 (v hĺ. 0,77 m) džbánok (3); črepy z nádob (4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E: antropologický posudok: Ø; v nákrese chýbajú obrysy hrob. jamy 

Nálezy:  

1.  črepy z tela hrubostenného hrnca; mierne porézny materiál; zvonku drsný a zvnútra vyhladený tehlovohnedý povrch; hr. stien 1,0 – 1,2 cm 
2.  okrajový črep a črepy z tela misy kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a náznakom ostrejšieho lomu na zahnutí, okraj miestami zaoblený 

a miestami šikmo zrezaný; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; vyhladený zvonku svetlohnedý  
a zvnútra tmavohnedý povrch; Ø ústia 23 cm (tab. 2: 4) 

3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým nad okraj; 
vyhladený hnedý povrch, na von. strane ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja a vydutia stopy opotrebovania; v. 9,5 cm, Ø ústia 9 cm, 
Ø dna 4,5 cm (tab. 2: 5; podľa Dušek, 1966, 71 a podľa fotograf. dokument.) 

4.  10 črepov z rôznych hrubostenných nádob 
5.  železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením 

na strane ostria; čepeľ od rukoväte schodíkovito odsadená; povrch značne skorodovaný; dĺ. 11,4 cm (tab. 2: 6) 
6.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,5 cm, Ø 0,6 cm (tab. 2: 7) 

Žiarový hrob 6/1952 (obr. 5) (15. 8. 1952)  tab. 2  

A:  v úseku 85,0 – 85,3 m hlavnej osi – od nej 0,3 – 0,6 m smerom doprava; kvadrant 26 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,3 m; hĺ. 0,9 m); orientácia SZ – JV (podľa NS 

č. 523/59); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené medzi črepmi z hrnca (1) nad dnom hrob. jamy  
D:  nad dnom hrob. jamy hrniec v črepoch (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; hrniec č. 1 nebol v nákrese vyznačený v stave, v akom sa nachádzal v čase odkrytia hrobu  

Nálezy:  
1.  hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným odsadeným dnom, okraj šikmo zrezaný, na pleciach 2 ušká; 

hladký hnedý povrch; v. 22,5 cm, Ø ústia 11,5 cm, Ø dna 10 cm (tab. 2: 3; podľa Dušek, 1966, 71, tab. 32: 11 a podľa 
fotograf. dokument.) 

Žiarový hrob 7/1952 (obr. 6) (15. 8. 1952)   tab. 2 

A:  v úseku 84,7 – 85,0 m hlavnej osi – od nej 2,0 – 2,3 m smerom doprava; kvadrant 26 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,1 m (Ø 0,3 m/p. n. Ø 0,4 m; hĺ. 0,35 m); 

zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 9 nádob (1 – 9)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 9 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1. črep z vydutia džbánka, vyrobeného na kruhu, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia; jemne plavený materiál; 

vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou (tab. 2: 9)  
2.  črep z tela nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý svetlohnedou 

hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, hrany sekundárne zbrúsené a potiahnuté hlinkou; hr. stien 1 cm 
3.  3 črepy z tiel 3 nádob, vyrobených na kruhu 

Obr. 4 
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4.  črep od dna malej nádoby; porézny materiál v lome čierny; hladký tmavohnedý povrch; Ø dna 5 cm (tab. 2: 10) 
5.  3 črepy z tela nádoby (misa?); jemne plavený materiál; zvonku vyhladený čierny a zvnútra zdrsnený žltohnedý povrch; hr. stien 1 cm 
6.  2 črepy z tiel 2 hrubostenných nádob 

 „Žiarový hrob“ 8/1952 (obr. 7) (15. 8. 1952)  tab. 3  

A:  v úseku 83,0 – 83,35 m hlavnej osi – od nej 1,0 – 1,35 m smerom doprava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,35 m; hĺ. 0,85 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. jamy 

zodpovedajú žiarovému hrobu  
D:  črepy z nádob (1 – 8) a kameň (9): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 

E:  antropologický posudok: Ø; podľa poznámok v nákrese nálezy č. 1 – 9 boli pravdepodobne uložené na dne hrob. jamy 

Nálezy:  
1.  okrajový črep z misy, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj zosilnený; jemne plavený materiál; vyhladený a na von. strane vyleštený tma-

vohnedý povrch, pod okrajom reparačný otvor (Ø 0,65 cm; okolie otvoru na von. strane poškodené); Ø ústia 26 cm (tab. 3: 1) 
2.  okrajový črep, črep z tela a dna misy, vyrobenej na kruhu, mierne konkávne dno odsadené; jemne plavený materiál v lome svetlosivý; 

vyhladený sivohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na oboch stranách nevýrazné ryhy po vytáčaní; okrajový črep na 
hranách sekundárne zbrúsený; zachovaná v. 3,5 cm, Ø dna 9 cm (tab. 3: 2) 

3.  črep od dna nádoby, vyrobenej na kruhu, rovné dno odsadené; jemne plavený materiál v lome svetlosivý; vyhladený sivohnedý povrch 
obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na oboch stranách nevýrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 3,5 cm, Ø dna 7 cm (tab. 3: 3) 

4.  črep od dna džbánu, vyrobeného na kruhu, rovné dno odsadené; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený zvonku sivo-
hnedý a zvnútra svetlohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná 
v. 6,5 cm, Ø dna 10 cm (tab. 3: 5) 

5.  fragment dolnej časti hrnca, rovné dno odsadené; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku hladký tmavohnedý  
a zvnútra mierne drsný tehlovohnedý povrch; zachovaná v. 8,5 cm, Ø dna 11 cm (tab. 3: 4) 

6.  2 okrajové črepy z tenkostenného džbánka alebo malej vázy, značne poškodené; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch 
7.  8 črepov z tela hrnca, zdobeného hladkým plastickým pásikom; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome žlto-

hnedý; vyhladený zvonku tehlovohnedý a zvnútra žltohnedý povrch na von. strane potiahnutý tmavohnedou hlinkou 
8.  5 črepov z tiel rôznych nádob 
9.  kameň nepravidel. štvoruholníkového tvaru, opracovaný z dvoch strán; povrch značne drsný a porézny; dĺ. 9,2 cm, max. š. 5,7 cm, hr. 

3,1 cm (tab. 3: 6) 

Žiarový hrob 9/1952 (obr. 8) (15. 8. 1952)  

A:  bez zamerania (podľa Dušeka 1966, plán 2: v úseku 47,15 – 47,5 m hlavnej osi – od nej 0,5 – 0,85 m smerom dopra-
va; kvadrant 23) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,35 m; hĺ. 0,85 m); zásyp: piesok čiernej 
farby premiešaný s uhlíkmi 

C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z 3 nádob (1 – 3) a 3 amorfné kamene  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 3 a troch amorfných kameňov v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  črep od dna nádoby, vyrobenej na kruhu, rovné dno odsadené, značne poškodený; jemne plavený materiál; na von. strane dna kruhové 
odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý hnedočiernou hlinkou, hrany potiahnuté 
hlinkou; Ø dna pravdepodobne 8 cm  

2.  okrajový črep z tenkostennej nádoby (hrniec?), zaoblený okraj mierne vyhnutý; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných 
kamienkov v lome čierny; vyhladený a na vnút. strane vyleštený tmavohnedý povrch 

3.  črepy z tela hrubostenného hrnca, rovné dno odsadené, pravdepodobne zdobený plastickými výčnelkami; mierne porézny materiál so spo-
radickou prímesou drvených črepov v lome čierny; hrubo vyhladený nepravidel. povrch farby v škále hnedých odtieňov; hr. stien 1 – 1,3 cm 

„Žiarový hrob“ 10/1952 (obr. 9) (16. 8. 1952)  tab. 3 

A:  v úseku 79,8 – 81,3 m hlavnej osi – od nej 1,1 – 1,4 m smerom doľava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,55 m (Ø 0,3 m; hĺ. 1,05 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. jamy zodpo-

vedajú žiarovému hrobu  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy hrniec (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  neúplný hrniec so štíhlym telom valcovitého tvaru, dolná polovica tela a dno sa nezachovali; pod zaobleným okrajom plastický preseká-

vaný pásik; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; nepravidel. Tmavohnedý povrch; zachovaná v. 15,5 cm, Ø ústia 15 cm 
(tab. 3: 7) 

Žiarový hrob 11/1952 (obr. 10) (16. 8. 1952) tab. 3  

A:  v úseku 77,6 – 78,2 m hlavnej osi – od nej 6,2 – 6,8 m smerom doprava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 0,6 m/p. n. Ø 0,5 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok čiernej farby pre-

miešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (kosti lebky uložené vyššie ako ostatné kosti)  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy bronzové zlomky (1), železný pliešok (2), 14 sklenených korálikov (3) a 9 hlinených korálikov (4)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 4 v nákrese nevyznačená 
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Nálezy:  

1.  32 bronzových zlomkov, pravdepodobne z náramku, deformovaných žiarom: 4 zlomky v podobe tyčinky 
kruhového prierezu, 24 zlomkov zliatych do amorfných guľôčok, 4 zlomky amorfného tvaru (tab. 3: 8 – 16) 

2.  fragment železného pliešku; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3 cm, š. 1,9 cm, hr. 0,2 cm (tab. 3: 40) 
3.  14 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby, čiastočne defor-

mované žiarom; povrch skorodovaný; š. 0,2 – 0,6 cm, Ø 0,6 – 1 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 3: 26 – 39)  
4.  9 guľovitých výrazne sploštených korálikov z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch porézny; š. 0,2 – 0,4 cm,  

Ø 0,6 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 3: 17 – 25)  
 

„Žiarový hrob“ 12/1952 (obr. 11) (18. 8. 1952)  tab. 4 

A:  v úseku 75,5 – 75,8 m hlavnej osi – od nej 4,7 – 5,0 m smerom doprava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,3 m; hĺ. 0,5 m); zásyp: piesok svetlosivej farby  
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. jamy zod-

povedajú žiarovému hrobu  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy 2 bronzové záušnice (1, 2), fragment bronzového náramku (3), železný závesok (4),  

2 sklenené koráliky (5, 6), železný nôž (7) a praslen (8); tesne pri hrob. jame uložený plochý kameň (9)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 9 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom oválneho prierezu a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; deformovaná; von.  
2 × 2,3 cm, vnút. Ø 0,9 cm (tab. 4: 4) 

2.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zhrubnutým koncom, pôvodne s hlavičkou; deformovaná; von. 
1,9 × 2,3 cm, vnút. Ø 1 cm (tab. 4: 5) 

3.  fragment deformovaného bronzového tyčinkového náramku, štvorhranný prierez (tab. 4: 1)  
4.  železný plechový závesok nepravidel. obdĺžnikového tvaru, závesný otvor umiestnený asymetricky; povrch značne skorodovaný; dĺ. 4,4 cm, 

š. 1,6 – 2,2 cm, hr. 0,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 4: 2) 
5.  guľovitý sploštený korálik zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 72, tab. 32: 17)  
6.  korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla, deformovaný žiarom (tab. 4: 3) 
7.  miniatúrny železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom a rovným ostrím, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele ne-

výrazne oddelená na strane chrbta; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 5 cm (tab. 4: 7) 
8.  guľovitý sploštený praslen zo svetlosivej hliny, zdobený 4 obvodovými ryhami; hladký povrch potiahnutý žltohnedou hlinkou; v. 2,5 cm, 

Ø 3,2 cm (tab. 4: 6) 
9.  plochý opracovaný kameň sivej farby; dĺ. 30 cm, š. 20 cm, hr. 15 cm (rozmery podľa NS č. 523/59) 

„Žiarový hrob“ 13/1952 (22. 8. 1952) tab. 4  

A:  v úseku 121,8 – 123,0 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,2 m smerom doľava; kvadrant 28 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (Ø 1,2 m; hĺ. 1,9 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. jamy zodpovedajú žiaro-

vému hrobu  
D:  na dne hrob. jamy džbánok (1), miska (2), krčah (3), 3 pečatidlá (4 – 6), praslen (7) a plochý kameň (8), kameň uložený šikmo, krčah 

uložený hore dnom, pečatidlá uložené pod krčahom  
E:  antropologický posudok: Ø; v nákrese chýbajú obrysy hrob. jamy; v NS sú medzi nálezmi uvedené aj 3 poškodené bronzové krúžky, uložené 

pod krčahom, tie sa ale medzi nálezmi nenašli; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento umiestnený pod žiarovým hrobom 
14/1952 a zároveň situovaný v bezprostrednej blízkosti kostrového dvojhrobu 10a, b/1952, tieto údaje však v NS spomenuté nie sú 

Nálezy:  
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, odsadeným konkávnym dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkova-

ným uškom, na hrdle 2 úzke obežné ryhy po vytáčaní; na von. strane dna excentricky umiestnená rytá značka v podobe písmena X, ohra-
ničená kruhovým odtlačkom dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený žltohnedý povrch, na vnút. strane výrazné 
ryhy po vytáčaní; v. 8,6 cm (s uškom 11,4 cm), Ø ústia 8,4 cm, Ø dna 5,6 cm (tab. 4: 8, 8a) 

2.  miska polguľovitého tvaru s malým odsadeným dnom, okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál; hladký zvonku tehlový a tmavohnedý 
a zvnútra tehlový, žltohnedý a čierny povrch; v. 6,3 – 6,5 cm, Ø ústia 15,6 cm, dno 4,2 – 4,7 cm (tab. 4: 13) 

3.  neúplný lekythos so širokým, mierne stlačeným zaobleným vydutím a zachovaným koreňom pásikového uška, spájajúceho stred hrdla  
s vydutím, kónické hrdlo odsadené od vydutia vodorovným plytkým žliabkom; jemne plavený materiál; vyhladený sivohnedý povrch 
obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, na von. strane vyleštenou; v. 10,3 – 10,5 cm, Ø ústia 5,4 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 4: 10) 

4.  fragment plochého pečatidla pravdepodobne obdĺžnikového tvaru z hliny tehlovej farby; na pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: vetvič-
kovitý ornament; povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; zachovaná dĺ. 3,9 cm, š. 4,2 cm, hr. 1,6 cm (tab. 4: 11) 

5.  neúplné ploché pečatidlo obdĺžnikového tvaru zo sivej hliny, symetricky umiestnené oválne držadlo; na pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: 
rad kosoštvorcov s jamkou kruhového tvaru v strede, z oboch strán pozdĺžne ohraničený cikcakovitou líniou; v materiáli prímes drobných 
kamienkov; hladký povrch potiahnutý hnedou hlinkou; zachovaná dĺ. 10,4 cm, š. 3,3 cm, v. s držadlom 4,2 cm (tab. 4: 12, 12a, 12b) 

6.  ploché hlinené pečatidlo oválneho tvaru s držadlom; na pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: šikmé rady 
koncentrických kosoštvorcov; dĺ. 9,5 cm, š. 6 cm (tab. 4: 14; podľa Dušek, 1966, 72, tab. 33: 7) 

7.  guľovitý sploštený praslen zo svetlohnedej hliny, zdobený 6 obvodovými ryhami; povrch hladký a vyleš-
tený; v. 3,6 cm, Ø 4,2 cm (tab. 4: 9) 

8.  plochý opracovaný kameň sivej farby; dĺ. 30 cm, š. 20 cm, hr. 2 cm (podľa Dušek, 1966, 72 a podľa NS 
č. 523/59) 

Žiarový hrob 14/1952 (obr. 12) (23. 8. 1952)  

A:  v úseku 121,0 – 122,3 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,3 m smerom doľava; kvadrant 28 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 1,3 m/p. n. Ø 1,0 m; 

hĺ. 1,0 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s prepáleným drobným štrkom 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy v jej strede  

Obr. 11 

 
Obr. 10 

Obr. 12 
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D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha kremačných zvyškov v nákrese nevyznačená; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento 

čiastočne umiestnený nad žiarovým hrobom 13/1952 a zároveň musel porušiť kostrový hrob 10a/1952, tieto údaje však v NS chýbajú 

Žiarový hrob 15/1952 (obr. 13) tab. 5  

A:  v úseku 101,0 – 101,6 m hlavnej osi – od nej 6,0 – 6,6 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi a s pieskom žltosivej farby 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  džbánok (1), zlomok bronzového drôtu (2), zlatý pliešok (3), 10 sklenených korálikov (4, 5), 2 zlaté koráliky  

(6, 7) a 3 tmavomodré sklenené amorfné guľôčky: bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s malým odsadeným konkávnym dnom a zachovaným 

koreňom pásikového uška, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia, okraj sa nezachoval; jemne pla-
vený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch, na von. a vnút. strane dolnej polovice tela výrazné ryhy po 
vytáčaní; zachovaná v. 9,3 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 5: 1) 

2.  zlomok deformovaného bronzového drôtu kruhového a obdĺžnikového prierezu (tab. 5: 9) 
3.  zlatý pliešok kruhového tvaru, zdobený zospodu tepanými koncentrickými kruhmi; Ø 2,1 cm, hr. 0,1 cm (tab. 5: 8) 
4.  4 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla, deformované žiarom; povrch značne skorodovaný (tab. 5: 2 – 5) 
5.  7 korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla, značne deformované žiarom; povrch skorodovaný 
6.  zlatý plechový súdkovitý korálik; š. 0,35 cm; Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 5: 6) 
7.  zlatý guľovitý výrazne sploštený korálik; š. 0,1 cm; Ø 0,3 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 5: 7) 

„Žiarový hrob“ 16/1952 (obr. 14) tab. 5 

A:  v úseku 96,3 m hlavnej osi – od nej 6,0 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (0,5 × 0,35 m; hĺ. 0,8 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s veľkým množstvom uhlíkov  
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. jamy 

zodpovedajú žiarovému hrobu  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená  

Nálezy:  

1.  hrniec dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v dolnej tretine tela a rovným dnom, mierne zatiahnutý okraj za-
oblený; pod okrajom 3 nepravidelne rozmiestnené plastické v strede pretlačené oválne výčnelky; mierne porézny 
materiál; hrubo vyhladený tmavohnedý povrch; v. 10,9 cm, Ø ústia 7,5 cm, Ø dna 8,1 cm (tab. 5: 11) 

Žiarový hrob 17/1952 (obr. 15) tab. 5 

A:  v úseku 99,2 – 100,0 m hlavnej osi – od nej 7,5 – 8,3 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,8 m; hĺ. 0,8 m); zásyp: piesok čiernej far-

by premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (kosti lebky uložené vyššie ako ostatné kosti)  
D:  v zásype hrob. jamy bronzový hrot šípu (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená  

Nálezy:  

1.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, čiastočne poškodený, nepravidel. otvor v krídelku; mierne 
opotrebované ostrie so stopami po brúsení; dĺ. 2,4 cm, š. 0,8 cm (tab. 5: 10) 

Žiarový hrob 18/1952 (obr. 16)  tab. 5  

A:  v úseku 108,5 – 108,9 m hlavnej osi – od nej 7,5 – 7,9 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,4 m; hĺ. 0,9 m); zásyp: piesok čiernej farby 

premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (kosti lebky uložené vyššie ako ostatné kosti)  
D:  medzi kostrovými zvyškami bronzové zlomky (1), 41 sklenených korálikov (2) a bronzový hrot šípu (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 3 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  18 zlomkov bronzového predmetu neznámeho tvaru, deformovaných žiarom; niektoré zlomky zliate do amorfných 
guľôčok (tab. 5: 13 – 30) 

2.  41 guľovitých sploštených korálikov zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 72, tab. 33: 19) 
3.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; stopy opotrebovania na ostrí; dĺ. 3,6 cm, š. 0,9 cm (tab. 5: 31)  

Žiarový hrob 19/1952 (obr. 17)  tab. 5  

A:  v úseku 115,0 – 115,5 m hlavnej osi – od nej 18,0 – 18,5 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; v hĺ. 0,7 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi; 

hrob porušený pri ťažbe piesku; hrob situovaný v blízkosti priekopy okolo žiaroviska II/1952 – 1953  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (väčšie kosti uložené vyššie ako menšie)  
D:  v neporušenej časti hrob. jamy šálka (1) a 2 hlinené koráliky (2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

 
Obr. 14 
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Nálezy:  

1.  hrubostenná šálka súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a nepravidel. masívnym uškom, nepatrne 
vytiahnutým nad okraj; pod okrajom 3 pravidelne rozmiestnené plastické výčnelky: dva trojdielne v tvare ďate-
linového lístku a jeden oválny v strede pretlačený; porézny materiál; nepravidel. svetlohnedý povrch; v. 8 – 8,3 cm 
(s uškom 8,6 cm), Ø ústia 6,6 cm, Ø dna 6,3 cm (tab. 5: 12) 

2.  2 koráliky z hnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (so zachovanou žltou výplňou) (podľa Dušek, 1966, 
72, tab. 33: 21, 22) 

 

Žiarový hrob 20/1952 (obr. 18)  

A:  v úseku 110,0 – 110,7 m hlavnej osi – od nej 10,4 – 11,1 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,65 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (väčšie kosti uložené vyššie ako 

menšie)  
D:  v hĺ. 0,65 m džbánok (1) a plochý kameň (9); praslen (8) uložený na kameň (9); v zásype hrob. jamy 

bronzové zlomky (2), 4 sklenené koráliky (3, 4), 8 hlinených korálikov (5, 6) a korálik (7)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 2 – 6 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabko-
vaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia; jemne plavený 
materiál v lome sivohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch, na oboch stranách nevýrazné ryhy po vytá-
čaní, na časti von. strany vydutia a dna stopy opotrebovania; v. 9,8 – 10 cm (s uškom 11,7 cm), Ø ústia 
8,1 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 5: 32) 

2.  6 zlomkov bronzového predmetu neznámeho tvaru, deformovaných žiarom (tab. 5: 33 – 38) 
3.  3 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla, deformované žiarom (tab. 5: 39, 40, 42)  
4.  guľovitý sploštený korálik z priesvitného svetlomodrého skla; povrch porézny; š. 0,4 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 5: 41) 
5.  6 guľovitých sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (jeden korálik so zachovanou svetložltou výplňou); 

povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; š. 0,7 – 0,8 cm, Ø 1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 5: 43 – 46, 49, 50) 
6.  2 neúplné koráliky rovnakého tvaru ako č. 5 (tab. 5: 47, 51) 
7.  korálik zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými radmi vlnoviek (so zachovanou svetložltou výplňou), deformovaný 

žiarom; na miestami otavenom povrchu pritavené zvyšky svetlomodrého skla (tab. 5: 48) 
8.  dvojkónický hlinený praslen, zdobený na vydutí zvislými ryhami; v. 2,5 cm, Ø 3,4 cm (tab. 5: 52; podľa Dušek, 1966, 72, tab. 33: 23)  
9.  plochý opracovaný kameň obdĺžnikového tvaru, na jednej strane stopy po trení; dĺ. 25 cm, š. 16 cm, hr. 3 cm (podľa Dušek, 1966, 72) 

Žiarový hrob 21/1952 (obr. 19)  tab. 7  

A:  v úseku 118,0 – 118,4 m hlavnej osi – od nej 12,0 – 12,4 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,4 m; hĺ. 0,9 m); zásyp: piesok čiernej farby 

premiešaný s uhlíkmi; hrob situovaný v blízkosti objektu nad kostrovým hrobom 26/1952  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (kosti lebky uložené vyššie ako ostatné kosti)  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy fragment hrncovitej nádoby (1), 2 bronzové krúžky (2, 3), 5 hlinených korálikov 

(4) a plochý kameň (5)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 5 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  fragment hrncovitej nádoby; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 73)  
2.  krúžok z tordovaného bronzového drôtu, jeden koniec zaoblený a druhý odseknutý, čiastočne deformovaný; von. 1,5 × 1,9 cm, vnút. 1,2 

× 1,5 cm (tab. 7: 1)  
3.  bronzový otvorený krúžok; von. 1,4 × 2 cm, vnút. 1 × 1,3 cm (tab. 7: 2; podľa Dušek, 1966, 73, tab. 33: 30) 
4.  5 guľovitých sploštených korálikov z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch hladký; š. 0,4 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 7: 3 – 7) 
5.  plochý kameň trojuholníkového tvaru; dĺ. 8 × 9 × 7 cm, hr. 2 cm (podľa Dušek, 1966, 73) 

Žiarový hrob 22/1952 (obr. 20)  tab. 6 

A:  v úseku 91,0 – 91,5 m hlavnej osi – od nej 12,7 – 13,2 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,9 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v dolnej tretine zásypu hrob. jamy pod misou (1) a železným zubadlom (11) 
D:  v hĺ. 0,5 m misa v črepoch (1) a pod ňou železné zubadlo (11); črepy z 9 nádob (2 – 10): bez uvedenia a vyzna-

čenia polohy v NS a v nákrese; medzi kremačnými zvyškami 5 bronzových hrotov šípov (12 – 16), železný nôž 

(17) a bronzové zlomky (18)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 18 v nákrese nevyznačená; misa č. 1 nebola v nákrese vyznačená 
v stave, v akom sa nachádzala v čase odkrytia hrobu 

Nálezy:  

1.  misa polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, podsadenou spodnou časťou a rovným 
odsadeným dnom; porézny materiál v lome čierny; zvonku zdrsnený tehlovohnedý a zvnútra vyhladený čierny 
povrch; v. 6,2 cm, Ø ústia 13,2 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 6: 2) 

2.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený 
materiál v lome žltohnedý; vyhladený tmavý sivohnedý povrch obojstranne potiahnutý žltohnedou hlinkou, na 
oboch stranách nevýrazné ryhy po vytáčaní; Ø ústia 27 cm (tab. 6: 1) 

3.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, mierne zatiahnutý a zaoblený okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený ma-
teriál; vyhladený žltohnedý povrch a obe bočne hrany črepu potiahnuté tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 25 cm (tab. 6: 3) 
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4.  rovné odsadené dno nádoby (džbánok?), vyrobenej na kruhu; na von. strane dna centrálne umiestnená rytá značka v podobe písmena H; 
jemne plavený materiál v lome hnedý; vyhladený zvonku sivočierny a zvnútra tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytá-
čaní; Ø dna 5,8 cm (tab. 6: 5, 5a) 

5.  črep z hrdla džbánka, vyrobeného na kruhu, hrdlo oblúkovito prehnuté; jemne plavený materiál; vyhladený žltohnedý povrch obojstranne 
potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní  

6.  rovné odsadené dno malej nádoby (džbánok?); mierne porézny materiál v lome sivočierny; zvonku hladký a zvnútra mierne drsný tma-
vohnedý povrch; Ø dna 4 cm (tab. 6: 4) 

7.  okrajový črep z miniatúrnej misky polguľovitého tvaru; pod zaobleným okrajom 2 plastické výčnelky (pôvodne štyri); porézny materiál 
s prímesou drobných kamienkov v lome hnedočierny; zvonku drsný tehlovohnedý a zvnútra hrubo vyhladený tmavohnedý povrch; Ø ús-
tia 7,3 cm (tab. 6: 6) 

8.  črep z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; mierne porézny materiál v lome čierny; zvonku hladký a zvnútra zdrsnený 
tehlovohnedý povrch na von. strane potiahnutý hnedou hlinkou (tab. 6: 11) 

9.  črep z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom, poškodený; mierne porézny materiál v lome sivočierny; zdrsnený tmavo-
hnedý povrch (tab. 6: 16) 

10.  fragment hornej polovice tela hlbokej misy kónického tvaru s ostro lomeným zahnutím, rovno zrezaný okraj dovnútra zosilnený; mierne 
porézny materiál v lome hnedočierny; hladký a na vnút. strane vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou 
hlinkou, na vnút. strane imitácia rýh po vytáčaní; Ø ústia 27 cm (tab. 6: 19) 

11.  železné zubadlo s rovnými bočnicami; spodná časť jednej bočnice vybieha do tŕňovitého zalomeného výbežku, výbežok druhej bočnice 
odlomený, horné konce oboch bočníc stočené do očka (tab. 6: 18; podľa Dušek, 1966, 73, tab. 34: 2)  

12.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; stopy opotrebovania na špičke a ostrí; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm (tab. 6: 10) 
13. bronzový dvojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, odlomená špička; stopy opotrebovania na ostrí; zachovaná dĺ. 2,1 cm, š. 0,9 cm 

(tab. 6: 8) 
14.,15. 2 trojkrídelkovito – trojboké bronzové hroty šípov, deformované žiarom (tab. 6: 13, 15) 
16.  bronzový hrot šípu, značne deformovaný žiarom (tab. 6: 7) 
17.  8 zlomkov železného noža s rovným chrbtom a ostrím; povrch niektorých zlomkov značne skorodovaný (tab. 6: 20 – 27)  
18.  4 bronzové zlomky, deformované žiarom (tab. 6: 9, 12, 14, 17) 

Žiarový hrob 23/1952 (obr. 21)  tab. 7  

A:  v úseku 86,0 – 87,0 m hlavnej osi – od nej 14,0 – 15,0 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 1,0 m; hĺ. 0,8 m); 

zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  v hĺ. 0,6 m váza (1), okolo nej džbánok (2), 2 miniatúrne vázy (3, 4), pečatidlo (5), pras-

len (6) a 2 malé ploché kamene (10); vo váze (1) 3 hlinené prasleny (7 – 9)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a odsadeným dnom, 
zaoblený okraj na von. strane zosilnený; jemne plavený materiál; vyhladený povrchu teh-
lovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 32 cm, Ø ústia 16,4 cm,  
Ø dna 13 cm (tab. 7: 11) 

2.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, odsadeným 
dnom a zachovaným koreňom pásikového uška, mierne zatiahnutý okraj zaoblený; jemne 
plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý vyleštenou hne-
dočiernou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; na časti von. strany vydutia  
a dna nevýrazné stopy opotrebovania; v. 7,2 cm, Ø ústia 5,7 m, Ø dna 4,8 cm (tab. 7: 8) 

3.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, mierne zatiahnutý a zaoblený okraj obojstranne zhrubnutý; jemne plavený 
materiál; hladký povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý hnedočiernou hlinkou; v. 5,2 cm, Ø ústia 3 cm, Ø dna 3 cm (tab. 7: 9) 

4.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru, vyhnutý okraj; hnedý povrch; v. 5 cm, Ø ústia 2,5 cm, Ø dna 3 cm (tab. 7: 12; podľa Dušek, 1966, 
73, tab. 34: 5) 

5.  tyčinkovité pečatidlo kruhového prierezu z hnedočiernej hliny; plastická zahĺbená výzdoba: pečatná plocha kosoštvorcového tvaru 
členená pomocou 4 kosoštvorcov s jamkou kruhového tvaru v strede; povrch vyhladený a vyleštený; v. 3,3 cm, Ø 1,2 cm, pečatná plocha 
1,8 × 1,8 cm (tab. 7: 10) 

6.  guľovitý sploštený praslen zo svetlohnedej hliny, zdobený 9 plytkými zvislými žliabkami; vyhladený povrch potiahnutý tmavohnedou 
hlinkou; v. 2 – 2,2 cm, Ø 2,8 cm (tab. 7: 14) 

7.  guľovitý sploštený praslen z tmavohnedej hliny, zdobený 10 zvislými žliabkami; v. 2,3 cm, Ø 3 cm (tab. 7: 16) 
8.  guľovitý sploštený praslen zo svetlej sivohnedej hliny; hladký a poškodený povrch potiahnutý hnedočiernou hlinkou; v. 1,6 cm, Ø 2,2 cm 

(tab. 7: 13) 
9.  guľovitý praslen zo svetlosivej hliny; popraskaný hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 2,1 – 2,2 cm, Ø 2,8 cm (tab. 7: 15) 
10. 2 malé ploché kamene; dĺ. 3 cm, š. 2 cm, hr. 1 cm (podľa Dušek, 1966, 73) 

Žiarový hrob 24/1952 (obr. 22)  tab. 7 

A:  v úseku 88,5 – 89,5 m hlavnej osi – od nej 14,7 – 15,7 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru v hĺ. 0,3 m (1,0 × 0,9 m; hĺ. 0,8 m); zásyp: piesok čiernej farby 

premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v dolnej tretine zásypu hrob. jamy (kosti lebky uložené vyššie ako ostatné 

kosti)  
D:  kamenný brúsik (1): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplný kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru a prierezu; z oboch strán stopy po navŕtavaní otvoru; povrch 

čiastočne zdrsnený; zachovaná dĺ. 7,6 cm, š. 1,7 – 2 cm, hr. 0,7 – 1 cm (tab. 7: 17)  
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Žiarový hrob 25/1952 (obr. 23) (2. 10. 1952) tab. 7  

A:  v úseku 122,5 – 123,0 m hlavnej osi – od nej 21,0 – 21,5 m smerom doprava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,2 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy (kosti lebky uložené vyššie ostatné 

kosti)  
D:  misa v črepoch (1), sklenený korálik (2) a praslen (3): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplná hlboká misa polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým zahroteným okrajom, dno sa nezachovalo; 

porézny materiál v lome sivočierny; zvonku poškodený hnedočierny a zvnútra vyhladený sivočierny povrch; 
zachovaná v. 7,2 cm, Ø ústia 19,5 cm (tab. 7: 18) 

2.  korálik z tmavomodrého skla, deformovaný žiarom (tab. 7: 19) 
3.  polovica splošteného melónovitého praslena z hliny svetloružovej farby (zachované 3 zvislé rebrá); hladký povrch potiahnutý tmavohnedou 

hlinkou; v. 1,7 cm (tab. 7: 20) 

Žiarový hrob 26/1952 (obr. 24)  tab. 8 

A:  v úseku 123,5 – 124,0 m hlavnej osi – od nej 9,5 – 10,0 m smerom doprava; kvadrant 28 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,0 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí; hrob porušený počas ťažby piesku 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  nad dnom hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2), bronzový drôtik (3), kostený predmet (4) a pečatidlo (5)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál v lome hnedý; zvonku zdrsnený tmavohnedý a zvnútra hrubo vyhla-

dený tmavý žltohnedý povrch; hr. stien 0,9 – 1 cm 
2.  okrajový črep z nádoby (hrniec?); pod zaobleným okrajom plastický pretláčaný pásik; porézny materiál; hrubo 

vyhladený zvonku hnedočierny a zvnútra tmavohnedý povrch (tab. 8: 1) 
3.  bronzový drôtik miestami nepravidel. prierezu, značne deformovaný žiarom (tab. 8: 3) 
4.  polovica kosteného predmetu valcovitého tvaru s asymetricky umiestneným otvorom (Ø 0,3 cm); rytá výzdoba  

v 3 vodorovných pásoch: centrálny pás so zdvojenou cikcakovitou líniou a trojicami trojuholníkovito usporiada-
ných kruhových očiek ohraničený z oboch strán pásom so sieťovým ornamentom; dĺ. 3,3 cm, von. Ø 2,2 cm, 
vnút. Ø 1,7 cm (tab. 8: 2)  

5.  kónické pečatidlo zo svetlohnedej hliny s pečatnou plochou kosoštvorcového tvaru, v strede držadla kruhového 
prierezu šikmo prevŕtaný nepravidel. otvor (Ø 0,2 cm); na vyhladenej pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: meander; v. 2,5 cm, pečatná 
plocha 2,8 × 2 cm, Ø držadla 0,9 cm (tab. 8: 4) 

Žiarový hrob 27/1952 (obr. 25)  tab. 8  

A:  v úseku 123,1 – 124,0 m hlavnej osi – od nej 22,1 – 23,0 m smerom doprava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,9 m; hĺ. 1,0 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v dolnej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy hrniec v črepoch (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; hrniec č. 1 nebol v nákrese vyznačený v stave, v akom sa nachádzal v čase odkry-
tia hrobu 

Nálezy:  

1. neúplný hrniec súdkovitého tvaru s rovným odsadeným dnom, okraj sa nezachoval; jemne plavený materiál; 
nepravidel. a zdrsnený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlohnedý povrch, v hornej časti tela reparačný 
otvor (Ø 1,3 cm); zachovaná v. 10,5 cm, Ø dna 9 cm (tab. 8: 5) 

 

Žiarový hrob 28/1952 (obr. 26) (16. 10. 1952)  tab. 8  

A:  v úseku 122,3 – 122,8 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,5 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,8 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy džbánok (1), miska v črepoch (2), 11 hlinených korálikov (3 – 5), 3 koráliky 

(6) a praslen (7)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 7 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s rovným odsadeným dnom a zachovaným koreňom pásiko-

vého uška, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia, okraj sa nezachoval; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch, 
na vnút. strane hrdla nevýrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 9,9 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 8: 7) 

2.  neúplná miska polguľovitého tvaru, rovno zrezaný okraj dovnútra zosilnený, dno sa nezachovalo; mierne porézny materiál v lome tma-
vohnedý; vyhladený zvonku tehlovohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch; zachovaná v. 4,2 cm, Ø ústia 9,9 cm (tab. 8: 8) 

3.  5 guľovitých sploštených korálikov zo svetlohnedej a tmavohnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (bez zachovanej výplne); 
povrch otavený; š. 0,7 – 1 cm, Ø 1,3 – 1,4 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 8: 18 – 22) 

4.  2 nízke valcovité koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené radom 3 plytkých jamiek; povrch vyhladený a vyleštený; š. 0,5 – 
0,7 cm, 1 × 0,8 cm/1 × 1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 8: 9, 10) 
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5.  4 nízke valcovité koráliky zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobené radom 4 plytkých jamiek; povrch otavený; š. 0,4 – 0,8 cm, 0,9 × 0,9 – 
1,2 × 1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 8: 14 – 17) 

6.  3 kónické koráliky z neznámeho materiálu svetložltej farby (keramika?); š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,4 cm, Ø hor. otvoru 0,1 cm, Ø dol. otvoru 
0,2 cm (tab. 8: 11 – 13) 

7.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; povrch poškodený; v. 2,6 cm, Ø 4 cm (tab. 8: 6) 

Žiarový hrob 29/1952 (obr. 27)   

A:  v úseku 148,5 – 149,0 m hlavnej osi – od nej 39,0 – 39,5 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,7 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø 

Žiarový hrob 30/1953 (27. 4. 1953)  tab. 8 

A:  v úseku 62,7 – 63,0 m hlavnej osi – od nej 8,2 – 8,5 m smerom doprava; kvadrant 24 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (Ø 0,3 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1) 
D:  v hĺ. 1,0 m hrniec (1) a v ňom uložené 2 koráliky (6); v zásype hrob. jamy črepy zo 4 nádob (2 – 5), rozptýlené okolo hrnca (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; v nákrese chýbajú obrysy hrob. jamy 

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne konkávnym dnom; pod zaobleným okrajom 4 pravidelne rozmiestnené plastické jazykovité výčnelky; 
mierne porézny materiál; zvonku miestami vyhladený a miestami zdrsnený tmavohnedý povrch so škvrnami tehlovej farby, zvnútra vy-
hladený a miestami vyleštený tmavohnedý povrch; v. 18,6 – 18,9 cm, Ø ústia 14,4 cm, Ø dna 10,5 cm (tab. 8: 28)  

2.  okrajový črep a drobné črepy z tela malej nádoby (váza alebo džbánok), vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj mierne vyhnutý; jemne pla-
vený materiál v lome tehlovej farby; vyhladený a vyleštený hnedočierny povrch  

3.  2 okrajové črepy a črepy z tela misy, zaoblený okraj zúžený; porézny materiál v lome sivočierny; vyhladený zvonku hnedočierny a zvnútra 
čierny povrch; Ø ústia 26 cm (tab. 8: 23) 

4.  okrajový črep a črepy z tela hrnca kvetináčovitého tvaru, okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; pod okrajom oválny v strede 
pretlačený plastický výčnelok; mierne porézny materiál v lome čierny; rovný povrch tehlovej farby na vnút. strane zdrsnený drobnými 
kamienkami a obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 16 cm (tab. 8: 26) 

5.  okrajový črep a črepy z tela misy, zatiahnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; porézny materiál s prímesou 
drobných kamienkov v lome čierny; poškodený vyhladený hnedočierny povrch, 2 neúplné reparačné otvory; 
hr. stien 0,7 – 0,8 cm (tab. 8: 27) 

6.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky z neznámeho materiálu svetložltej farby (keramika?); š. 0,2 cm, Ø 0,5 
– 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 8: 24, 25)  

Žiarový hrob 31/1953 (obr. 28) (7. 5. 1953) tab. 9  

A:  v úseku 54,5 – 55,0 m hlavnej osi – od nej 7,5 – 8,0 m smerom doprava; kvadrant 23  
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,2 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená v hrnci (1) a časť rozptýlená v zásype hrob. jamy nad misou (2)  
D:  v strede hrob. jamy v hĺ. 1,0 m hrniec (1), prikrytý misou (2) 
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 58: 1  

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne konkávnym dnom, okraj zaoblený; porézny materiál; vyhladený zvonku 
tmavohnedý a zvnútra svetlohnedý povrch na von. strane poškodený; v. 17,2 cm, Ø ústia 15 cm, Ø dna 10,5 cm 
(tab. 9: 2) 

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, podsadenou spodnou časťou a malým rovným dnom, okraj 
dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál; zvonku zdrsnený svetlohnedý a zvnútra hladký hnedočierny 
povrch; v. 11,4 – 11,6 cm, Ø ústia 27 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 9: 1) 

Žiarový hrob 32/1953 (obr. 29) (15. 5. 1953)  tab. 9  

A:  v úseku 54,2 – 54,95 m hlavnej osi – od nej 2,8 – 3,55 m smerom doprava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (Ø 0,75 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v dolnej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy malá váza (1), miniatúrna váza (2), bronzová záušnica (3), praslen 

(4) a amorfný železný zlomok  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  neúplná malá váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím, okraj sa nezachoval; na širokom 

kónickom hrdle rytý meandrovitý pás, ohraničený z oboch strán radom vpichov; povrch tehlovej far-
by, v hornej časti hrdla 2 oproti sebe umiestnené reparačné otvory; zachovaná v. 8 cm, Ø dna 4,5 cm 
(tab. 9: 3; podľa Dušek, 1966, 74, tab. 35: 5 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, okraj zaoblený; svetlohnedý povrch;  
v. 4,5 cm, Ø ústia 2,5 cm, Ø dna 2 cm (tab. 9: 4; podľa Dušek, 1966, 74, tab. 35: 6) 

3.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom, kruhový a v mieste nezachovanej hlavičky obdĺž-
nikový prierez, koniec zosilnený, čiastočne deformovaná; von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 1 cm (tab. 9: 6)  

 
Obr. 27 
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4.  dvojkónický praslen z tmavosivej hliny, zdobený na vydutí 3 skupinkami koncentrických rytých elíps; hladký povrch potiahnutý svetlo-
hnedou hlinkou; v. 2,2 cm, Ø 3 cm (tab. 9: 5) 

Žiarový hrob 33/1953 (obr. 30) (10. 7. 1953)  tab. 9  

A:  v úseku 105,0 – 105,5 m hlavnej osi – od nej 28,0 – 28,5 m smerom doľava; kvadrant 49 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  poloha zvyškov spálených kostí v NS neuvedená  
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 3 nádob (1 – 3) a 2 prasleny (4, 5)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 5 v nákrese nevyznačená; p. n. kremačné zvyšky boli uložené 
na dne hrob. jamy  

Nálezy:  

1.  črep z tela dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu, so zachovaným pásikovým uškom, vytiahnutým 
nad okraj; jemne plavený materiál; vyhladený sivohnedý povrch obojstranne potiahnutý žltohnedou hlinkou; na 
von. strane pri koreni uška tesne nad lomom vydutia umiestnená plytká kruhová jamka (tab. 9: 9) 

2.  okrajový črep a črep od dna hrnca kvetináčovitého tvaru s mierne roztvoreným ústím, zaoblený okraj obojstranne zhrubnutý; pod okrajom 
plastický presekávaný pásik; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku vyhladený tmavohnedý a zvnútra mierne zdrsnený 
tehlovohnedý povrch na von. strane potiahnutý svetlou žltohnedou hlinkou; zachovaná v. 10,4 cm, Ø ústia 12,6 cm (tab. 9: 7) 

3.  črep z tela nádoby, zdobenej plytkým plastickým presekávaným pásikom; mierne porézny materiál s prímesou drvených črepov; hrubo 
vyhladený tmavohnedý povrch (tab. 9: 8) 

4.  guľovitý výrazne sploštený praslen zo svetlohnedej hliny; v. 1,7 cm, Ø 1,8 cm (tab. 9: 10)  
5.  neúplný guľovitý praslen zo svetlosivej hliny, zdobený obvodovými ryhami (pôvodne šesť); vyhladený poškodený povrch potiahnutý 

tmavohnedou hlinkou; v. 3 cm, Ø 3,3 cm (tab. 9: 11) 

Žiarový hrob 34/1953 (obr. 31) (12. 7. 1953) tab. 10 

A:  v úseku 121,0 – 121,6 m hlavnej osi – od nej 27,3 – 27,9 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,2 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí uložené v 2 misách (1, 2)  
D:  v hĺ. 1,1 m misa (2), v nej uložená miska (1) a v nej malá váza (3); črepy z 3 nádob (4 – 6): bez uvedenia  

a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v zásype hrob. jamy (okolo a nad misou č. 1) 2 bronzové záušnice 
(7, 8), 2 sklenené koráliky (9) a 6 hlinených korálikov (10)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  miska kónického tvaru s rovným dnom, zhrubnutý okraj na von. strane pretláčaný; na tele 3 pravidelne roz-

miestnené plastické lišty polmesiacovitého tvaru; jemne plavený materiál; vyhladený a miestami vyleštený 
zvonku žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch, pod okrajom reparačný otvor (Ø 0,5 cm); 
v. 6,8 cm, Ø ústia 19,2 cm, Ø dna 8,1 cm (tab. 10: 1)  

2.  plytká misa polguľovitého tvaru s mierne konkávnym dnom, okraj zaoblený; tmavohnedý povrch; v. 15 cm, Ø ústia 38 cm, Ø dna 15 cm 
(tab. 10: 2; podľa Dušek, 1966, 74, tab. 10: 2) 

3.  malá hrubostenná váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím, okraj oblúkovito vyhnutý; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku 
tehlovohnedý a zvnútra hnedý povrch; v. 7,6 – 8 cm, Ø ústia 5,1 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 10: 3) 

4.  črep z tela nádoby (misa?), vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený sivohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po 
vytáčaní; hr. stien 1,2 – 1,3 cm  

5.  črep z tela nádoby (džbánok?), vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený hnedý povrch 
6.  črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál; hladký zvonku tehlovohnedý a zvnútra hnedý povrch; hr. stien 1,1 – 1,2 cm 
7.  masívna bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; na krúžku 

a zosilnenom konci zvyšky pravdepodobne zlatej fólie; von. 2 × 2,2 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm (tab. 10: 4) 
8.  masívna bronzová hadovitá záušnica s krúžkom osemuholníkového prierezu a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; záušnica potiah-

nutá pravdepodobne zlatou fóliou (oba jej konce na vnút. strane krúžku pritepané); von. Ø 2 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm (tab. 10: 5) 
9.  2 guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 74, tab. 35: 16) 

10.  6 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (podľa Dušek, 1966, 74, tab. 
35: 16) 

Žiarový hrob 35/1953 (obr. 32) (13. 7. 1953)   tab. 10  

A:  v úseku 95,1 – 95,5 m hlavnej osi – od nej 27,7 – 28,1 m smerom doľava; kvadrant 48 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,4 m; hĺ. 1,2 m); zásyp: piesok čiernej farby 

premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  v hĺ. 1,0 m váza (1), prikrytá misou (2); v zásype hrob. jamy nad nádobami (1, 2) sklenený korálik (3), 2 hlinené koráliky 

(4, 5) a praslen (6)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím v dolnej tretine tela a mierne konkávnym dnom, vyhnutý okraj 
nasadený na vysoké kónické hrdlo; mierne porézny materiál; vyhladený zvonku hnedočierny a zvnútra tmavohnedý 
povrch značne poškodený; v. 22,5 cm, Ø ústia 16,5 cm, Ø dna 9 cm (tab. 10: 6)  

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom; hnedý povrch obojstranne poškodený; v. 8 cm, Ø ústia 16 cm, 
Ø dna 7 cm (tab. 10: 7; podľa Dušek, 1966, 74, tab. 35: 21) 

3.  korálik z tmavomodrého skla, značne deformovaný žiarom (tab. 10: 8) 
4.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty; š. 0,2 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 10: 9) 
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5.  guľovitý sploštený korálik z keramickej hmoty, sfarbenej pôsobením ohňa do čierna, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); ku 
koráliku pritavená tmavomodrá sklovitá hmota (pravdepodobne zvyšok ďalšieho skleneného korálika); š. 0,7 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm 
(tab. 10: 10) 

6.  dvojkónický praslen z tmavosivej hliny; hladký a poškodený povrch potiahnutý hnedočiernou hlinkou; v. 2,8 – 3 cm, Ø 4 cm (tab. 10: 11)  

Žiarový hrob 36/1953 (obr. 33) (21. 5. 1953)  tab. 9  

A:  v úseku 70,0 – 70,4 m hlavnej osi – od nej 3,6 – 4,0 m smerom doprava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 0,4 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok čiernej farby 

premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej časti  
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 3 nádob (1 – 3)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  dolná polovica nádoby (váza?), vyrobenej na kruhu, dno odsadené; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku tma-

vohnedý a zvnútra svetlý žltohnedý povrch na vnút. strane potiahnutý hnedočiernou hlinkou, na vnút. strane a dne 
nevýrazné ryhy po vytáčaní, hrany tela a hrany poškodeného dna potiahnuté hnedočiernou hlinkou; zachovaná  
v. 11,7 cm, Ø dna 8,1 cm (tab. 9: 12) 

2.  črep od dna nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome žltohnedý; vyhladený hnedý povrch oboj-
stranne poškodený 

3.  2 črepy od dna nádoby; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome čierny; zvonku 
vyhladený čierny a zvnútra nepatrne zdrsnený tehlovohnedý povrch obojstranne poškodený; hr. stien 1 – 1,1 cm  

Žiarový hrob 37/1953 (obr. 34)   

A:  v úseku 114,0 – 114,6 m hlavnej osi – od nej 31,8 – 32,4 m smerom doľava; kvadrant 61 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,9 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej časti  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø  

 

Žiarový hrob 38/1953 (obr. 35)   tab. 10 

A:  v úseku 126,5 – 127,2 m hlavnej osi – od nej 35,0 – 35,7 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (Ø 0,7 m; hĺ. 1,2 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  na dne v strede hrob. jamy váza (1)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  neúplná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a malým mierne konkávnym dnom, okraj sa 
nezachoval; pod max. vydutím 4 pravidelne rozmiestnené plastické výčnelky; mierne porézny materiál; 
vyhladený a na von. strane miestami vyleštený tmavohnedý povrch; zachovaná v. 27,2 cm, Ø dna 10 cm 
(tab. 10: 12) 

Žiarový hrob 39/1953 (obr. 36)  tab. 11  

A:  v úseku 105,6 – 106,7 m hlavnej osi – od nej 34,2 – 35,3 m smerom doľava; kvadrant 60  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (Ø 1,1 m; hĺ. 1,4 m); 

zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená v mise (1) a zvyšok rozptýlený v jej okolí  
D:  v dolnej tretine zásypu hrob. jamy misa (1) a v nej uložený džbánok (2); v blízkosti misy (1) dno džbánka 

(3) a železný nôž (15); v zásype hrob. jamy nad misou (1) črepy z nádoby (4); pod dnom džbánka (3) 
bronzová záušnica (5); v zásype hrob. jamy bronzový náramok (6), sklenené koráliky (7 – 10), 3 hli-
nené koráliky (11), jantárový korálik (12), 2 bronzové hroty šípov (13, 14), pečatidlo (16) a bronzová 

amorfná guľôčka  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 7 – 12 a bronzovej amorfnej guľôčky v nákrese nevy-
značená  

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru s rovným odsadeným dnom, okraj zaoblený; vyhladený hnedý povrch; v. 11 cm, 
Ø ústia 30 cm, Ø dna 10,5 cm (tab. 11: 1; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 36: 2 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  dvojkónický džbánok so stlačeným širokým zalomeným vydutím a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj; 
jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený čierny povrch, na časti von. strany vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 6 cm (s uškom 
7,1 cm), Ø ústia 5,7 cm, Ø dna 3,6 cm (tab. 11: 2) 

3.  dno džbánka, vyrobeného na kruhu; na von. strane dna centrálne umiestnená značka v podobe rovnoramenného kríža, ohraničená kruhovými 
odtlačkami dosky hrnčiarskeho kruhu; hnedý povrch; Ø dna 3,5 cm (tab. 11: 3, 3a; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 36: 4) 

4.  40 črepov z tela nádoby s baňatým telom (podľa Dušek, 1966, 75) 
5.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom a zosilneným koncom, značne deformovaná žiarom (tab. 11: 5)  
6.  bronzový otvorený tyčinkový náramok s odseknutými koncami, šošovkový prierez, deformovaný (tab. 11: 4) 
7.  guľovitý korálik z nepriehľadného kobaltovomodrého skla, zhotovený technikou navíjania; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm 

(tab. 11: 10)  
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8.  neúplný korálik z nepriehľadného zelenomodrého skla, zdobený tmavomodrými očkami, olemovanými bielou farbou, značne deformovaný 
žiarom (tab. 11: 13) 

9.  zlomky korálika rovnakého tvaru ako č. 8 
10.  zlomky korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla, čiastočne deformované žiarom (tab. 11: 11) 
11.  3 guľovité výrazne sploštené koráliky z tmavohnedej a hnedočiernej keramickej hmoty; š. 0,2 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 

11: 14 – 16) 
12.  zlomok kotúčovitého jantárového korálika; š. 0,2 cm (tab. 11: 12) 
13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; dĺ. 2,2 cm, š. 0,5 cm (tab. 11: 7) 
14. bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, malý nepravidel. otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 11: 8)  
15.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele odlomený, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prie-

rezu oddelená od čepele na strane ostria; povrch značne skorodovaný; dĺ. 8,2/2,5 cm (tab. 11: 6)  
16.  kónické pečatidlo zo svetlosivej hliny s pečatnou plochou nepravidel. štvoruholníkového tvaru, kónické držadlo kruhového prierezu; na 

pečatnej ploche plastická výzdoba: nepravidel. štvoruholník s jamkou kruhového tvaru v strede; čiastočne popraskaný povrch potiahnutý 
tmavohnedou hlinkou; v. 2,6 cm, pečatná plocha 2 × 2 cm, Ø držadla 1 cm (tab. 11: 9)  

Dvojhrob 40/1963 – žiarový hrob 40/1953 a hrob koňa 3/1953 (obr. 37)  tab. 11 

A1 – 2: v úseku 92,8 – 94,8 m hlavnej osi – od nej 34,1 – 37,7 m smerom doľava; kvadrant 59 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,4 m (3,6 × 2,0 m/p. n. 3,4 × 2,1 m; hĺ. 1,5 m), orientácia JZ – SV  
C1 – žiarový hrob: do dna hrob. jamy v jej jz. polovici vyhĺbená jama nepravidel. kruhového tvaru (Ø 1,4 m/p. n. 1,45 × 1,5 m), v jej zásype 

rozptýlené zvyšky spálených kostí; zásyp: piesok čiernej farby 
C2 – hrob koňa: v sv. polovici hrob. jamy na úrovni dna uložená kostra koňa s hlavou orientovanou na JZ, lebka čiastočne umiestnená v jame 

žiarového hrobu (sv. stena); zásyp hrob. jamy okolo koňa tvoril piesok žltej farby 
D1: v zásype jamy žiarového hrobu črepy z 3 nádob (1 – 3), kužeľovitá hlavička hadovitej záušnice (4), 4 bronzové zlomky (5 – 7), 2 strieborné 

pliešky (8, 9), 13 sklenených korálikov (10 – 18), hlinený korálik (19), 2 jantárové koráliky (20, 21), bronzový hrot šípu (22) a 3 prasleny 
(23 – 25)  

D2: bez nálezov 
E:   poloha nálezov č. 1 – 25 v nákrese nevyznačená 
E1: antropologický posudok: Ø 
E2: archeozoologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  črepy z nádoby (podľa Dušek, 1966, 75) 
2.  črepy z dvojkónického džbánu (podľa Dušek, 1966, 

75) 
3.  črepy z nádoby; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 75) 
4.  strieborná plechová kužeľovitá hlavička z hadovitej 

záušnice, zdobená zvislými plastickými vývalkami 
(tab. 11: 19; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 36: 24)  

5.  zlomok bronzového predmetu obdĺžnikového prierezu 
so špirálovito stočeným koncom; Ø 0,9 cm, hr. 0,2 cm 
(tab. 11: 17) 

6.  zlomok bronzového predmetu so špirálovito stočeným 
koncom; Ø 0,9 cm, hr. 0,1 cm (tab. 11: 18) 

7.  2 zlomky bronzových plieškov oblúkovitého prierezu 
(tab. 11: 20, 21) 

8.  neúplný strieborný pliešok, zospodu tepaná výzdoba: štylizovaný zverný štýl (tab. 11: 22; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 36: 31)  
9.  zlomok strieborného pliešku, analogicky tvarovaný a zdobený ako č. 8 (tab. 11: 23; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 36: 31)  
10.  veľký melónovitý korálik z priesvitného bublinkového skla zelenomodrej farby (7 zvislých rebier), poškodený; š. 1,4 cm, Ø 1,8 cm, Ø otvoru 

0,5 cm (tab. 11: 24) 
11. malý melónovitý korálik z priesvitného skla svetlomodrej farby (6 zvislých rebier); š. 0,9 cm, 1,1 × 1,3 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 11: 25) 
12.  guľovitý sploštený korálik z tyrkysovomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,5 – 0,6 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 11: 28) 
13.  4 neúplné guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,4 – 0,6 cm, Ø 0,6 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm 

(tab. 11: 29 – 32) 
14.  zlomky 2 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla 
15.  zlomky korálika z nepriehľadného zelenomodrého skla, zdobeného tmavomodrými očkami, olemovanými bielou farbou 
16.  zlomky guľovitého splošteného korálika z nepriehľadného tmavomodrého skla, zdobeného vlnovkou (so zachovanou skorodovanou bielou 

sklovitou výplňou); povrch značne skorodovaný 
17.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného sýtožltého skla, zdobený 4 zvislými radmi po 2 kruhových očkách tmavomodrej farby, ole-

movaných bielou farbou; š. 0,8 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,4 cm (tab. 11: 26) 
18.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla, zdobený tmavomodrými kruhovými očkami, olemovanými bielou 

farbou, čiastočne deformovaný; š. 0,6 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 11: 27) 
19.  guľovitý sploštený korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (so zvyškami svetložltej výplne), značne deformovaný 

žiarom; povrch porézny  
20.  neúplný guľovitý jantárový korálik žltej farby, zdobený 4 kruhovými očkami; š. 0,6 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 11: 33) 
21.  jantárový korálik žltej farby, značne deformovaný žiarom 
22.  neúplný bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 2,4 cm (tab. 11: 34) 
23.  dvojkónický praslen z tmavosivej hliny, zdobený 3 skupinkami koncentrických rytých elíps; hladký povrch potiahnutý svetlohnedou 

hlinkou; v. 2,1 cm, Ø 2,5 cm (tab. 11: 35) 
24.  guľovitý sploštený praslen zo svetlosivej hliny, zdobený 3 obvodovými ryhami; hladký povrch potiahnutý vyleštenou čiernou hlinkou;  

v. 1,8 cm, Ø 2,2 cm (tab. 11: 36)  
25.  dvojkónický praslen z tmavosivej hliny, zdobený v dolnej polovici vydutia 14 zvislými žliabkami; hladký povrch potiahnutý vyleštenou 

čiernou hlinkou; v. 2 – 2,2 cm, Ø 3,5 cm (tab. 11: 37) 

Obr. 37 
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Žiarový hrob 41/1953 (obr. 38)   

A:  v úseku 120,0 – 120,4 m hlavnej osi – od nej 31,2 – 31,6 m smerom doľava; kvadrant 61 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 0,4 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok žltej farby 

bez primiešaných uhlíkov 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené po dne hrob. jamy  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø 

 

Žiarový hrob 42/1953 (obr. 39)  tab. 12  

A:  v úseku 129,0 – 129,8 m hlavnej osi – od nej 5,0 – 5,8 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,8 m; hĺ. 1,0 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  v zásype hrob. jamy malá váza (1), 2 retiazky z bronzových krúžkov a bronzový krúžok (2 – 4), 13 hlinených korá-

likov (5 – 8) a 3 pečatidlá (9 – 11)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 5 – 8 z nákresu nejasná 

Nálezy:  

1.  malá váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím a malým odsadeným dnom; jemne plavený materiál 
v lome tehlovej farby; nepravidel. zvonku tmavohnedý a zvnútra hnedočierny povrch; v. 8,4 – 8,7 cm, Ø ústia 
4,2 cm, dno 3 – 3,3 cm (tab. 12: 1) 

2.  retiazka zo 7 bronzových uzavretých a otvorených krúžkovitých článkov kosoštvorcového prierezu; dĺ. 5,4 cm, 
von. Ø krúžkov 0,8 – 1,3 cm, vnút. Ø krúžkov 0,4 – 0,8 cm (tab. 12: 2)  

3.  retiazka zo 4 bronzových uzavretých a otvorených krúžkovitých článkov kosoštvorcového prierezu; dĺ. 3,6 cm, von. Ø krúžkov 1 – 1,2 cm, 
vnút. Ø krúžkov 0,6 – 0,8 cm (tab. 12: 3)  

4.  neúplný bronzový krúžkovitý článok z retiazky, kosoštvorcový prierez; von. Ø 1,2 cm, vnút. Ø 0,7 cm (tab. 12: 4) 
5.  6 valcovitých korálikov z keramickej hmoty, sfarbenej pôsobením ohňa do tmavohneda až hnedočierna, zdobených vetvičkovitým orna-

mentom; povrch značne porézny; dĺ. 1,8 – 2,3 cm, š. 0,8 – 0,9 cm, hr. 0,8 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,6 cm (tab. 12: 7 – 12)  
6.  zlomok korálika rovnakého tvaru ako č. 5; zachovaná dĺ. 0,7 cm (tab. 12: 13) 
7.  4 guľovité výrazne sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch mierne porézny; š. 0,4 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 

– 0,5 cm (tab. 12: 14 – 17)  
8.  2 nízke valcovité koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené radom 3 plytkých jamiek; š. 0,6 – 0,8 cm, 0,8 × 0,9/1 × 1 cm, Ø otvoru 

0,3 – 0,4 cm (tab. 12: 5, 6)  
9.  11 zlomkov plochého pečatidla obdĺžnikového tvaru z tmavotehlovej hliny; na pečatnej ploche plastická výzdoba: rovnoramenné trojuhol-

níky s jamkami kruhového tvaru v rohoch; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou (tab. 12: 20 – 29) 
10. ploché hlinené pečatidlo obdĺžnikového tvaru bez držadla; na pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: 5 meandrovitých pásov nad sebou; 

dĺ. 3,5 cm, š. 1,2 cm, hr. 1,2 cm (tab. 12: 18; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 37: 3) 
11.  poškodené hlinené kónické pečatidlo s pečatnou plochou kruhového tvaru; plastická výzdoba: pečatná plocha členená pomocou 4 sku-

piniek koncentrických trojuholníkov, usporiadaných do kríža; dĺ. 2,5 cm, Ø pečatnej plochy 2 cm (tab. 12: 19; podľa Dušek, 1966, 75, 
tab. 37: 2) 

Žiarový hrob 43/1953 (obr. 40)   tab. 12 

A:  v úseku 129,0 – 129,6 m hlavnej osi – od nej 11,0 – 11,6 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,7 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  na dne hrob. jamy váza (1), prikrytá misou (2); vo váze (1) črepy zo 7 nádob (3 – 9) (v hornej časti vázy), 

3 sklenené koráliky (10 – 12), 2 hlinené koráliky (13, 14), pečatidlo (16) (v strednej časti vázy) a bronzový 

hrot šípu (15) (na dne vázy)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  neúplná plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a malým rovným dnom, okraj 
sa nezachoval; pod max. vydutím 3 zachované plastické jazykovité výčnelky (štvrtý výčnelok odlomený); 
mierne porézny materiál; zdrsnený zvonku sivohnedý a zvnútra sivočierny povrch; zachovaná v. 26,4 cm, 
Ø dna 11,2 cm (tab. 12: 30) 

2.  hlboká misa kónického tvaru s rovným dnom, okraj rovno zrezaný; tmavohnedý povrch, pod okrajom 2 
vedľa seba umiestnené reparačné otvory; v. 12,5 cm, Ø ústia 33 cm, Ø dna 9,5 cm (tab. 12: 31; podľa Dušek, 1966, 75, tab. 37: 9) 

3.  črep z vydutia nádoby (váza?), vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku hnedý a zvnútra sivý povrch na vnút. strane 
potiahnutý svetlohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní (tab. 12: 32)  

4.  črepy z vydutia a dna džbánka, vyrobeného na kruhu, rovné dno odsadené; na von. strane dna centrálne umiestnené kruhové odtlačky dosky 
hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch zvonku tehlovej a zvnútra tmavohnedej farby na von. strane potiahnutý 
vyleštenou tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; Ø dna 5,3 cm (tab. 12: 33)  

5.  okrajový črep zo šálky, pod okrajom zvyšky masívneho pásikového uška; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných 
kamienkov; zvonku vyhladený žltohnedý a zvnútra zdrsnený tehlovohnedý povrch obojstranne poškodený; Ø ústia 5 cm (tab. 12: 34)  

6.  črepy z tela nádoby (hrniec?); jemný plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; zvonku hrubo vyhladený čierny  
a zvnútra nepravidel. tehlovohnedý povrch; hr. stien 0,8 – 1,1 cm 

7.  črep od dna hrubostenného hrnca; porézny materiál; hladký povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý svetlohnedou hlinkou  
8.  črep od dna misy; mierne porézny materiál; vyhladený povrch zvonku hnedočiernej a zvnútra tehlovej farby na vnút. strane potiahnutý 

svetlohnedou hlinkou; hr. stien 1 – 1,1 cm  
9.  2 črepy z tiel 2 nádob 
10.  guľovitý výrazne sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm 

(tab. 12: 37) 
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11.  melónovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla (4 zvislé rebrá); š. 0,5 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 12: 40) 
12.  polovica korálika rovnakého tvaru ako č. 11 
13.  guľovitý výrazne sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty; š. 0,3 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 12: 38) 
14.  malý guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 5 plytkými kruhovými jamkami; š. 0,3 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 

0,2 cm (tab. 12: 39) 
15. bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, deformovaný žiarom; nepravidel. otvor v krídelku; dĺ. 1,8 cm, š. 0,8 cm (tab. 12: 36) 
16. miniatúrne kónické pečatidlo z tmavohnedej hliny s pečatnou plochou kosoštvorcového tvaru, v strede držadla nepravidel. otvor (Ø 0,1 cm); 

na pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: 2 šikmé ryhy; povrch vyhladený a vyleštený; v. 1,3 cm, pečatná plocha 1,6 × 1,4 cm, držadlo 0,6 × 
0,9 cm (tab. 12: 35) 

Žiarový hrob 44/1953 (obr. 41)   tab. 13  

A:  v úseku 112,5 – 113,0 m hlavnej osi – od nej 43,0 – 43,5 m smerom doľava; kvadrant 61 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,1 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); zásyp: piesok bielej 

farby bez uhlíkov 
C: zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  v zásype hrob. jamy 5 sklenených korálikov (1 – 3), hlinený korálik (4), železný nôž (5) a 2 deformované amorfné 

zlomky z neznámeho materiálu  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha dvoch deformovaných amorfných zlomkov z neznámeho materiálu v nákre-
se nevyznačená 

Nálezy:  

1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,1 cm (tab. 
13: 4) 

2.  polovica guľovitého korálika z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla, pôvodne zdobeného 4 zvislými radmi s 2 tmavomodrými očkami, 
olemovanými bielou farbou; š. 0,7 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 13: 5) 

3.  3 žiarom pritavené guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného svetlomodrého skla, deformované žiarom; povrch značne skorodovaný 
4.  guľovitý sploštený korálik zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (so zvyškami svetložltej výplne); povrch čiastočne ota-

vený; š. 0,8 cm, Ø 1,4 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 13: 3) 
5.  zlomok tŕňovitej rukoväte a čepele železného noža; povrch značne skorodovaný (tab. 13: 1, 2) 

Žiarový hrob 45/1953 (obr. 42)  tab. 13 

A:  v úseku 129,0 – 129,8 m hlavnej osi – od nej 32,0 – 32,8 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,8 m; hĺ. 0,7 m); zásyp premiešaný s uhlík-

mi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy (väčšie kostrové zvyšky uložené na jej dne)  
D:  v zásype hrob. jamy 2 hlinené koráliky (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej 

blízkosti kostrového hrobu 143/1953, tento údaj však v NS chýba  

Nálezy:  

1.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch hladký; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, 
Ø otvoru 0,3 cm (tab. 13: 6, 7) 

Žiarový hrob 46/1953 (obr. 43)  tab. 13 

A:  v úseku 132,9 – 133,6 m hlavnej osi – od nej 27,0 – 27,7 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,8 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1); v zásype hrob. jamy črepy z 5 nádob (2 – 6)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  hrniec s esovito profilovanou hornou časťou, dovnútra šikmo zrezaný okraj na von. strane zosilnený; 

mierne porézny materiál; vyhladený a vyleštený zvonku žltohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch;  
v. 15,3 cm, Ø ústia 11,4 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 13: 8) 

2.  okrajový črep z tenkostennej nádoby (džbánok?), vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj lievikovito roztvore-
ný; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a vyleštený hnedočierny a zvnútra hladký tmavohnedý 
povrch; Ø ústia 8 cm (tab. 13: 9) 

3.  črep z ostro lomeného vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál; 
hladký povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; črep na hranách 
sekundárne zbrúsený a potiahnutý tmavohnedou hlinkou (tab. 13: 10) 

4.  dno z nádoby (hrniec?), rovné dno mierne odsadené; porézny materiál v lome hnedočierny; hladký žltohnedý povrch; Ø dna 14 cm (tab. 
13: 11) 

5.  2 črepy z vydutia nádoby; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou ostriva z drobných kamienkov v lome čierny; zvonku vyhla-
dený a vyleštený čierny a zvnútra mierne zdrsnený tehlovohnedý povrch, na vnút. strane imitácia rýh po vytáčaní; hr. stien 0,8 – 0,9 cm 

6.  črep z tela nádoby; porézny materiál; hrubo vyhladený tmavohnedý povrch; hr. stien 1 cm 

Žiarový hrob 47/1953 (obr. 44)  tab. 13 

A:  v úseku 133,3 – 134,1 m hlavnej osi – od nej 16,0 – 16,8 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,8 m; hĺ. 0,7 m)  
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2)  
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E:  antropologický posudok: Ø; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej 
blízkosti kostrového hrobu 149/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy:  

1.  okrajový črep a črepy z tela hrnca; pod zaobleným okrajom plastický pretláčaný pásik; porézny materiál so spo-
radickou prímesou drobných a stredne veľkých kamienkov; zvonku vyhladený tmavý žltohnedý až tmavohnedý 
a zvnútra mierne drsný tmavohnedý až hnedočierny povrch; Ø ústia 14,6 cm (tab. 13: 12) 

2.  fragment hrnca vajcovitého tvaru; pod oblúkovito vyhnutým okrajom úzky plastický pásik pretláčaný v dolnej 
polovici; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome čierny; hladký zvonku 
hnedočierny a zvnútra hnedý až tmavý žltohnedý povrch, okraj, hrdlo na von. strane a plastický pásik vyhladené 
a vyleštené; Ø ústia 20,1 cm (tab. 13: 13) 

Žiarový hrob 48/1953 (obr. 45)  tab. 14  

A:  v úseku 133,3 – 134.1 m hlavnej osi – od nej 11,0 – 11,8 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,8 m; hĺ. 1,1 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  na dne hrob. jamy váza v črepoch (1), v nej uložený hrniec v črepoch (3) a nad ním malá váza (2), 

uložená hore dnom; v zásype hrob. jamy nad vázou (1) železná tyčinka (4), sklenený korálik (5) a 3 hli-

nené koráliky (6)  

E:  antropologický posudok: Ø; váza č. 1 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase 
odkrytia hrobu 

Nálezy:  

1.  váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím a rovným dnom, okraj zaoblený; hnedý povrch;  
v. 30 cm, Ø ústia 15 cm, Ø dna 12,5 cm (tab. 14: 1; podľa Dušek, 1966, 76, tab. 37: 28) 

2.  malá váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím, zaoblený okraj lievikovito vyhnutý; jemne 
plavený materiál; hladký svetlosivý povrch potiahnutý na von. strane svetlou sivočiernou a na vnút. 
strane tmavou sivočiernou hlinkou; v. 8,4 – 9 cm, Ø ústia 6 × 6,2 cm, Ø dna 4,4 cm (tab. 14: 2)  

3.  malý hrniec kónického tvaru s rovným dnom, pod rovno zrezaným okrajom držadlo; hnedý povrch; 
v. 7 cm, Ø ústia 9 cm, Ø dna 6,5 cm (tab. 14: 7; podľa Dušek, 1966, 76, tab. 37: 26) 

4.  železná tyčinka kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 5,2 cm, Ø 0,3 – 0,5 cm (tab. 14: 6) 
5.  guľovitý sploštený korálik zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 76, tab. 37: 22) 
6.  3 guľovité sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (so zvyškami výplne svetlotehlovej farby), čiastočne defor-

mované žiarom; š. 0,8 – 0,9 cm, Ø 1,3 – 1,4 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,6 cm (tab. 14: 3 – 5) 

Žiarový hrob 49/1953 (obr. 46)   tab. 13  

A:  v úseku 133,0 – 133,9 m hlavnej osi – od nej 3,2 – 4,1 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,9 m; hĺ. 0,9 m) 
C:  väčšie zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1), drobné kostrové zvyšky rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  hrniec súdkovitého tvaru s esovito profilovanou hornou časťou, vyhnutý okraj na von. strane zosilnený; na 

ramene rad vtlačených jamiek a pod ním na max. vydutí 6 nepravidelne rozmiestnených zdvojených plas-
tických výčnelkov; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený povrch zvonku tehlovej (okraj a výzdoba 
tmavohnedé) a zvnútra tmavohnedej farby; v. 21 cm, Ø ústia 16,5 cm, Ø dna 12 cm (tab. 13: 14)  

Žiarový hrob 50/1953 (obr. 47)  tab. 14  

A:  v úseku 133,0 – 134,0 m hlavnej osi – od nej 32,0 – 33,0 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 1,0 m; hĺ. 1,0 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v dolnej tretine zásypu hrob. jamy fragmenty železného noža (1)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  2 fragmenty železného noža, jeden z fragmentov so zvyškami nitu (s tyčinkou kruhového prierezu); povrch 
značne skorodovaný (tab. 14: 8, 9) 

Žiarový hrob 51/1953 (obr. 48)   tab. 14  

A:  v úseku 132,0 – 132,8 m hlavnej osi – od nej 34,0 – 35,0 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,3 m (1,0 × 0,4 m; hĺ. 1,9 m), orientácia 

V – Z; zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  na dne hrob. jamy džbánok (1), misa (2) a malá váza (3)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1. dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, rovným odsadeným 
dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým nad okraj; hnedý povrch, na von. strane vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 9,5 cm, Ø ústia  
9 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 14: 12; podľa Dušek, 1966, 76, tab. 38: 4 a podľa fotograf. dokument.) 
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2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom; hnedočierny povrch; v. 10 cm, Ø ústia 22,5 cm, Ø dna 12 cm (tab. 14: 10; podľa 
Dušek, 1966, 76, tab. 38: 3) 

3.  malá váza dvojkónického tvaru s miestami zaobleným a miestami ostro lomeným vydutím, okraj mierne vyhnutý; jemne plavený materiál; 
hladký tmavohnedý povrch; v. 6,3 cm, Ø ústia 3,7 × 3,9 cm, Ø dna 3,3 cm (tab. 14: 11) 

Žiarový hrob 52/1953 (obr. 49)  tab. 15  

A:  v úseku 133,0 – 134,1 m hlavnej osi – od nej 6,0 – 7,1 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 1,1 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené po dne hrob. jamy  
D:  na dne hrob. jamy: misa (1) (v ľavej polovici), krčah (2) a miniatúrny hrniec (3) (v pravej polovici); 

v zásype hrob. jamy nad misou (1) bronzový náramok (4), fragment železného náramku (5), železná 

spona (6), fragmenty 3 železných ihlíc (7 – 9), zlomky železných tyčiniek (10), železný nôž (12), želez-
ný krúžok (13) a plochý kameň (15); v zásype hrob. jamy nad miniatúrnym hrncom (3) praslen (14); 
27 amorfných železných zlomkov a zlomok železnej tyčinky (11): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS 
a v nákrese  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným odsadeným dnom, okraj dovnútra šikmo zre-
zaný a zosilnený; mierne porézny materiál; vyhladený tmavohnedý povrch; v. 10 cm, Ø ústia 27,1 cm, Ø dna 9,3 cm (tab. 15: 1) 

2.  masívny dvojkónický krčah, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a masívnym tyčinkovitým uškom, 
spájajúcim stred hrdla s vydutím, ústie lievikovito roztvorené; na von. strane dna centrálne umiestnené odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; 
jemne plavený materiál; vyhladený svetlohnedý povrch mierne zdrsnený drobnými kamienkami, z oboch strán zvyšky svetlej žltohnedej 
hlinky, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 14,7 – 15 cm, Ø ústia 8,7 cm, Ø dna 6,6 cm (tab. 15: 6) 

3. miniatúrny hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom; jemne plavený materiál; zvonku nepravidel. povrch farby v škále 
hnedých a tehlových odtieňov, zvnútra mierne zdrsnený hnedý a tehlový povrch; v. 5,1 – 5,7 cm, Ø ústia 4,2 cm, Ø dna 3,4 × 3,7 cm 
(tab. 15: 2) 

4.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, vysoký segmentový prierez; von. Ø 6,8 cm, 
vnút. Ø 6,2 cm (tab. 15: 7) 

5.  fragment železného tyčinkového náramku, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 15: 16)  
6.  neúplná železná spona s pravdepodobne jednostranným vinutím, parabolicko vysoko klenutý a mierne asymetrický tyčinkovitý lúčik kru-

hového prierezu, ihla a zachycovač sa nezachovali; povrch značne skorodovaný; dĺ. 3 cm, v. 2 cm (tab. 15: 14) 
7.  fragment železnej ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, ihla sa nezachovala; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,8 cm 

(tab. 15: 8)  
8.  fragment železnej ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, ihla sa nezachovala; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,2 cm 

(tab. 15: 9)  
9.  fragment železnej ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, ihla sa nezachovala; povrch bez korózie; zachovaná dĺ. 1,6 cm (tab. 

15: 10)  
10.  zlomky 3 železných tyčiniek kruhového a obdĺžnikového prierezu; zachované dĺ. 1,8/1,8/2,4 cm (tab. 15: 11 – 13) 
11.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu, deformovanej žiarom; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 15: 4) 
12.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom a rovným ostrím, neúplná tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená pravo-

uhlým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 12,1 cm (tab. 15: 3) 
13.  železný zatvorený tyčinkový krúžok, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; von. Ø 3,2 cm, vnút. Ø 2 cm (tab. 15: 15) 
14.  dvojkónický praslen z hnedej hliny; na vydutí jamka kruhového tvaru; vyhladený povrch čiastočne poškodený; v. 2,8 cm, 3,4 × 3,6 cm 

(tab. 15: 5) 
15.  plochý svetloružový kameň obdĺžnikového tvaru; dĺ. 22 cm, š. 15 cm, hr. 2 cm (podľa Dušek, 1966, 76 a podľa NS č. 523/59) 

Žiarový hrob 53/1953 (obr. 50)   

A:  v úseku 134,0 – 134,5 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 0,5 m smerom doľava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,8 m); zásyp premiešaný s uhlík-

mi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy (väčšie kostrové zvyšky uložené na jej dne) 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø 

 

Žiarový hrob 54/1953 (obr. 51)   tab. 15 

A:  v úseku 137,0 – 137,5 m hlavnej osi – od nej 5,0 – 5,5 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,2 m); zásyp premiešaný s uhlík-

mi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v zásype hrob. jamy železné šidlo (1) a praslen (2)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  železné šidlo šesťuholníkového prierezu, hrot štvorhranného prierezu; povrch bez korózie; dĺ. 3,9 cm, š. 0,3 – 

0,8 cm, hr. 0,3 – 0,8 cm (tab. 15: 17) 
2.  neúplný dvojkónický praslen z hnedočiernej hliny, na vydutí skupinky nepravidel. rýh; povrch vyhladený a vy-

leštený; v. 2 cm, Ø 2,3 cm (tab. 15: 18)  
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Žiarový hrob 55/1953 (obr. 52)  tab. 14 

A:  v úseku 129,8 – 130,3 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 3,5 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,1 m); zásyp premiešaný s uhlík-

mi 
C:  zvyšky spálených kostí koncentrované na kôpke na dne hrob. jamy 
D: na dne hrob. jamy hrniec (1), miniatúrna váza (2), bronzový náramok (3), železný náramok (4) a praslen (5)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 4 a kremačných zvyškov v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  hrniec dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v dolnej tretine tela a rovným odsadeným dnom, v strede 
kónického hrdla dve proti sebe umiestnené masívne tyčinkovité ušká, okraj rovno zrezaný; porézny materiál  
s prímesou drobných kamienkov; zvonku poškodený a miestami vyhladený tmavohnedý a zvnútra vyhladený svetlohnedý povrch na vnút. 
strane potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 15 cm, Ø ústia 9,6 cm, Ø dna 7,5 × 7,8 cm (tab. 14: 13)  

2.  malá váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím, zaoblený okraj vyhnutý; mierne porézny materiál v lome tehlovej farby; vyhlade-
ný hnedý až hnedočierny povrch (imitácia keramiky vyrobenej na kruhu); v. 5,7 – 6 cm, Ø ústia 4,5 cm, Ø dna 3,3 × 3,5 cm (tab. 14: 14)  

3.  rozpadnutý a neúplný bronzový otvorený tyčinkový náramok so zachovaným odseknutým koncom, kruhový prierez; čiastočne deformo-
vaný žiarom (tab. 14: 16 – 18)  

4.  rozpadnutý a neúplný železný tyčinkový náramok, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 14: 19) 
5.  dvojkónický praslen zo svetlej sivohnedej hliny; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 3,2 cm, Ø 3,2 cm (tab. 14: 15)  

Žiarový hrob 56/1953 (obr. 53)  tab. 16 

A:  v úseku 142,5 – 143,0 m hlavnej osi – od nej 7,0 – 7,5 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,2 m); zásyp premiešaný  

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2), bronzový závesok (3), bronzový pliešok (4), fragment bubienkovej 

spony (5), lúčik hadovitej spony (6), vinutie zo spony (7), železný zlomok (8) a bronzové zlomky (9)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 8, 9 v nákrese nevyznačená; na základe údajov v NS o zameraní 
hrobu musel byť tento umiestnený nad kostrovým hrobom 177/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy:  

1.  črepy zo zaobleného vydutia vázy; mierne porézny materiál v lome tehlový a čierny; vyhladený zvonku svet-
lohnedý a zvnútra tmavý tehlovohnedý povrch na von. strane potiahnutý tmavohnedou hlinkou; hr. stien 0,6 
– 0,8 cm 

2.  okrajový črep a črepy z tela hrnca, vodorovný okraj zaoblený; mierne porézny materiál so sporadickou prí-
mesou drobných kamienkov a drvených črepov; vyhladený zvonku hnedočierny a zvnútra tmavohnedý až 
hnedočierny povrch; hr. stien 0,8 – 1 cm 

3.  trojuholníkovitý závesok z dvojitého bronzového plechu so závesným otvorom v hornej časti; poškodený; 
dĺ. 2,8 cm, š. 0,5 – 2 cm, hr. 0,3 – 0,5 cm (tab. 16: 9)  

4.  bronzový pliešok trapézoidného tvaru, na jednom konci otvor a na druhom konci odlomený tŕňovitý výbežok; 
zospodu tepaná výzdoba z pukličiek v 3 zvislých radoch; zachovaná dĺ. 2,8 cm, š. 0,8 – 1,3 cm, hr. 0,2 cm, 
Ø otvoru 0,1 cm (tab. 16: 10) 

5.  fragment bronzovej bubienkovej spony, deformovanej žiarom, zachovaný lúčik kruhového prierezu s liatym bubienkom, zdobeným na 
dol. okraji 2 vodorovnými ryhami (tab. 16: 11) 

6. lúčik z bronzovej hadovitej spony s otvorom na upevnenie ozdoby, pravdepodobne rozetky, deformovaný žiarom (tab. 16: 12) 
7.  samostreľové vinutie spony, pravdepodobne bronzová špirála navinutá na železnú tyčinku, dĺ. 1,9 cm (tab. 16: 13) 
8.  zlomok železného predmetu neznámeho tvaru, deformovaný žiarom (tab. 16: 14)  
9.  8 bronzových zlomkov, deformovaných žiarom, jeden tyčinkový zlomok zdobený priečnymi ryhami (tab. 

16: 1 – 8) 

Žiarový hrob 57/1953 (obr. 54)   

A:  v úseku 143,4 – 144,0 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,6 m smerom doľava; kvadrant 52 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,2 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v stred-

nej tretine 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø 
 

Žiarový hrob 58/1953 (obr. 55)   tab. 16 

A:  v úseku 149,0 – 149,6 m hlavnej osi – od nej 28,0 – 28,6 m smerom doľava; kvadrant 52 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,1 m) 
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená vo váze (1) a časť rozptýlená okolo vázy (1) 
D:  na dne v strede hrob. jamy váza (1); v strednej časti vázy (1) praslen (2)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  neúplná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, podsadenou spodnou časťou a malým rovným 
dnom, okraj sa nezachoval; hnedý povrch; zachovaná v. 34 cm, Ø dna 10 cm (tab. 16: 15; podľa Dušek, 1966, 
77, tab. 39: 10) 

2.  plochý praslen zo svetlosivej hliny; vyhladený povrch potiahnutý svetlohnedou hlinkou; v. 1,7 cm, Ø 3,6 cm 
(tab. 16: 16)  
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Žiarový hrob 59/1953 (obr. 56)   tab. 16  

A:  v úseku 149,3 – 149,9 m hlavnej osi – od nej 32,5 – 33,1 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,1 m); zásyp premiešaný s uhlíkmi 

a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy bronzový krúžok (1), bronzová ihlica (2) a 3 hlinené koráliky (3 – 5)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  neúplný bronzový plechový krúžok, obdĺžnikový prierez; povrch značne skorodovaný; pravdepodobný von. Ø 1,7 cm 
a vnút. Ø 1,4 cm (tab. 16: 18)  

2.  fragment bronzovej ihlice, hlavica a kŕčok sa nezachovali, ihla kruhového prierezu; zachovaná dĺ. 4,5 cm, Ø ihly 0,3 – 
0,4 cm (tab. 16: 17) 

3.  guľovitý korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (so zachovanou svetlou sivohnedou výplňou); 
vyhladený povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,7 cm, Ø 1,1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 16: 19) 

4.  guľovitý sploštený korálik z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch hladký; š. 0,7 cm, Ø 1,2 cm, 
Ø otvoru 0,4 cm (tab. 16: 20) 

5.  polovica korálika rovnakého tvaru ako č. 4; š. 0,6 cm, Ø 1,1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 16: 21) 

Žiarový hrob 60/1953 (obr. 57)  tab. 16 

A:  v úseku 149,5 – 150,1 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,6 m smerom doľava; kvadrant 52 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,0 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C: zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy 2 malé fľaše (1, 2), miniatúrna miska na nôžkach (3), zlomky bronzového 

plechového krúžku (5), 15 sklenených korálikov (6 – 9), 3 hlinené koráliky (10) a 2 strieborné koráliky (11, 12); 
miniatúrna miska (4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 6 – 12 z nákresu nejasná 

Nálezy:  

1.  malá fľaša dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím v dolnej tretine tela a rovným dnom, takmer vodo-
rovne vyhnutý okraj odsadený od štíhleho kónického hrdla; nad max. vydutím skupinka 4 šikmých plytkých 
žliabkov; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku hnedý a tehlový a zvnútra tmavý žltohnedý povrch 
obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavou sivočiernou hlinkou; v. 10,7 cm, Ø ústia 5,6 cm, Ø dna 5,9 cm 
(tab. 16: 22)  

2.  malá fľaša so širokým stlačeným zaobleným telom a rovným dnom, štíhle kónické hrdlo odsadené od tela vodorovným plytkým žliabkom, 
ústie lievikovito roztvorené; horná polovica vydutia zdobená nevýraznými zvislými žliabkami; jemne plavený materiál; poškodený vyhla-
dený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý vyleštenou hnedočiernou hlinkou; v. 9,6 – 9,8 cm, Ø ústia 4,5 cm, Ø dna 6,3 cm (tab. 
16: 23) 

3.  miniatúrna miska polguľovitého tvaru na 2 plochých štylizovaných antropomorfných nôžkach trojuholníkového tvaru, okraj tanierovito 
rozšírený; na von. strane nôžok zvislá hlboká ryha; jemne plavený materiál; vyhladený svetloružový povrch potiahnutý vyleštenou hne-
dočiernou hlinkou; v. 1,8 cm (s nôžkami 2,8 cm), ústie 6 × 4 cm, max. š. nôžok 2 – 2,2 cm, hr. nôžok 0,8 – 0,9 cm (tab. 16: 24, 24a, 24b)  

4.  miniatúrna miska, vyrobená na kruhu, s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený 
čierny povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 3 cm, Ø ústia 6,2 cm, Ø dna 2,4 cm (tab. 16: 29) 

5.  10 zlomkov bronzového plechového krúžku valcovitého tvaru, zdobeného zospodu tepanými vodorovnými rebrami; povrch značne skoro-
dovaný (tab. 16: 25, 26) 

6.  korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zdobený 2 tmavomodrými očkami, olemovanými bielou farbou (pôvodne pravdepodobne 
3 očká), čiastočne deformovaný žiarom; na povrch korálika pritavené kúsky tmavomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,3 cm 
(tab. 16: 30) 

7.  neúplný melónovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla (pôvodne 4 zvislé rebrá); š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 
16: 31) 

8.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného svetlomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 16: 35, 36) 
9.  11 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; niektoré koráliky deformované žiarom; š. 0,3 

– 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 16: 37 – 47) 
10.  3 kotúčovité koráliky z tmavožltej keramickej hmoty; povrch značne porézny; š. 0,1 cm, Ø 0,25 – 0,3 cm, Ø otvoru 0,1 cm (tab. 16: 32 – 34) 
11.  strieborný plechový dvojkónický korálik; š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 16: 27)  
12.  polovica strieborného plechového korálika rovnakého tvaru ako č. 5; š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 16: 28) 

Žiarový hrob 61/1953 (obr. 58) tab. 17 

A:  v úseku 135,2 – 135,8 m hlavnej osi – od nej 5,3 – 5,9 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,0 m); zásyp premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spá-

lených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v dolnej tretine zásypu hrob. jamy 2 malé vázy (1, 2), dno nádoby (3), črepy z nádob (4, 5), fragmenty bronzového náramku (6), bronzová 

záušnica (7), 2 bronzové pliešky (8, 9), 2 sklenené koráliky (10) a 2 prasleny (11, 12)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 3, 11, 12 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  malá váza dvojkónického tvaru s malým rovným dnom, zaoblený okraj vyhnutý, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia vodorovným 

žliabkom; na max. vydutí nevýrazné zvislé vypukliny; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený zvonku hnedočierny a zvnútra tmavo-
hnedý povrch; v. 10,4 cm, Ø ústia 6,6 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 17: 1)  

2.  malá váza so stlačeným, nízko položeným zaobleným vydutím a štíhlym valcovitým hrdlom, zaoblený okraj na von. strane zosilnený; na 
max. vydutí skupinky zvislých plytkých 5 až 6 žliabkov, prerušené 7 oválnymi plastickými výčnelkami; jemne plavený materiál; hrubo 
vyhladený zvonku svetlohnedý a zvnútra sivohnedý povrch; v. 8,6 – 8,8 cm, Ø ústia 5,4 × 5,6 cm, Ø dna 2,7 cm (tab. 17: 2) 
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3.  rovné dno nádoby, pravdepodobne vyrobenej na kruhu; mierne porézny materiál; hladký povrch tehlovej 
farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø dna 3,6 cm (tab. 17: 3)  

4.  črepy z tela tenkostenného hrnca, zdobeného poškodeným plastickým pretláčaným pásikom; porézny ma-
teriál v lome čierny; zvonku nepravidel. a zvnútra mierne zdrsnený tmavohnedý až hnedočierny povrch; hr. 
stien 0,7 – 0,8 cm  

5.  črepy z tiel najmenej 2 nádob  
6.  2 fragmenty bronzového tyčinkového náramku, jeden so zachovaným odseknutým koncom; oblúk zdobený 

skupinkami priečnych rebier v kombinácii s hladkými medziúsekmi, kruhový prierez (tab. 17: 4, 5) 
7.  masívna bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zosilneným koncom, pô-

vodne s hlavičkou; záušnica potiahnutá pravdepodobne zlatou fóliou (jej oba konce stepané na vnút. strane 
krúžku); von. 1,8 × 2,4 cm, vnút. Ø 0,8 cm (tab. 17: 10) 

8.  zlomok bronzového pliešku s oblúkovito tvarovaným okrajom a s otvorom; na pliešok pritavený zlomok 
ďalšieho bronzového pliešku s otvorom (tab. 17: 12) 

9. zlomok bronzového pliešku s 2 otvormi vedľa seba (tab. 17: 11)  
10.  2 koráliky z tmavomodrého skla, deformované žiarom (tab. 17: 6, 7) 
11.  dvojkónický praslen zo svetlosivej hliny; vyhladený povrch potiahnutý vyleštenou hnedou hlinkou; na vy-

dutí miestami výrazné stopy opotrebovania; v. 2,5 cm, Ø 3,4 cm (tab. 17: 8) 
12.  plochý melónovitý praslen z tmavohnedej hliny (8 zvislých rebier); hladký povrch potiahnutý svetloružovou hlinkou; v. 1,2 cm, Ø 2,7 cm 

(tab. 17: 9) 

Žiarový hrob 62/1953 (obr. 59)   tab. 18 

A:  v úseku 132,0 – 132,6 m hlavnej osi – od nej 9,5 – 10,1 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,2 m) 
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená vo váze (1) (väčšie kosti koncentrované na jej dne) a časť rozptýlená 

okolo vázy (1)  
D:  na dne v strede hrob. jamy váza (1) a v nej hore dnom uložená misa (2); z ľavej strany vázy (1) hrniec (3)  

a miska na nôžke (4), miska uložená na boku; z pravej strany vázy (1) misa v črepoch (5), črep od dna nádoby 

(6) a železný nôž (7); fragment železného noža (8): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  neúplná váza s podsadenou spodnou časťou a malým odsadeným dnom, okraj sa nezachoval; porézny ma-
teriál v lome čierny; hladký hnedý povrch na von. strane pod vydutím potiahnutý žltohnedou hlinkou; za-
chovaná v. 24,3 cm, Ø dna 12 cm (tab. 18: 5)  

2.  hlboká misa kónického tvaru s mierne odsadeným dnom, zaoblený okraj zhrubnutý; jemne plavený materiál; 
vyhladený tmavohnedý povrch, na von. strane okraja zvyšky vyleštenej tmavohnedej hlinky, na vnút. strane 
imitácia rýh po vytáčaní; v. 10,2 – 10,5 cm, Ø ústia 20,1 cm, Ø dna 10,2 cm (tab. 18: 1)  

3.  menší hrniec dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v spodnej tretine tela a rovným dnom, zaoblený 
okraj vyhnutý, časť steny pretlačená dovnútra; v. 13,5 cm, Ø ústia 12 cm, Ø dna 9 cm (tab. 18: 4; podľa Du-
šek, 1966, 78, tab. 40: 5 a podľa fotograf. dokument.)  

4. hlboká miska kónického tvaru na dutej kónickej nôžke, okraj rovno zrezaný; nepravidel. povrch tehlovej farby; v. 10 cm, Ø ústia 14 cm, 
Ø dna 7 cm (tab. 18: 2; podľa Dušek, 1966, 78, tab. 40: 4)  

5.  neúplná hlboká misa polguľovitého tvaru, vyrobená na kruhu, okraj zaoblený, dno sa nezachovalo; jemný plavený materiál v lome čierny; 
vyhladený svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou; zachovaná v. 8,6 cm, Ø ústia 23,1 cm (tab. 18: 3) 

6. 2 črepy od dna nádoby (misa?), vyrobenej na kruhu, rovné dno mierne odsadené, oba črepy poškodené; jemne plavený materiál; vyhla-
dený svetlohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, hrany potiahnuté hlinkou; Ř dna pravdepodobne 9 cm  

7.  neúplný železný nôž s dlhou neodsadenou jazykovitou rukoväťou s 2 masívnymi nitmi, čepeľ sa nezachovala; povrch čiastočne skorodo-
vaný; zachovaná dĺ. 13,4 cm (tab. 18: 7)  

8.  fragment železného noža s oblúkovito prehnutým chrbtom a neopotrebovaným ostrím, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od 
čepele oddelená pravouhlým vykrojením na strane ostria; povrch bez korózie; zachovaná dĺ. 6,4 cm (tab. 18: 6) 

Žiarový hrob 63/1953 (obr. 60)  tab. 17 

A:  v úseku 133,2 – 133,8 m hlavnej osi – od nej 7,5 – 8,1 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,9 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C: zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  na dne hrob. jamy v jej strede 2 sklenené koráliky (1, 2)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného sýtožltého skla, zdobený tmavomodrými očkami, olemovaný-

mi bielou farbou, čiastočne deformovaný žiarom; š. 0,4 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 17: 13) 
2.   guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla, zdobený tmavomodrými očkami, ole-

movanými bielou farbou, čiastočne deformovaný žiarom; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 1 cm, 
Ø otvoru 0,2 cm (tab. 17: 14) 

Žiarový hrob 64/1953 (obr. 61)   

A: v úseku 131,5 – 132,1 m hlavnej osi – od nej 5,0 – 5,6 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,8 m); zásyp 

premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy (blízko steny) črepy z 2 nádob (1, 2)  
E:  antropologický posudok: Ø  

 
Obr. 58 

 
Obr. 59 

 

 
Obr. 60 

 

 
Obr. 61 

 



 28  

Nálezy:  

1.  3 črepy z tela nádoby (hrniec?); jemne plavený materiál v lome čierny; hrubo vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý 
tmavohnedou hlinkou; hr. stien 0,8 – 1 cm 

2.  2 črepy z tela misy; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; hrubo vyhladený žltohnedý povrch; hr. stien 1 cm  

Žiarový hrob 65/1953 (obr. 62)  tab. 17  

A:  v úseku 142,9 – 143,5 m hlavnej osi – od nej 1,6 – 2,2 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,2 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v dolnej tretine zásypu hrob. jamy zlomky železných tyčiniek (1) a fragment železnej ihlice (2) (v strednej časti) 

a hlinený korálik (3) (pri stene hrob. jamy)  
E:  antropologický posudok: Ø; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bez-

prostrednej blízkosti žiarového hrobu 66/1953 a kostrových hrobov 179/1953 a 181/1953, tento údaj však v NS 
chýba 

Nálezy:  

1.  6 zlomkov železných tyčiniek kruhového prierezu; povrch niektorých tyčiniek značne skorodovaný; zacho-
vané dĺ. 1,2 – 3,6 cm (tab. 17: 16 – 21) 

2.  fragment železnej ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, kŕčok a ihla sa nezachovali; zachovaná dĺ. 0,8 cm (tab. 17: 15)  
3. guľovitý sploštený korálik z keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 78, tab. 40: 10) 

Žiarový hrob 66/1953 (obr. 63)   tab. 17 

A: v úseku 145,5 – 143,1 m hlavnej osi – od nej 2,2 – 2,8 m smerom doprava; kvadrant 30 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,1 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy misa v črepoch (1), črepy z nádob (2), fragmenty 3 železných ihlíc (3 – 5), 

železné zlomky (6) a praslen (7)  

E:  antropologický posudok: Ø; misa č. 1 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase od-
krytia hrobu; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej blízkos-
ti žiarového hrobu 65/1953 a kostrových hrobov 179/1953 a 181/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy:  

1.  esovito profilovaná hlboká misa s ostro lomeným dvojkónickým telom a oblúkovito prehnutým hrdlom, okraj 
vodorovne vyhnutý; mierne porézny materiál; vyhladený a vyleštený tmavý žltohnedý až hnedočierny povrch 
(hlinka?); v. 11,1 – 11,4 cm, Ø ústia 19,5 cm, Ø dna 8,4 cm (tab. 17: 22) 

2.  črepy z tiel najmenej 3 nádob 
3.  fragment železnej ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, hrot sa nezachoval; povrch čiastočne sko-

rodovaný; zachovaná dĺ. 5,1 cm, Ø ihly 0,3 cm (tab. 17: 23) 
4.  fragment masívnej železnej ihlice s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, dolná polovica ihly s hrotom 

sa nezachovala; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,4 cm (tab. 17: 24) 
5.  fragment masívnej železnej ihlice, hlavica a hrot sa nezachovali; zachovaná dĺ. 4,9 cm, Ø ihly 0,4 cm (tab. 17: 26) 
6.  10 železných zlomkov kruhového a obdĺžnikového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 1,4 – 2,2 cm (tab. 17: 27 – 31)  
7.  nepravidel. dvojkónický praslen z hliny tehlovej farby s asymetricky umiestneným zvislým otvorom; nepatrne zdrsnený povrch potiah-

nutý svetlohnedou hlinkou; v. 3 – 3,1 cm, š. 4,5 × 4,6 cm (tab. 17: 25) 

Žiarový hrob 67/1953 (obr. 64)  tab. 19  

A:  v úseku 143,9 – 144,6 m hlavnej osi – od nej 5,0 – 5,7 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,7 m; hĺ. 1,2 m); zásyp premie-

šaný s uhlíkmi 
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená v hrnci (1) a časť rozptýlená okolo hrnca (1)  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1), misa v črepoch (2), črepy z nádob (3 – 11), železný meč (12) a 2 železné 

nože (13 – 15)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  hrniec vajcovitého tvaru s odsadeným dnom, pod zaobleným okrajom 2 vodorovné ryhy; pod max. vydutím 

3 plastické jazykovité výčnelky (pôvodne štyri); porézny povrch v lome čierny; vyhladený zvonku tehlový  
a zvnútra tmavohnedý povrch na von. strane potiahnutý žltohnedou hlinkou; v. 26,6 cm, Ø ústia 19,5 cm,  
Ø dna 12,8 cm (tab. 19: 1) 

2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným odsadeným dnom, zaoblený 
okraj dovnútra zosilnený a odsadený; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní;  
v. 9,3 – 9,6 cm, Ø ústia 27,9 cm, Ø dna 10,2 cm (tab. 19: 7)  

3.  horná polovica tela hrnca kvetináčovitého tvaru; pod rovno zrezaným a zhrubnutým okrajom 4 pravidelne rozmiestnené plastické oválne 
výčnelky; porézny materiál; nepravidel. a zdrsnený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlosivý až tehlový povrch na vnút. strane potiahnu-
tý tmavohnedou hlinkou; zachovaná v. 12,8 cm, Ø ústia 22,2 cm (tab. 19: 11) 

4.  črep z tela hrnca, zdobeného plastickým presekávaným pásikom, prerušeným oválnym výčnelkom (v strede pretlačeným); porézny materiál 
v lome tmavohnedý; zvonku hladký tehlový a zvnútra mierne zdrsnený svetlohnedý povrch na von. strane potiahnutý svetlohnedou hlin-
kou (tab. 19: 2) 

5.  črep z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; porézny materiál v lome čierny; hrubo vyhladený zvonku tehlovohnedý  
a zvnútra tmavohnedý povrch (tab. 19: 3) 
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6.  črep zo zaobleného vydutia nádoby; jemne plavený materiál v lome čierny; vyhladený zvonku hnedý až čierny a zvnútra tmavý žltohne-
dý povrch so stopami po plošnom tuhovaní (tab. 19: 4) 

7.  okrajový črep z misy s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; mierne porézny materiál v lome čierny; vyhladený zvonku tmavohnedý 
a zvnútra svetlý žltohnedý povrch na vnút. strane potiahnutý tmavohnedou hlinkou (tab. 19: 5) 

8.  črep od dna nádoby; mierne porézny materiál s prímesou drvených črepov v lome čierny; zvonku mierne drsný tmavohnedý a zvnútra 
vyhladený tehlovohnedý povrch (tab. 19: 6) 

9.  okrajový črep z malej nádoby (džbánok alebo váza); jemne plavený materiál s prímesou drobných kamienkov a organických zvyškov; 
vyhladený čierny povrch; Ø ústia 7,8 cm (tab. 19: 8) 

10.  okrajový črep z misy so zatiahnutým zahroteným okrajom, ostrým lomom na zahnutí a podsadenou spodnou časťou; mierne porézny 
materiál s prímesou drobných kamienkov v lome sivočierny; vyhladený hnedočierny povrch; Ø ústia 27 cm (tab. 19: 10) 

11.  5 črepov z tiel viacerých nádob  
12.  rozpadnutý železný meč; zachovaná dĺ. 18 cm (tab. 19: 9; podľa Dušek, 1966, 78, tab. 40: 20)  
13.  železný nôž s mierne oblúkovito prehnutým chrbtom, opotrebovaným ostrím a spevňovacou objímkou, hrot čepele sa nezachoval; na 

oboch stranách neúplnej jazykovitej rukoväte s jedným nitom zvyšky zdobeného kosteného obloženia: široký pás s rytým sieťovým or-
namentom; povrch značne skorodovaný; kostené obloženie pôsobením ohňa sfarbené do čierna; zachovaná dĺ. 11,8 cm (tab. 19: 12, 12a) 

14.  malý železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, rovným ostrím a spevňovacou objímkou, rukoväť a hrot čepele sa nezachovali; 
povrch značne skorodovaný; nôž pritavený na čepeľ železného noža č. 13; zachovaná dĺ. 7,2 cm (tab. 19: 13, 13a) 

15.  zlomok kosteného obloženia jazykovitej rukoväte železného noža č. 13, zdobený sieťovým ornamentom; zlomok pôsobením ohňa sfar-
bený do čierna (tab. 19: 12b) 

Žiarový hrob 68/1953 (obr. 65)   tab. 20 

A:  v úseku 141,0 – 141,7 m hlavnej osi – od nej 35,0 – 35,7 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,9 m); zásyp premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1) a v hrnci (2)  
D:  na dne hrob. jamy váza (1), hrniec (2) a misa (3), misa (3) ústím opretá o telo hrnca (2); hrniec (4): bez 

uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; na dne vázy (1) fragmenty kostenej pošvy britvy (5), 

ragmenty 2 železných nožov (6 – 8) a amorfný železný zlomok  

E:  antropologický posudok: Ø; príslušnosť hrnca č. 4 k hrobu 68/1953 je sporná, podľa fotograf. doku-
ment. patrí k nálezom z predmetného hrobu, ale v NS medzi nálezmi uvedený nie je; poloha misy č. 3 
v nákrese nevyznačená  

Nálezy:  
1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, podsadenou spodnou časťou a malým 

dnom, vyhnutý okraj odsadený od kónického hrdla; porézny materiál v lome čierny; hladký tmavohnedý 
až hnedočierny povrch (okraj zvnútra tehlový); v. 34 cm, Ø ústia 16,4 cm, Ø dna 10,8 cm (tab. 20: 2)  

2.  neúplný široký hrniec súdkovitého tvaru, okraj sa nezachoval; nad max. vydutím poškodený hladký 
plastický pásik; zvonku poškodený a hrubo vyhladený žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami v dolnej 
časti tela, zvnútra vyhladený a vyleštený žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami v hornej polovici tela; 
zachovaná v. 17,2 cm, Ø dna 12 cm (tab. 20: 3)  

3.  misa kónického tvaru s rovným dnom, okraj rovno zrezaný; v. 8 cm, Ø ústia 21 cm, Ø dna 10 cm (tab. 
20: 14; podľa Dušek, 1966, 78, tab. 41: 3) 

4.  neúplný hrniec vajcovitého tvaru s malým odsadeným dnom, okraj sa nezachoval; zachované 2 nepravidelne rozmiestnené plastické v strede 
pretlačené výčnelky; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku zdrsnený hnedý až čierny a zvnútra hladký tehlový až 
tehlovohnedý povrch; zachovaná v. 31,2 cm, Ø dna 13,2 cm (tab. 20: 1)  

5.  8 fragmentov kostenej pošvy britvy; rytá výzdoba: nepravidelne rozmiestnené kruhové očká a skupinky kruhových očiek v kombinácii 
s priečnymi ryhami; na koncoch dvoch fragmentov zachované otvory pre nit; zachované dĺ. 0,8 – 8,8 cm (tab. 20: 6 – 13)  

6.  dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu železného noža so zvyškami spevňovacej objímky; povrch značne skorodovaný; zachovaná 
dĺ. 6,2 cm (tab. 20: 4)  

7.  fragment čepele železného noža so zachovaným hrotom; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 7,4 cm (tab. 20: 5) 
8.  13 zlomkov železného noža (časť patrí k nožu č. 5 a časť k nožu č. 6); povrch značne skorodovaný  

Žiarový hrob 69/1953 (obr. 66)  tab. 21 

A:  v úseku 137,0 – 137,6 m hlavnej osi – od nej 36,0 – 36,6 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,0 m) 
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená vo váze (1) a časť rozptýlená okolo vázy (1)  
D:  na dne hrob. jamy váza (1), črepy z misy (2), črepy z nádob (3), železný nôž (4) a železné zlomky (5)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a odsadeným dnom, zaoblený okraj 
mierne vyhnutý; mierne porézny materiál; vyhladený svetlosivý povrch; v. 30 cm, Ø ústia 16 cm, Ø dna 
12,4 cm (tab. 21: 1)  

2.  okrajové črepy z tenkostennej misy polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; jemne 
plavený materiál s prímesou drobných kamienkov; vyhladený hnedočierny až sivočierny povrch so zvyškami 
obojstranného tuhovania; Ø ústia 21 cm (tab. 21: 2) 

3.  črepy z tiel najmenej 3 hrubostenných nádob 
4.  2 fragmenty železného noža s mierne prehnutým chrbtom a rovným ostrím, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená 

vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 4,8/8,2 cm (tab. 21: 12, 13)  
5.  9 železných zlomkov (pravdepodobne z noža), na jednom zlomku zvyšky otvoru (tab. 21: 3 – 11) 

Žiarový hrob 70/1953 (obr. 67)  tab. 21 

A:  v úseku 139,0 – 139,6 m hlavnej osi – od nej 8,8 – 9,4 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,0 m) 
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C:  zvyšky spálených kostí uložené v nádobe (1)  
D:  na dne hrob. jamy nerekonštruovateľná nádoba v črepoch (1), prikrytá misou (2); z pravej strany nádoby 

(1) džbánok (3); črepy z nádob (4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v nádobe (1)  
3 koráliky (5 – 7) (v jej strede) a praslen (8) (na jej dne)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  nádoba; porézny materiál; tmavohnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 79) 
2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, odsadeným od tela vo-

dorovnou ryhou, rovné dno odsadené; jemne plavený materiál; vyhladený sivočierny až čierny povrch, na 
vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 10,2 – 10,5 cm, Ø ústia 28,5 cm, Ø dna 10,1 cm (tab. 21: 14) 

3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s odsadeným mierne konkávnym dnom a pásikovým, pozdĺžne 
žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, vydutie miestami zaoblené a miestami ostro lomené; jemne 
plavený materiál; vyhladený tmavý sivohnedý povrch (hlinka?), na von. strane hrdla a na vnút. strane vý-
razné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna stopy opotrebovania; v. 9,3 – 9,9 cm  
(s uškom 11,4 cm), Ø ústia 7,5 × 8,7 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 21: 18)  

4.  črepy z tiel najmenej 3 hrubostenných nádob 
5.  korálik z tmavomodrého skla, deformovaný žiarom; na povrchu pritavené zvyšky kosti  
6.  guľovitý výrazne sploštený korálik z nepriehľadného svetložltého skla (pôvodne svetlomodrý); povrch skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, 

Ø otvoru 0,4 cm (tab. 21: 16) 
7.  kónický korálik z neznámeho materiálu svetložltej farby (keramika?); povrch porézny; š. 0,4 cm, horný Ø 0,4 cm, dolný Ø 0,5 cm, Ø hor. otvo-

ru 0,15 cm, Ø dol. otvoru 0,3 cm (tab. 21: 17)  
8.  dvojkónický praslen zo svetlosivej hliny; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 2 cm, 2,9 × 3,1 cm (tab. 21: 15) 

Žiarový hrob 71/1953 (obr. 68)  tab. 21  

A:  v úseku 142,3 – 142,9 m hlavnej osi – od nej 11,3 – 11,9 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  na dne v strednej časti hrob jamy hrniec v črepoch (1)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplný hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, nízke valcovité hrdlo odsadené od 

pleca, okraj sa nezachoval; na pleci rad vtlačených žliabkov obdĺžnikového tvaru; mierne porézny mate-
riál; zvonku mierne zdrsnený a zvnútra hrubo vyhladený tmavohnedý až hnedočierny povrch; zachovaná 
v. 18,6 cm, Ø dna 11,7 cm (tab. 21: 19)  

Žiarový hrob 72/1953 (obr. 69)  tab. 22  

A:  v úseku 134,0 – 134,65 m hlavnej osi – od nej 39,0 – 39,65 m smerom doprava; kvadrant 7 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,65 m; hĺ. 1,0 m); zásyp premieša-

ný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy (v hĺ. 0,8 m)  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy malá nádoba (1), miniatúrna nádoba (2), bronzová záušnica (3), 

železný nôž (4), pečatidlo (5), zlomky schránky mušle (6) a 2 zlomky okru  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha dvoch zlomkov okru v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  dolná polovica tela malej nádoby (hrniec?); mierne porézny materiál; drsný zvonku tmavohnedý a zvnútra 
hnedočierny povrch; zachovaná v. 5 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 22: 1)  

2.  miniatúrna nádoba s guľovitým telom a odsadeným vyhnutým okrajom; jemne plavený materiál; na von. 
strane poškodený vyhladený čierny povrch obojstranne potiahnutý svetlohnedou hlinkou; v. 4,2 cm, Ø ústia 
3,8 cm, Ø dna 3,3 – 3,5 cm (tab. 22: 2)  

3.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom, zosilneným koncom a zdobenou kužeľovitou hlavič-
kou; záušnica potiahnutá zlatou fóliou (tab. 22: 3; podľa Dušek, 1966, 79, tab. 41: 17) 

4.  2 fragmenty železného noža s rovným chrbtom a ostrím so stopami opotrebovania, odlomená tŕňovitá 
rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená vykrojením na strane chrbta; povrch značne skoro-
dovaný; zachované dĺ. 5/5,6 cm (tab. 22: 6) 

5.  tyčinkovité pečatidlo z tmavohnedej hliny s pečatnou plochou kruhového prierezu; na pečatnej ploche zahĺbená plastická výzdoba: 
koncentrické kruhy; hladký povrch miestami poškodený; v. 2,1 cm, Ø 1,2 cm (tab. 22: 4)  

6.  4 zlomky schránky mušle – pravdepodobne rod Unio (tab. 22: 5, 5a, 5b, 5c)  

Žiarový hrob 73/1953 (obr. 70)   tab. 22  

A:  v úseku 147,0 – 147,6 m hlavnej osi – od nej 13,5 – 14,1 m smerom doprava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy miska na nôžke (1); črepy z 8 nádob (2 – 9): bez uvedenia a vyznačenia 

polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  hlboká miska polguľovitého tvaru na nízkej dutej lievikovitej nôžke, okraj zaoblený; nepravidel. povrch;  

v. 9 cm, Ø ústia 12 cm (tab. 22: 7; podľa Dušek, 1966, 79, tab. 42: 1)   
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2.  črep štvorcového tvaru z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý 
hnedou hlinkou, hrany potiahnuté hnedou hlinkou; rozmery 2,8 × 3,8 cm  

3.  okrajový črep z nádoby (misa alebo hrniec) s esovito profilovanou hornou časťou a mierne roztvoreným ústím, okraj zaoblený; mierne 
porézny materiál; zvonku nepravidel. sivohnedý a zvnútra vyhladený svetlý žltohnedý povrch; Ø ústia 25 cm (tab. 22: 8) 

4.  horná polovica tela hrnca kvetináčovitého tvaru s roztvoreným ústím; pod zaobleným okrajom plochý plastický pretláčaný pásik; jemne 
plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome čierny; zvonku nepravidel. a mierne drsný a zvnútra vyhladený 
tmavohnedý až hnedočierny povrch; Ø ústia 15 cm (tab. 22: 9) 

5.  okrajový črep z misy so zatiahnutým okrajom; mierne porézny materiál s prímesou drvených črepov v lome tehlovohnedý; vyhladený čierny 
povrch na von. strane potiahnutý hnedou hlinkou 

6.  okrajový črep z misy so zaobleným okrajom; mierne porézny materiál v lome čierny; vyhladený hnedý až hnedočierny povrch; Ø ústia 
27 – 29 cm 

7.  2 črepy z tela veľkej nádoby; porézny materiál; zvonku vyhladený hnedočierny a zvnútra mierne zdrsnený sivohnedý povrch, na vnút. 
strane imitácia rýh po vytáčaní; hr. stien 1 – 1,2 cm  

8.  črep z tela nádoby; jemne plavený materiál v lome čierny; zvonku vyhladený žltohnedý a zvnútra mierne zdrsnený hnedočierny povrch; 
hr. stien 1,1 cm 

9.  drobné črepy z tenkostennej nádoby; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drvených črepov v lome tehlovohnedý; vyhladený 
hnedočierny povrch; hr. stien 0,7 – 0,8 cm 

Žiarový hrob 74/1953 (obr. 71)  tab. 23  

A:  v úseku 148,0 – 148,6 m hlavnej osi – od nej 14,5 – 15,1 m smerom doprava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m) 
C: zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z 10 nádob (1 – 10), 2 železné nože (11, 12) a železné zlomky (13)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  okrajový črep z misy, vyrobenej na kruhu, s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; jemne plavený materiál; 

vyhladený hnedočierny povrch; Ø ústia 27 cm (tab. 23: 1) 
2.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený 

materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch potiahnutý na von. strane tmavohnedou a na vnút. strane tmavou 
žltohnedou hlinkou, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 25,5 cm (tab. 23: 3) 

3.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, so zatiahnutým okrajom, výrazne odsadeným od tela, okraj dovnútra zosilnený; 
jemne plavený materiál; vyhladený zvonku sivohnedý a zvnútra tehlový povrch potiahnutý na von. strane tmavohnedou a na vnút. strane 
tehlovohnedou hlinkou, na von. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou (tab. 23: 6) 

4.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, so zatiahnutým okrajom, výrazne odsadeným od tela, zaoblený okraj dovnútra 
zosilnený a odsadený; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, 
hrany potiahnuté tmavou žltohnedou hlinkou; Ø ústia 22,5 cm (tab. 23: 7) 

5.  okrajový črep z plytkej misky kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, so zatiahnutým okrajom, odsadeným od tela, okraj dovnútra zosilnený; 
jemne plavený materiál v lome tmavohnedý; vyhladený svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou; Ø ústia 19,5 cm (tab. 
23: 8) 

6.  okrajový črep z misy, vyrobenej na kruhu, s odsadeným zhrubnutým a zahroteným okrajom; jemne plavený materiál; vyhladený povrch 
tehlovej farby obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou, bočné hrany potiahnuté hlinkou, dolná hrana sekundárne zbrúsená; Ø ústia 24 cm 
(tab. 23: 9) 

7.  2 okrajové črepy z misy, vyrobenej na kruhu, s dovnútra zosilneným okrajom, odsadeným od tela; jemne plavený materiál; vyhladený 
zvonku svetlý žltohnedý a zvnútra tehlový povrch obojstranne potiahnutý svetlohnedou hlinkou, pod okrajom na von. strane obežná ryha 
po vytáčaní, ryhy po vytáčaní slabo viditeľné i na vnút. strane, hrany potiahnuté hlinkou; Ø ústia 27 cm (tab. 23: 10) 

8.  okrajový črep z hrnca kvetináčovitého tvaru; pod zaobleným okrajom plochý plastický pretláčaný pásik; mierne porézny materiál so spo-
radickou prímesou drobných kamienkov a drvených črepov v lome čierny; hrubo vyhladený zvonku tehlovohnedý až tmavohnedý a zvnútra 
tmavohnedý až hnedočierny povrch; Ø ústia 16,5 cm (tab. 23: 2) 

9.  8 črepov z tela tenkostenného hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou ostriva  
z drobných kamienkov v lome čierny; zvonku hrubo vyhladený tehlový a zvnútra zdrsnený tehlovohnedý povrch na von. strane potiahnu-
tý tmavohnedou hlinkou (tab. 23: 4) 

10.  okrajový črep z misy kónického tvaru, okraj zaoblený; jemne plavený materiál v lome čierny; vyhladený povrch tehlovej farby na von. strane 
potiahnutý tmavohnedou a na vnút. strane žltohnedou hlinkou; Ø ústia 27 cm (tab. 23: 5) 

11.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, časť čepele s hrotom sa nezachovala, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺž-
nikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; zachovaná dĺ. 8,8 cm (tab. 23: 11) 

12.  tŕňovitá rukoväť železného noža; zachovaná dĺ. 2,8 cm (tab. 23: 12) 
13.  2 železné zlomky (tab. 23: 13, 14) 

Žiarový hrob 75/1953 (obr. 72)   tab. 22 

A:  v úseku 138,0 – 138,5 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 30,5 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,9 m)  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy bronzová tyčinka (1), 2 sklenené koráliky (2, 3) a 7 hlinených korálikov (4 – 7)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 6 v nákrese nevyznačená; na základe údajov v NS o zameraní 

hrobu musel byť tento umiestnený pod kostrovým hrobom 155/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy:  
1.  bronzová tyčinka kruhového prierezu, deformovaná žiarom; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 22: 10) 
2.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 22: 11) 
3.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby, čiastočne deformovaný žiarom; š. 0,4 cm, 0,6 × 0,8 cm, 

Ø otvoru 0,2 cm (tab. 22: 12) 
4.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, čiastočne deformovaný žiarom; povrch značne porézny; š. 0,6 cm, Ø 1,2 cm,  

Ø otvoru 0,8 cm (tab. 22: 13) 
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5.  4 guľovité sploštené koráliky z keramickej hmoty, sfarbenej pôsobením ohňa do čierna, zdobené vlnovkou (so zachovanou žltou výplňou); 
š. 0,6 – 0,8 cm, Ø 1,1 – 1,3 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,5 cm (tab. 22: 14 – 17) 

6.  valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými radmi trojíc plytkých kruhových jamiek; povrch potiahnutý 
svetlohnedou hlinkou; dĺ. 1,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvorov 0,4 – 0,5 cm (tab. 22: 18) 

7.  zlomok valcovitého korálika z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobeného 3 plytkými kruhovými jamkami; zachovaná dĺ. 1 cm (tab. 22: 19) 

Žiarový hrob 76/1953 (obr. 73) (10. 11. 1953)  tab. 24  

A:  v úseku 139,0 – 139,8 m hlavnej osi – od nej 39,5 – 40,3 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,8 m; hĺ. 1,0 m) 
C:  časť zvyškov spálených kostí uložená v mise (1) a časť rozptýlená okolo misy (1)  
D:  na dne hrob. jamy misa (1), bronzové zrkadlo (2) a železný náramok (3); v mise (1) bronzová záušnica 

(4), zlomky železných tyčiniek (5 – 8), 6 hlinených korálikov (9 – 13) a jantárový korálik (14)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 58: 2  

Nálezy:  

1.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; vyhladený 
sivočierny povrch; v. 12 cm, Ø ústia 28 cm, Ø dna 5 cm (tab. 24: 1; podľa Dušek, 1966, 79, tab. 42: 7 
a podľa fotograf. dokument.)  

2.  zrkadlo s bronzovým terčíkom s jednostranne zhrubnutým okrajom a bočnou bimetalickou rúčkou; 
železné telo rúčky zdobené na oboch koncoch bronzovým vejárovitým kovaním; Ø terčíku 15 cm, 
dĺ. rúčky s kovaniami 15 cm (tab. 24: 16; podľa Dušek, 1966, 79, tab. 42: 11) 

3.  rozpadnutý neúplný železný tyčinkový náramok kruhového prierezu so zachovaným zahroteným kon-
com kosoštvorcového prierezu; povrch značne skorodovaný (tab. 24: 8) 

4.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu, zosilneným koncom a liatou kužeľovitou hlavičkou, oddelenou 
od krúžku plastickým presekávaným pásikom; stopy opotrebovania na povrchu; von. Ø 1,6 cm, vnút. Ø 0,8 cm (tab. 24: 5) 

5.  zlomok železnej tyčinky obdĺžnikového a kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5 cm (tab. 24: 2) 
6.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,3 cm, Ø 0,3 cm (tab. 24: 3) 
7.  zlomok železnej tyčinky obdĺžnikového a kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,2 cm (tab. 24: 4) 
8.  2 zlomky masívnej železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 1,4/1,4 cm, Ø 0,7/0,7 cm (tab. 24: 6, 7) 
9.  2 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené cikcakovitou líniou (jeden korálik so zachovanou svetložltou 

výplňou); povrch značne porézny; š. 0,8 – 0,9 cm, Ø 1,2 – 1,4 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 24: 10, 11) 
10.  hranatý valcovitý korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom; dĺ. 2,8 cm, 0,7 – 1,2 × 0,7 – 1,2 cm  

(tab. 24: 13) 
11.  neúplný korálik rovnakého tvaru ako č. 10; zachovaná dĺ. 2,4 cm (tab. 24: 12) 
12. nepravidel. valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; dĺ. 0,8 cm, Ø 0,5 – 0,6 cm, Ø otvoru 

0,3 – 0,4 cm (tab. 24: 14) 
13. valcovitý korálik z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými radmi 4 kruhových jamiek; dĺ. 0,9 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 

0,15 cm (tab. 24: 15) 
14. amorfný jantárový korálik; povrch značne skorodovaný; š. 0,8 cm, 1,2 × 1,4 cm (tab. 24: 9) 

Žiarový hrob 77/1953 (obr. 74)  tab. 22  

A:  v úseku 142,5 – 143,0 m hlavnej osi – od nej 35,5 – 40,0 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,5 m/p. n. Ø 0,6 m; hĺ. 0,8 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy miska (1), črepy zo 6 nádob (2 – 5) a plochý kameň (6)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  miska kónického tvaru s podsadenou spodnou časťou a výrazne zosilneným malým rovným dnom, okraj rovno 

zrezaný; jemne plavený materiál s prímesou ostriva z drobných kamienkov; vyhladený zvonku žltohnedý 
a zvnútra tmavohnedý povrch; v. 5,1 – 5,3 cm, Ø ústia 13,8 cm, Ø dna 6 cm (tab. 22: 20) 

2.  črep od dna nádoby, rovné dno odsadené; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou stredne veľkých 
kamienkov; zvonku mierne drsný a zvnútra vyhladený tmavohnedý povrch; Ø dna 8,1 cm (tab. 22: 21) 

3.  okrajový črep z veľkej nádoby, okraj zaoblený; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou stredne 
veľkých kamienkov; vyhladený zvonku čierny a zvnútra hnedý povrch; Ø ústia pravdepodobne 50 cm (tab. 22: 22) 

4.  črep z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; porézny materiál v lome čierny; hrubo vyhladený zvonku žltohnedý a zvnútra 
tmavohnedý povrch (tab. 22: 23)  

5.  3 črepy z tiel 3 hrubostenných nádob 
6.  plochý kameň sivej farby (podľa Dušek, 1966, 79) 

Žiarový hrob 78/1953 (obr. 75)    

A: v úseku 144,5 – 145,0 m hlavnej osi – od nej 39,0 – 39,5 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m/p. n. Ø 0,6 m; hĺ. 0,8 m); hrob 

porušený 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v nádobe (1)  
D:  na dne hrob. jamy 2 nádoby v črepoch (1, 2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 2 v nákrese nevyznačená  

Nálezy:  
1.  črepy z tela veľkej nádoby (váza?); mierne porézny materiál; vyhladený zvonku čierny a zvnútra tmavohne-

dý až hnedočierny povrch; hr. stien 1 – 1,1 cm 
2.  črepy z tela veľkej nádoby, jeden črep so zachovaným reparačným otvorom (Ø 0,4 – 0,6 cm); mierne porézny materiál; vyhladený a na 

vnút. strane vyleštený tmavohnedý povrch; hr. stien 1 – 1,2 cm 
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Žiarový hrob 79/1954 (obr. 76) (1. 4. 1954)  tab. 24  

A:  v úseku 100,4 – 101,2 m hlavnej osi – od nej 8,0 – 8,8 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,8 m; hĺ. 1,4 m); 

zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi; v hĺ. 0,4 m sa v strede hrob. jamy nachádzal objekt 
kruhového tvaru so zaobleným dnom (Ø 0,6 m; hĺ. 0,8 m), zásyp: prepálený piesok tmavšej farby ako 
zásyp hrob. jamy  

C:  väčšina zvyškov spálených kostí uložená v hrnci (1) pod objektom v strede hrob. jamy, malé množ-
stvo kostrových zvyškov rozptýlené v zásype objektu 

D1 – hrob 79: 20 cm pod dnom objektu (v hĺ. 1,25 m) hrniec (1) 
D2 – objekt: v zásype objektu malá váza v črepoch (2)  
E:  antropologický posudok: Ø; nákres obrysov hrob. jamy neúplný; nie je vylúčené, že objekt, zahĺbený 

do zásypu jamy hrobu 79/1954, predstavuje samostatný, v teréne nerozpoznaný žiarový hrob  

Nálezy:  

1.  plynule profilovaný hrniec so širokým guľovitým telom a malým dnom, vyhnutý vodorovný okraj 
odsadený od širokého kónického hrdla; pod max. vydutím 3 pravidelne rozmiestnené plastické vý-
čnelky (jeden z výčnelkov odlomený); mierne porézny materiál; vyhladený zvonku tmavý žltohnedý 
až hnedočierny a zvnútra žltohnedý povrch; v. 25,2 cm, Ø ústia 18 cm, Ø dna 10,2 cm (tab. 24: 18) 

2.  malá váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, s nízko položeným zaobleným vydutím a rovným odsadeným dnom, ústie lievikovi-
to roztvorené; jemne plavený materiál; hladký povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou; v. 11,4 – 11,7 cm, Ø ústia 
9,3 cm, Ø dna 5,1 × 5,3 cm (tab. 24: 17) 

Žiarový hrob 80/1954 (obr. 77) (9. 4. 1954)  tab. 25  

A:  v úseku 105,5 – 106,1 m hlavnej osi – od nej 53,0 – 53,6 m smerom doľava; kvadrant 71 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hå. 0,6 m)  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine, časť kre-

mačných zvyškov prikrytá misou (1)  
D:  v strednej časti hrob. jamy (v hĺ. 0,5 m) misa (1) a pod ňou 2 prasleny (2, 3)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1. misa kónického tvaru so zatiahnutým, výrazne odsadeným vertikálnym okrajom a rovným odsadeným dnom, 
okraj do vnútra šikmo zrezaný, kvôli značnému poškodeniu povrchu nie je možné presne určiť techniku vý-
roby (pravdepodobne vyrobená na kruhu); mierne porézny materiál; tmavohnedý povrch; v. 9 cm, Ø ústia 
23,4 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 25: 1) 

2.  dvojkónický praslen zo svetlohnedej hliny, zdobený 12 zvislými žliabkami; povrch vyhladený; v. 2,5 – 2,6 cm, Ø 3,5 cm (tab. 25: 2) 
3.  dvojkónický praslen zo svetlosivej hliny, vydutie hranené; vyhladený povrch potiahnutý svetlohnedou hlinkou; v. 2,4 cm, Ø 3,7 cm (tab. 

25: 3)  

Žiarový hrob 81/1954 (obr. 78) (9. 4. 1954)  tab. 25  

A:  v úseku 102,0 – 102,6 m hlavnej osi – od nej 53,0 – 53,6 m smerom doľava; kvadrant 71 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,5 m) 
C:  časť zvyškov spálených kostí rozptýlená v zásype hrob. jamy, väčšie kremačné zvyšky uložené vo váze (1) 
D:  na dne v strede hrob. jamy váza (1), prikrytá misou v črepoch (2); vo váze (1) bronzový hrot šípu (3) a zlomky 

3 železných nožov (4 – 6)  

E:  antropologický posudok: Ø; váza (1) je tvarovo a rozmermi identická s vázou, ktorá podľa fotograf. doku-
ment. v NS bola zaradená medzi materiál zberového charakteru, je veľmi pravdepodobné, že ide o jednu a tú 
istú nádobu (tab. 117: 1); misa č. 2 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase od-
krytia hrobu 

Nálezy:  
1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru s rovným dnom a kónickým hrdlom, okraj vyhnutý; porézny materiál; tehlovosivý povrch; 

v. 30 cm, Ø ústia 18 cm, Ø dna 15 cm (tab. 25: 5; podľa Dušek, 1966, 80, tab. 43: 1) 
2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s malým odsadeným dnom, na von. strane zosilnený okraj odsadený od tela vodorovnou 

ryhou; jemne plavený materiál; vyhladený žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy 
po vytáčaní; v. 6,9 – 7,2 cm, Ø ústia 20,7 cm, Ø dna 6,5 cm (tab. 25: 4) 

3.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, značne deformovaný žiarom; na jednom krídelku pritavený kus 
bronzu; dĺ. 2 cm, š. 0,9 cm (tab. 25: 7) 

4.  neúplný železný nôž s rovných chrbtom a ostrím, pravdepodobne tŕňovitá rukoväť sa nezachovala; povrch značne skorodovaný; zacho-
vaná dĺ. 7 cm (tab. 25: 6) 

5. neúplný dlhý železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, rukoväť sa nezachovala; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 16,2 cm (tab. 
25: 8) 

6.  4 zlomky železného noža; povrch značne skorodovaný 

Žiarový hrob 82/1954 (obr. 79) (9. 4. 1954)  tab. 26  

A:  v úseku 90,0 – 91,4 m hlavnej osi – od nej 52,8 – 54,8 m smerom doľava; kvadrant 70 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,9 × 0,9 m; hĺ. 1,7 m), orientácia Z – V 
C: zvyšky spálených kostí uložené v jamke kruhového tvaru (Ø 0,45 m), vyhĺbenej do dna hrob. jamy v z. polovici, jamka bola zo z. strany 

ohraničená pásom žltého ílu polkruhového tvaru (š. 0,15 m, v. 0,05 – 0,08 m)  
D:  v zásype jamky medzi kremačnými zvyškami 2 džbánky (1, 2) a pečatidlo (6) (v s. polovici) a zlomky železného noža (5) (v j. polovici); 

v strednej časti vých. polovice hrob. jamy miska (3) a v nej uložené zvyšky nespálených rebier (bez bližšieho antropologického a archeo-
zoologického určenia); v strede hrob. jamy črepy z hrncovitej nádoby (4)  

E:  antropologický posudok: Ø 
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Nálezy:  

1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu,  
s mierne konkávnym dnom a zachovaným koreňom 
pásikového uška, kónické hrdlo odsadené od hrane-
ného vydutia; na von. strane dna centrálne umiestne-
né nevýrazné kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho 
kruhu; jemne plavený materiál; hladký sivohnedý 
povrch, na oboch stranách zvyšky tmavej žltohnedej 
hlinky, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; 
v. 7,5 – 7,8 cm, Ø ústia 7 cm, Ø dna 3,9 cm (tab. 26: 1) 

2.  neúplný dvojkónický džbánok so zaobleným vydu-
tím a zachovaným koreňom pásikového uška, vy-
tiahnutého nad okraj (pri okraji uško široké 2,8 cm); 
jemne plavený materiál; hrubo vyhladený tmavý žlto-
hnedý až sivočierny povrch; v. 6,3 – 6,9 cm, Ø ústia 
4,5 – 5,5 cm, Ø dna 3,3 cm (tab. 26: 3) 

3.  plytká miska kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a zosilneným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; jemne plavený materiál; vyhlade-
ný zvonku tmavohnedý až čierny a zvnútra sivočierny povrch; v. 6 – 6,6 cm, Ø ústia 19,8 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 26: 2)  

4.  črepy z hrncovitej nádoby, zdobenej plastickým jazykovitým výčnelkom; tehlovohnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 80) 
5.  5 zlomkov železného noža s tŕňovitou rukoväťou, na rukoväti a čepeli odtlačky organického materiálu (tab. 26: 5 – 9) 
6.  kónické pečatidlo z hnedočiernej hliny s pečatnou plochou kosoštvorcového tvaru; na pečatnej ploche poškodená zahĺbená výzdoba: kon-

centrické kosoštvorce; v. 2 cm, pečatná plocha 1,7 × 2 cm, držadlo 0,9 × 1,2 cm (tab. 26: 4) 

Žiarový hrob 83/1954 (obr. 80) (28. 4. 1954)  tab. 25  

A:  v úseku 151,5 – 152,5 m hlavnej osi – od nej 13,0 – 14,0 m smerom doprava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 1,0 m; hĺ. 0,8 m); zásyp: piesok čiernej 

farby 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy (väčšie kostrové zvyšky uložené na dne) 
D:  na dne hrob. jamy bronzová záušnica (1), zlomok železného noža (2) a 7 amorfných železných zlomkov  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 a siedmich amorfných železných zlomkov v nákrese nevyzna-

čená 

Nálezy:  

1.  špirálovito stočená bronzová tyčinková záušnica oválneho tvaru, jeden koniec odseknutý a druhý zahrotený, vy-
soký segmentový prierez; v. 0,8 cm, von. 1,2 × 1,7 cm, vnút. 0,8 × 1,3 cm (tab. 25: 9) 

2.  zlomok čepele železného noža; zachovaná dĺ. 2,9 cm (tab. 25: 10) 

Žiarový hrob 84/1954 (obr. 81) (4. 6. 1954)  tab. 25 

A:  v úseku 152,0 – 152,6 m hlavnej osi – od nej 42,0 – 42,6 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m); zásyp: piesok čier-

nej farby premiešaný s uhlíkmi  
C:  časť zvyškov spálených kostí rozptýlená v zásype hrob. jamy a časť uložená vo váze (1)  
D:  na dne v strede hrob. jamy váza (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  neúplná plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím a malým odsadeným dnom, 
okraj sa nezachoval; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tma-
vohnedou hlinkou; zachovaná v. 28,4 cm, Ø dna 12 cm (tab. 25: 11) 

Žiarový hrob 85/1954 (obr. 82) (7. 5. 1954)   tab. 26  

A:  v úseku 153,0 – 153,6 m hlavnej osi – od nej 32,3 – 32,9 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m/p. n. Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); zásyp: piesok 

čiernej farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy bronzový náramok (1), zlomky bronzového náramku (2) a fragment železnej 

ihlice (3)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok s priliehajúcimi odseknutými koncami, zdobenými skupinkami priečnych 

a šikmých rýh, kruhový prierez, čiastočne deformovaný žiarom (tab. 26: 10) 
2.  2 zlomky bronzového tyčinkového náramku, deformovaného žiarom (tab. 26: 11, 12) 
3.  fragment železnej ihlice, hlavica a kŕčok sa nezachovali, ihla kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,3 cm, 

Ø ihly 0,3 cm (tab. 26: 13) 

Žiarový hrob 86/1954 (obr. 83) (14. 5. 1954)  tab. 26 

A:  v úseku 158,0 – 158,5 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 3,5 m smerom doprava; kvadrant 31 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 1,0 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1) (väčšie kostrové zvyšky na jej dne)  
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D:  na dne hrob. jamy váza (1) a v nej uložené 2 bronzové pliešky (4, 5), zlatý krúžok (6) a bronzový hrot šípu (7); v zásype hrob. jamy črepy 
z hrnca (2) a črepy z nádob (3); vedľa vázy (1) bronzová ihla (8) a 2 železné nože (10, 11); zlomok železnej tyčinky (9), 11 železných zlomkov 

(12) a amorfný železný zlomok: bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 12 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  neúplná váza dvojkónického tvaru s vydutím v dolnej tretine tela a rovným dnom, okraj sa nezachoval; pod max. 
vydutím 4 plastické jazykovité výčnelky; tmavosivý povrch; zachovaná v. 28 cm, Ø dna 10 cm (tab. 26: 20; pod-
ľa Dušek, 1966, 80, tab. 43: 18) 

2.  okrajový črep a črepy z tela hrnca, okraj zaoblený; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných 
kamienkov; zvonku vykladený svetlosivý povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou 

3.  črepy z tiel najmenej 2 nádob 
4.  bronzový pliešok obdĺžnikového tvaru s oblúkovito tvarovaným okrajom, 4 zospodu prerazené kruhové otvory; 

dĺ. 1,6 cm, š. 1 cm, hr. 0,1 cm (tab. 26: 22) 
5.  neúplný bronzový pliešok obdĺžnikového tvaru s oblúkovito tvarovaným zúženým okrajom, 4 zospodu prerazené kruhové otvory; zacho-

vaná dĺ. 1,4 cm, š. 1,1 cm, hr. 0,1 cm (tab. 26: 23) 
6.  zatvorený tordovaný krúžok kruhového tvaru z tenkého zlatého drôtu; Ø 1,2 cm (tab. 26: 21; podľa Dušek, 1966, 80, tab. 43: 19)  
7.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky; stopy opotrebovania na špičke a ostrí; dĺ. 2,5 cm, š. 1 cm (tab. 26: 27) 
8.  bronzová ihla kruhového prierezu s odlomenou špičkou, nepravidel. oválny otvor v ušku; zachovaná dĺ. 9 cm, Ø ihly 0,1 – 0,2 cm, hr. uška 

0,1 cm, š. uška 0,2 cm (tab. 26: 14)  
9.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1.3 cm, Ø ihly 0,2 – 

0,3 cm (tab. 26: 26) 
10.  neúplný železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, dolná polovica čepele s hrotom sa nezachovala, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového 

prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; zachovaná dĺ. 9,5 cm (tab. 26: 15) 
11.  fragment čepele pravdepodobne ďalšieho železného noža; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,1 cm (tab. 26: 16) 
12.  11 zlomkov železného noža; povrch značne skorodovaný (tab. 26: 17 – 19, 24, 25) 

Žiarový hrob 87/1954 (obr. 84) (14. 5. 1954)  tab. 27 

A:  v úseku 157,0 – 157,5 m hlavnej osi – od nej 11,0 – 11,5 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); zásyp premiešaný s uh-

líkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  na dne hrob. jamy váza (1), prikrytá misou v črepoch (2); vedľa vázy (1) miska (3) (jej dno na úrovni vydutia 

vázy); črepy z nádob (4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; vo váze (1) zlomky 4 železných 

ihlíc (5 – 8), fragment železnej tyčinky s pritavenou rukoväťou železného noža (9), bronzový hrot šípu (10), bron-
zové kovanie tulca na šípy (11), železný nôž (12), fragment železného noža (13), zlomky železného noža (14), 

kamenný brúsik (15) a kamenná podložka (16)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 16 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  neúplná váza dvojkónického tvaru so širokým ostro lomeným vydutím a rovným mierne odsadeným dnom, okraj sa nezachoval; mierne 
porézny materiál; vyhladený a vyleštený hnedočierny až čierny povrch; zachovaná v. 24 cm, Ø dna 13,2 cm (tab. 27: 4) 

2.  črepy z hrubostennej misy; tmavosivý povrch (podľa Dušek, 1966, 81) 
3.  miska polguľovitého tvaru, zatiahnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál v lome sivočierny; nepravidel. a miestami 

zdrsnený tehlovohnedý až tmavohnedý povrch; v. 4,5 – 5,1 cm, Ø ústia 10,2 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 27: 1)  
4.  črepy z tiel 2 nádob, povrch značne poškodený 
5.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,9 cm (tab. 27: 9)  
6.  zlomok železnej ihlice so zachovaným hrotom, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,6 cm, Ø 0,4 cm (tab. 27: 10) 
7.  zlomok železnej ihlice so zachovaným hrotom, oválny prierez; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,4 cm (tab. 27: 12)  
8.  zlomok železnej ihlice so zachovaným hrotom, ihla štvorhranného a hrot kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná 

dĺ. 2,6 cm (tab. 27: 11) 
9.  2 fragmenty železnej tyčinky, štvorhranný a kruhový prierez, pritavená tŕňovitá rukoväť železného noža so spevňovacou objímkou; tyčinka: 

zachované dĺ. 1,9/3,6 cm; nôž: zachovaná dĺ. 3,9 cm (tab. 27: 13)  
10.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,2 cm,  

š. 0,8 cm (tab. 27: 3) 
11.  bronzové kovanie tulca na šípy v tvare kríža, zdobené na okrajoch priečnymi ryhami; konce troch kratších ramien opatrené kruhovými 

otvormi; stredové rameno opatrené na vnút. strane 2 uškami na upevnenie (tab. 27: 5; podľa Dušek, 1966, 81, tab. 44: 9)  
12. dlhý železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená pravouhlým vy-

krojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; dĺ. 16 cm (tab. 27: 7) 
13.  fragment rukoväte železného noža so spevňovacou objímkou; povrch bez korózie; zachovaná dĺ. 2,3 cm (tab. 27: 14) 
14.  3 zlomky čepele železného noža; povrch značne skorodovaný (tab. 27: 8, 15, 16) 
15.  kamenný brúsik so symetricky umiestneným otvorom, prierez na jednom konci guľovitý sploštený a na druhom konci oválny sploštený; 

na hladkom povrchu stopy po železe; dĺ. 7,8 cm, š. 1,2 – 1,7 cm, hr. 1,4 – 1,5 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 27: 2) 
16.  neúplná kamenná plochá podložka oválneho tvaru; na jednej strane stopy po železe a čierne škvrny po pôsobení ohňa; v strede zachova-

ného konca zvislý zárez; povrch hladký; zachovaná dĺ.  11,3 cm, š. 2,8 – 4 cm, hr. 0,8 – 1,2 cm (tab. 27: 6) 

Žiarový hrob 88/1954 (obr. 85) (14. 5. 1954)  tab. 28  

A:  v úseku 157,2 – 157,7 m hlavnej osi – od nej 26,3 – 26,8 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,5 m/p. n. Ø 0,6 m; hĺ. 0,75 m); 

zásyp premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1), prikrytý misou v črepoch (2); v hrnci (1) fragment železnej ihlice (3) a železný 

nôž (4)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 4 v nákrese nevyznačená 
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Nálezy:  

1.  hrniec dvojkónického tvaru so širokým zaobleným vydutím a odsadeným mierne konkávnym dnom, okraj na von. strane šikmo zrezaný; 
mierne porézny materiál v lome čierny; vyhladený zvonku hnedočierny až sivočierny a zvnútra žltohnedý až tmavohnedý povrch; v. 22,8 cm, 
Ø ústia 13 cm, Ø dna 13,4 cm (tab. 28: 1)  

2.  črepy z misy so zatiahnutým okrajom; tmavosivý povrch (podľa Dušek, 1966, 81)  
3.  fragment železnej ihlice kruhového prierezu s odlomeným hrotom; povrch značne skorodovaný (tab. 28: 2) 
4.  neúplný železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom a rovným ostrím, rukoväť sa nezachovala; povrch značne skorodovaný; zachovaná 

dĺ. 10,9 cm (tab. 28: 3)  

Žiarový hrob 89/1954 (obr. 86) (14. 5. 1954)  tab. 28 

A:  v úseku 158,0 – 158,5 m hlavnej osi – od nej 4,5 – 5,0 m smerom doprava; kvadrant 31 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); zásyp: piesok čiernej 

farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy medzi kremačnými zvyškami bronzový hrot šípu (1) a fragment železnej ty-

činky (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky; povrch značne skorodovaný; dĺ. 2,6 cm, 

š. 0,9 cm (tab. 28: 4) 
2.  fragment železnej tyčinky štvorhranného prierezu s odlomeným hrotom kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný (tab. 28: 5)  

Žiarový hrob 90/1954 (obr. 87) (24. 5. 1954)  tab. 28 

A:  v úseku 158,4 – 159,0 m hlavnej osi – od nej 42,0 – 42,6 m smerom doľava; kvadrant 64 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m); zásyp premieša-

ný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrobu s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  na dne hrob. jamy črepy z misy (1), zlomky železného noža (2) a železné zlomky (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 2, 3 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  črepy z misy so zatiahnutým okrajom; zdrsnený tmavosivý povrch (podľa Dušek, 1966, 81) 
2.  3 zlomky čepele železného noža; povrch značne skorodovaný (tab. 28: 6 – 8)  
3.  3 železné zlomky, jeden pravdepodobne z noža so zvyškami spevňovacej objímky a nitom; povrch čias-

točne skorodovaný (tab. 28: 9 – 11) 

Žiarový hrob 91/1954 (obr. 88) (28. 5. 1954)  tab. 28  

A:  v úseku 160,5 – 161,1 m hlavnej osi – od nej 43,0 – 43,6 m smerom doľava; kvadrant 64 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,6 m/p. n. Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); zásyp 

premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy 
D:  v zásype hrob. jamy nad kostrovými zvyškami črepy z misy (1); v zásype hrob. jamy medzi kostrovými zvyška-

mi bronzová záušnica (2), železná ihlica (3) a 2 sklenené koráliky (4, 5)  
E: antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 5 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  črepy z tela a dna hrubostennej misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome svetlý žltohnedý; 
vyhladený tmavý žltohnedý povrch; niektoré črepy z tela a dna sekundárne zbrúsené; hr. stien 1,5 – 2 cm  

2.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; záušnica potiahnutá striebornou fóliou 
(tab. 28: 15; podľa Dušek, 1966, 81, tab. 45: 4) 

3.  fragment železnej ihlice, hlavica sa nezachovala, kŕčok obdĺžnikového a ihla kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zacho-
vaná dĺ. 8,6 cm, Ø ihly 0,2 – 0,3 cm (tab. 28: 12) 

4.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 28: 13) 
5.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 28: 14) 

Žiarový hrob 92/1954 (obr. 89) (28. 5. 1954)  tab. 28  

A:  v úseku 122,0 – 122,6 m hlavnej osi – od nej 33,5 – 34,1 m smerom doprava; kvadrant 6 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m); zásyp premiešaný 

s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy železný nôž (1) a kamenný brúsik (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  malý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, neúplná tŕňovitá rukoväť obdĺž-
nikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; 
zachovaná dĺ. 7,8 cm (tab. 28: 17) 

2.  neúplný kamenný brúsik obdĺžnikovitého prierezu so symetricky umiestneným otvorom; povrch v dolnej 
časti miestami zdrsnený; zachovaná dĺ. 5 cm, š. 1,3 – 1,6 cm, hr. 1,2 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,5 cm (tab. 28: 16) 
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Žiarový hrob 93/1954 (obr. 90) (28. 5. 1954)  tab. 29  

A:  v úseku 123,65 – 124,35 m hlavnej osi – od nej 35,0 – 35,7 m smerom doprava; kvadrant 6 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,7 m/p. n. Ø 0,6 m; hĺ. 0,6 m); zá-

syp premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy váza (1), prikrytá misou v črepoch (2); vedľa vázy (1) džbánok (3); v zá-

sype hrob. jamy okolo nádob (1 – 3) črepy z nádoby (4); vo váze (1) 2 prasleny (5, 6)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 6 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  dolná polovica vázy s odsadeným konkávnym dnom; porézny materiál; miestami hladký a miestami zdrsnený 

tmavohnedý až sivočierny povrch; zachovaná v. 12 cm, Ø dna 13,8 cm (tab. 29: 4) 
2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny 

materiál; vyhladený zvonku žltohnedý až čierny a zvnútra vyleštený hnedočierny povrch; v. 10,2 – 10,5 cm, Ø ústia 21,7 – 22,6 cm, Ø dna 
8,1 – 9,3 cm (tab. 29: 2) 

3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne 
žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, na kónickom hrdle 3 vodorovné rebrá; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohne-
dý povrch obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavou žltohnedou hlinkou, na oboch stranách pod vydutím výrazné ryhy po vytáčaní, na časti 
von. strany vydutia a okraja slabo viditeľné stopy opotrebovania; v. 8,7 – 9,9 cm (s uškom 11,6 cm), Ø ústia 7,2 – 8 cm, Ø dna 4,5 – 4,8 cm 
(tab. 29: 1) 

4.  dno a drobné črepy z tela tenkostennej nádoby (váza?); jemne plavený materiál; zvonku vyhladený tmavohnedý a zvnútra mierne drsný 
a nepravidel. tehlovohnedý povrch; Ø dna 10,2 cm (tab. 29: 3) 

5.  guľovitý praslen zo svetlosivej hliny, zdobený 6 obvodovými ryhami; hladký povrch potiahnutý tmavou sivohnedou hlinkou; v. 2,6 cm, 
Ø 3 cm (tab. 29: 5) 

6.  guľovitý sploštený praslen zo svetlosivej hliny, zdobený 7 zvislými žliabkami; hladký povrch potiahnutý hnedočiernou hlinkou; v. 1,9 cm,  
Ø 2,4 cm (tab. 29: 6) 

Žiarový hrob 94/1954 (obr. 91) (8. 6. 1954)  tab. 29  

A:  v úseku 166,3 – 167,5 m hlavnej osi – od nej 10,0 – 10,8 m smerom doľava; kvad-
rant 42 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,17 × 
0,91 m; hĺ. 1,0 m) 

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy v žltom piesku bez primiešaných 
uhlíkov a zasypané čiernym pieskom, premiešaným s uhlíkmi  

D: v strednej tretine zásypu hrob. jamy nad kremačnými zvyškami džbánok (1), misa 

(2) a 2 železné nože (4, 5); v zásype hrob. jamy črepy z nádoby (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 3 a svetové strany v nákrese nevyzna-
čené 

Nálezy:  

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným dnom  
a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj; na von. stra-
ne dna centrálne umiestnené kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne 
plavený materiál v lome žltohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch, na von. strane 
nevýrazné a na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; na ušku z von. strany umiest-
nená rytá značka v podobe kríža; v. 9 cm (s uškom 11,4 cm), Ø ústia 7,2 – 7,5 cm, Ø dna 4,2 – 4,5 cm (tab. 29: 9) 

2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra zosilnený; na von. strane dna centrálne 
umiestnené kruhové odtlačky podložky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; obojstranne tuhovaný a vyleštený sivočierny až čierny 
povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 9,6 cm, Ø ústia 27,9 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 29: 10) 

3.  črepy z hrubostennej nádoby s uškom; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 82) 
4.  2 fragmenty železného noža s rovným chrbtom a spevňovacou objímkou; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 3,9/3,3 cm (tab. 29: 7)  
5.  fragment železného noža s mierne prehnutým chrbtom, dolná časť čepele s hrotom sa nezachovala, neúplná tŕňovitá rukoväť obdĺžniko-

vého prierezu od čepele oddelená nepravidel. vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,6 cm (tab. 29: 8) 

Žiarový hrob 95/1954 (obr. 92) (8. 6. 1954)  tab. 30  

A:  v úseku 165,0 – 165,8 m hlavnej osi – od nej 21,3 – 22,1 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,8 m; hĺ. 0,7 m); zásyp premiešaný s uh-

líkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne v strede hrob. jamy hrniec (1), prikrytý misou v črepoch (2); v zásype hrob. jamy nad hrncom (1) črepy 

z džbánka (3); v hrnci (1) praslen (4)  

E:  antropologický posudok: Ø;  poloha nálezov č. 1 – 4 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým okrajom a konkávnym dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; pod max. 
vydutím 3 pravidelne rozmiestnené oválne plastické viacnásobne pretlačené výčnelky a pod okrajom hladký 
plastický pásik; porézny materiál; zdrsnený tmavohnedý povrch; v. 27,6 cm, Ø ústia 17 cm, Ø dna 12,8 cm (tab. 30: 1) 

2.  okrajové črepy a črepy z tela misy polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; jemne plavený materiál so sporadickou 
prímesou drobných kamienkov v lome tmavohnedý; vyhladený a vyleštený hnedočierny povrch; Ø ústia 21 cm (tab. 30: 2) 

3.  neúplné pásikové pozdĺžne žliabkové uško a okrajový črep z džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch 
tehlovej farby obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou  

4.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; povrch hladký; v. 1,9 – 2,1 cm, Ø 3,7 cm (tab. 30: 3) 
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Žiarový hrob 96/1954 (obr. 93)  tab. 30  

A: v úseku 164,5 – 166,0 m hlavnej osi – od nej 43,0 – 45,0 m smerom doľava; kvadranty 64 a 75  
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (2,0 × 1,5 m/p. n. 2,15 × 1,6 m; hĺ. 

1,2 m); zásyp: piesok žltej farby, v strednej časti hrob. jamy premiešaný s kusmi ílu; hrob pravdepo-
dobne porušený a vykradnutý; hrob. jama po obvode ohraničená pásom ílu (š. 0,2 m, v. 0,2 – 0,3 m)  

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy v jej strednej časti 
D: na dne hrob. jamy črepy z nádoby (1) (rozptýlené po celej ploche dna), črepy z nádoby (2), 2 zviera-

cie zuby (4, 5) a 2 bronzové hroty šípu (6, 7) (v pravej polovici), zlomok bronzovej a železnej ty-

činky (8, 9) (v ľavej polovici); zlomok uška nádoby (3), schránka slimáka (10) a zlomky schránky 
mušle (11): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 a svetové strany v nákrese nevyznačené 

Nálezy:  
1.  okrajové črepy a črepy z tela nádoby (misa?), okraj zaoblený; porézny materiál s prímesou drobných 

kamienkov a drvených črepov v lome čierny; vyhladený a zvnútra miestami vyleštený povrch far-
by v škále hnedých odtieňov; hr. stien 1 cm  

2.  črepy z tela nádoby (váza alebo hrniec); jemne plavený materiál v lome čierny; vyhladený tmavý 
žltohnedý povrch; hr. stien 0,7 – 0,8 cm 

3.  zlomok pásikového uška džbánka alebo džbánu, vyrobeného na kruhu, značne poškodený 
4.  kančí kel so symetricky umiestneným závesným otvorom v koreni (pravý dolný); dĺ. 5,4 cm, Ø otvoru 0,7 – 0,8 cm (tab. 30: 5)  
5.  medvedí zub so symetricky umiestneným závesným otvorom v koreni (Sus scrofa f.? Ursus, samec, špičiak pravý dolný); dĺ. 5,1 cm, Ø otvo-

ru 0,6 – 0,7 cm (tab. 30: 8)  
6.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; na neopotrebovanom ostrí stopy po brúsení; povrch čiastočne 

skorodovaný; dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 30: 6) 
7.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; na neopotrebovanom ostrí výrazné stopy 

po brúsení; dĺ. 2,5 cm, š. 0,9 cm (tab. 30: 10) 
8.  zlomok bronzovej tyčinky kruhového prierezu; zachovaná dĺ. 0,9 cm, Ø 0,2 cm (tab. 30: 7) 
9.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 0,8 cm, Ø 0,2 cm (tab. 30: 9) 
10.  neúplná schránka slimáka – pravdepodobne rod Cypraea spp.; zachovaná dĺ. 8,2 cm (tab. 30: 4) 
11.  2 zlomky schránky mušle – pravdepodobne rod Unio spp.  

Žiarový hrob 97/1954 (obr. 94) (18. 6. 1954)  tab. 30  

A:  v úseku 169,5 – 170,0 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 3,5 m smerom doľava; kvadrant 43 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy 

1.  okrajový črep z tenkostennej nádoby, zaoblený okraj na von. strane zosilnený; jemne plavený materiál; hladký 
tmavohnedý povrch; Ø ústia 27 cm (tab. 30: 11) 

2.  okrajový črep a 4 črepy z tela hlbokej misky polguľovitého tvaru, okraj zaoblený; v polovici tela rad vtlačených jamiek; jemne plavený 
materiál; zvonku hladký tmavohnedý a zvnútra nepravidel. a miestami zdrsnený tehlovohnedý povrch; Ø ústia 16 cm (tab. 30: 12) 

Žiarový hrob 98/1954 (obr. 95) (18. 6. 1954)   tab. 30 

A:  v úseku 169,5 – 170,0 m hlavnej osi – od nej 9,0 – 9,5 m smerom doľava; kvadrant 43  
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z nádoby (1) a železné šidlo (2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  črepy z hrubostennej nádoby; zdrsnený tmavohnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 82) 
2.  železné šidlo kruhového a štvorhranného prierezu, čiastočne poškodené; povrch bez korózie; dĺ. 9,6 cm (tab. 30: 13) 

Žiarový hrob 99/1954 (obr. 96) (26. 6. 1954)  tab. 32 

A:  v úseku 171,0 – 171,5 m hlavnej osi – od nej 42,0 – 42,5 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,7 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v strednej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z 3 nádob (1 – 3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 3 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  okrajový črep a črepy z tela hrnca s esovito profilovanou hornou časťou, okraj rovno zrezaný; nad max. vydu-

tím plastický výčnelok (pravdepodobne štyri); mierne porézny materiál v lome čierny; vyhladený zvonku svetlý 
žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami a zvnútra tmavý žltohnedý povrch; Ø ústia 15 cm (tab. 32: 7) 

2.  črepy z tela nádoby; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome čierny; zvonku vyhladený a zvnútra 
nepravidel. povrch tehlovej farby; hr. stien 0,9 – 1,1 cm 

3.  črepy z tela a dna hrubostenného hrnca; porézny materiál; nahrubo vyhladený tmavý žltohnedý povrch; hr. stien 1,1 – 1,3 cm 

Žiarový hrob 100/1954 (obr. 97) (26. 6. 1954)  tab. 30  

A:  v úseku 171,0 – 171,5 m hlavnej osi – od nej 43,5 – 44,0 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,55 m) 
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C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1) a v ňom uložený zlomok železného náramku (2) a 2 prasleny (3, 4) 
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  hrniec s esovito profilovanou hornou časťou, nízke kónické hrdlo výrazne odsadené od tela, rovno zrezaný okraj 

na von. strane zosilnený; na max. vydutí rad vtlačených hlbokých nepravidel. jamiek; mierne porézny materiál; 
zvonku mierne drsný a zvnútra hladký tmavohnedý povrch; v. 12,6 cm, Ø ústia 11,4 cm, Ø dna 8,4 cm (tab. 30: 14)  

2.  zlomok železného náramku alebo krúžku (tab. 30: 16; podľa Dušek, 1966, 82, tab. 46: 4) 
3.  kónický praslen zo sivohnedej hliny; povrch vyhladený; v. 1,4 – 1,5 cm, Ø 3,7 cm (tab. 30: 15)  
4.  nepravidel. dvojkónický praslen zo svetlohnedej hliny s asymetricky umiestneným zvislým otvorom; povrch vyhladený; v. 2,9 – 3 cm,  

Ø 3,7 cm (tab. 30: 17) 

Žiarový hrob 101/1954 (obr. 98) (1. 7. 1954)  tab. 31  

A:  v úseku 173,0 – 173,65 m hlavnej osi – od nej 18,0 – 18,65 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,65 m/p. n. Ø 0,5 m; hĺ. 0,6 m); 

zásyp premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy a prikryté misou (1)  
D:  na dne hrob. jamy v jej strede misa v črepoch (1) a pod ňou medzi kremačnými zvyškami železný nôž (2) a železná 

tyčinka (3) 
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným dnom; tmavohnedý povrch; v. 13,5 cm, Ø ústia 31 cm, 
Ø dna 10,5 cm (tab. 31: 1; podľa Dušek, 1966, 82, tab. 46: 7) 

2.  dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, bez stôp opotrebovania na ostrí, hrot čepele odlomený, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžniko-
vého prierezu od čepele oddelená pravouhlým vykrojením na strane ostria; povrch bez korózie; zachované dĺ. 13,7/2,2 cm (tab. 31: 3) 

3.  železná tyčinka (šidlo?) kruhového a štvorhranného prierezu; povrch miestami značne skorodovaný; dĺ. 5,4 cm (tab. 31: 2)  

Žiarový hrob 102/1954 (obr. 99) (5. 7. 1954)  tab. 31  

A:  v úseku 172,5 – 173,0 m hlavnej osi – od nej 43,0 – 43,5 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,7 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1), prikrytý miskou (2); v zásype hrob. jamy črepy z 2 nádob (3, 4); v hrnci (1) zlomky 

železného noža (5)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 3, 4 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  hrniec kvetináčovitého tvaru s rovným dnom; pod zaobleným okrajom 4 pravidelne rozmiestnené plastické jazy-
kovité výčnelky; porézny materiál; vyhladený a miestami vyleštený žltohnedý až tmavohnedý povrch; v. 17 cm, 
Ø ústia 16,5 cm, Ø dna 12,3 cm (tab. 31: 5) 

2.  tenkostenná miska kónického tvaru, konkávne dno s omfalom (Ø 0,6 cm), okraj zaoblený; jemne plavený materiál; 
vyhladený čierny povrch; v. 6,9 cm, Ø ústia 17,3 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 31: 6) 

3.  okrajový črep z hrubostennej nádoby, pravdepodobne vyrobenej na kruhu, okraj rovno zrezaný; jemne plavený materiál v lome čierny; 
vyhladený žltohnedý povrch, bočná hrana sekundárne zbrúsená  

4.  črepy z tela a dna hrubostenného hrnca; porézny materiál s prímesou stredne veľkých kamienkov; hrubo vyhladený tmavohnedý až hne-
dočierny povrch; hr. stien 1 – 1,2 cm 

5.  zlomok tŕňovitej rukoväte, 2 zlomky čepele a hrot čepele železného noža; z oboch strán rukoväte odtlačky organického materiálu; povrch 
značne skorodovaný (tab. 31: 7 – 10)  

Žiarový hrob 103/1954 (obr. 100) (8. 7. 1954)  tab. 31  

A: v úseku 174,4 – 175,0 m hlavnej osi – od nej 26,0 – 26,5 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,85 m)  
C:  časť zvyškov spálených kostí rozptýlená v strednej tretine zásypu hrob. jamy, väčšie kremačné zvyšky 

koncentrované na kôpke a prikryté misou (1)  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy misa (1), uložená hore dnom 
E:  antropologický posudok: Ø; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento umiestnený nad 

kostrovým hrobom 258/1954, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy:  

1.  hlboká misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným od-
sadeným dnom; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných ka-
mienkov; vyhladený zvonku svetlý žltohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch, na 
von. strane a na vnút. strane okraja nanesená tmavá žltohnedá hlinka; v. 15,2 – 15,6 cm, Ø ústia 35 cm, Ø dna 
12,8 cm (tab. 31: 11)  

Žiarový hrob 104/1954 (obr. 101) (9. 7. 1954)  tab. 31  

A:  v úseku 176,0 – 176,6 m hlavnej osi – od nej 32,0 – 32,6 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,95 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy hrniec (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená 
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Nálezy:  

1.  hrniec so štíhlym telom valcovitého tvaru a konkávnym dnom, rovno zrezaný a na von. strane zosilnený okraj odsadený od tela; na max. 
vydutí 4 pravidelne rozmiestnené oválne v strede pretlačené plastické výčnelky; porézny materiál; zvonku zdrsnený a zvnútra hrubo vy-
hladený tmavohnedý povrch; v. 16,5 cm, Ø ústia 12,4 – 12,9 cm, Ø dna 9,1 – 10,2 cm (tab. 31: 4)  

Žiarový hrob 105/1954 (obr. 102) (12. 7. 1954)  tab. 32  

A:  v úseku 175,4 – 176,0 m hlavnej osi – od nej 33,6 – 34,2 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,0 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy hrniec (1), prikrytý misou (1); z ľavej strany hrnca (1) malá nádoba (3);  

v hrnci (1) zlomky 2 železných tyčiniek (4, 5) a železný nôž (6)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  štíhly hrniec vajcovitého tvaru s rovným dnom; pod rovno zrezaným okrajom plastický pretláčaný pásik; po-
rézny materiál v lome čierny; vyhladený žltohnedý zvonku slamovaný povrch obojstranne potiahnutý tma-
vohnedou hlinkou; v. 30 cm, Ø ústia 18 cm, Ø dna 11,7 cm (tab. 32: 3)  

2.  hlboká misa kónického tvaru s ostrým lomom na zahnutí a mierne odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra 
zosilnený a odsadený; mierne porézny materiál; hladký zvonku tmavohnedý a zvnútra sivočierny povrch;  
v. 9 – 9,3 cm, Ø ústia 20,4 cm, Ø dna 10 cm (tab. 32: 2)  

3.  malá nádoba s baňatým telom a lievikovito roztvoreným ústím; jemne plavený materiál v lome tehlovohnedý; 
hladký povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 6,9 – 7,2 cm, Ø ústia 5,5 – 
5,7 cm, Ø dna 5,3 – 5,6 cm (tab. 32: 1)  

4.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,1 cm, Ø 0,3 – 0,4 cm (tab. 32: 4)  
5.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,3 cm, Ø 0,4 cm 

(tab. 32: 5) 
6.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, dlhá tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria (tab. 32: 6; 

podľa Dušek, 1966, 83, tab. 46: 16)  

Žiarový hrob 106/1954 (obr. 103) (9. 7. 1954)   tab. 31  

A:  v úseku 178,1 – 178,8 m hlavnej osi – od nej 31,2 – 31,9 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,6 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine  
D:  v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z džbánka (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1. horná polovica tela a črep od odsadeného dna džbánka, vyrobeného na kruhu, na spodnej časti oblúkovito 

prehnutého hrdla vodorovné rebro, zhrubnutý okraj zaoblený, uško sa nezachovalo; jemne plavený mate-
riál; vyhladený a zvonku vyleštený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na 
vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; Ø ústia 10,2 cm (tab. 31: 12)  

 
Žiarový hrob 107/1954 (obr. 104) (12. 7. 1954)    tab. 32  

A:  v úseku 176,8 – 177,3 m hlavnej osi – od nej 33,7 – 34,2 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,8 m); zásyp premiešaný  

s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v mise (1)  
D:  na dne v strede hrob. jamy misa (1)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1. misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom, ostrým lomom na zahnutí a rovným 

odsadeným dnom, okraj dovnútra zosilnený; na von. strane dna centrálne umiestnené kruhové odtlačky podlož-
ky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál v lome čierny; vyhladený a na von. strane vyleštený tmavohnedý povrch, na vnút. strane 
slabo viditeľné ryhy po vytáčaní; v. 9,3 cm, Ø ústia 26,1 cm, Ø dna 8,5 cm (tab. 32: 8) 

Žiarový hrob 108/1954 (obr. 105) (12. 7. 1954)   tab. 32  

A:  v úseku 178,4 – 179,0 m hlavnej osi – od nej 33,8 – 34,4 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,8 m)  
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  v zásype hrob. jamy fragmenty 2 železných náramkov (1, 2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  fragment železného tyčinkového náramku so zachovaným zaobleným koncom, kruhový prierez; povrch mies-
tami bez korózie a miestami čiastočne skorodovaný (tab. 32: 9) 

2.  fragment železného tyčinkového náramku so široko preloženými koncami, kruhový prierez; povrch značne 
skorodovaný (tab. 32: 10) 

Žiarový hrob 109/1954 (obr. 106) (27. 7. 1954)  tab. 33  

A:  v úseku 185,5 – 186,0 m hlavnej osi – od nej 29,0 – 29,5 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,5 m; hĺ. 0,85 m) 

 
Obr. 102 

 

 
Obr. 103 

 
Obr. 104 

 

 
Obr. 105 

 



 41  

C: zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou koncentráciou v strednej tretine 
D:  v zásype hrob. jamy črepy z hrnca (1); v strednej tretine zásypu hrob. jamy zlomky železných tyčiniek (2 – 4) a železný nôž (5)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 5 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  črepy z tela a dna hrubostenného hrnca, zdobeného masívnym plastickým výčnelkom; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov  

v lome čierny; vyhladený zvonku tehlovohnedý až žltohnedý a zvnútra tmavohnedý až čierny povrch; hr. stien 
0,9 – 1,3 cm 

2.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,4 cm, Ø 0,4 cm 
(tab. 33: 2) 

3.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná 
dĺ. 2,4 cm, Ø 0,5 cm (tab. 33: 3) 

4.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zacho-
vaná dĺ. 4,4 cm, Ø 0,3 cm (tab. 33: 4) 

5.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele sa nezachoval, tŕňovitá ru-
koväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená nevýrazným vykrojením na strane ostria; povrch značne sko-
rodovaný; zachovaná dĺ. 10,1 cm (tab. 33: 1) 

Žiarový hrob 110/1954 (obr. 107) (28. 7. 1954)  tab. 34  

A:  v úseku 184,0 – 184,9 m hlavnej osi – od nej 30,6 – 31,2 m smerom doľava; kvadrant 66 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (0,9 × 0,6 m; 

hĺ. 1,05 m), orientácia SSZ – JJV 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené po dne hrob. jamy (väčšie kostrové zvyšky uložené v z. po-

lovici)  
D:  na dne hrob. jamy: v z. polovici bronzový náramok (1), železný hrot kopije (2) a praslen (7) 

a vo vých. polovici uložené na kôpke železný hrot kopije (3) a 2 železné nože (4, 5); železné 
nákončie (6): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými konca-

mi, na jednom konci zachované zvyšky rytej výzdoby: nepravidelne umiestnené priečne ryhy, čiastočne deformovaný; kruhový prierez; 
von. Ø 6,6 cm, vnút. Ø 5,2 cm (tab. 34: 4)  

2.  železný hrot kopije so štíhlym listom s výrazným stredovým rebrom a s dlhou tuľajkou; list kosoštvorcového prierezu; povrch čiastočne 
skorodovaný; dĺ. 30,4 cm, max. š. 3,7 cm, von. Ø tuľajky 2 cm (tab. 34: 1) 

3.  neúplný železný hrot kopije so širokým listom s nevýrazným stredovým rebrom a s dlhou tuľajkou, špička sa nezachovala; list kosoštvor-
cového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 20,8 cm, max. š. 4 cm, von. Ø tuľajky 2,3 cm (tab. 34: 2) 

4.  dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, hrot čepele sa nezachoval, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená 
oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 13,6 cm (tab. 34: 6)  

5.  fragment železného noža s rovným chrbtom a ostrím, rukoväť sa nezachovala; na čepeli zachovaná tkanina; povrch značne skorodovaný; 
zachovaná dĺ. 15,2 cm (tab. 34: 7) 

6.  železné nákončie v tvare do výšky pretiahnutého trojuholníka, dolný koniec sploštený; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 11,2 cm, max. 
š. 3,4 cm, max. hr. 1 cm (tab. 34: 3, 3a)  

7.  guľovitý sploštený praslen zo svetlosivej hliny; hladký povrch potiahnutý svetlohnedou hlinkou s čiernymi škvrnami od pôsobenia ohňa; 
v. 2,2 – 2,4 cm, Ø 2,9 cm (tab. 34: 5)  

Žiarový hrob 111/1954 (obr. 108) (25. 8. 1954)  tab. 33  

A:  v úseku 191,8 – 192,7 m hlavnej osi – od nej 25,0 – 25,9 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,9 m; hĺ. 0,75 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy v jej strede hrniec (1); v zásype hrob. jamy črepy z misy (2), črepy z nádob (3), zlomky  

3 železných tyčiniek (4 – 6), 7 hlinených korálikov (7), praslen (8) a amorfné hlinené guľôčky  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 2 – 8 a amorfných hlinených guľôčok v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  plynule profilovaný hrniec s mierne konkávnym dnom a kónickým hrdlom, zaoblený okraj mierne vyhnutý; 

mierne porézny materiál; vyhladený tmavohnedý až hnedočierny povrch na von. strane poškodený; 6 reparač-
ných otvorov (Ø 0,5 – 1 cm); v. 24,6 cm, Ø ústia 13,8 cm, Ø dna 12,9 cm (tab. 33: 5) 

2.  okrajové črepy z misy so zatiahnutým okrajom a ostrým lomom na zahnutí, okraj miestami zaoblený 
a miestami rovno zrezaný; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený tmavohnedý povrch  

3.  črepy z tiel najmenej 3 nádob 
4. zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,5 cm, Ø 0,4 cm (tab. 33: 7)  
5.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,9 cm, Ø 0,3 cm (tab. 33: 8)  
6.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,6 cm, Ø 0,4 cm (tab. 33: 9)  
7.  7 guľovitých výrazne sploštených korálikov z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch značne porézny; š. 0,15 – 0,3 cm, Ø 0,6 – 0,7 cm,  

Ø otvoru 0,3 – 0,5 cm (tab. 33: 10 – 16) 
8.  guľovitý sploštený praslen zo svetlosivej hliny, zdobený na vydutí skupinkami zvislých zárezov; popraskaný povrch potiahnutý hnedou 

hlinkou; v. 2,4 cm, Ø 3,5 cm (tab. 33: 6) 

Žiarový hrob 112/1954 (obr. 109) (8. 9. 1954)  tab. 33  

A:  v úseku 133,0 – 134,0 m hlavnej osi – od nej 47,0 – 48,0 m smerom doľava; kvadrant 73 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 1,0 m; hĺ. 0,95 m); zásyp: piesok bielej farby bez pri-

miešaných uhlíkov 

 
Obr. 106 

 

 
Obr. 107 

 

 
Obr. 108 

 



 42  

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  v strednej časti hrob. jamy v zásype nad kremačnými zvyškami miska (2), uložená v mise (1), napravo od 

misy (1) 2 džbánky (3, 4), bronzový náramok (8), zlomok železnej tyčinky (9), 3 hlinené koráliky (10, 11), 

fragment železného šidla (12) a praslen (13); črepy z 3 nádob (5 – 7) a plochý kameň (14): bez uvedenia 
a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 58: 3 

Nálezy:  
1.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, podsadenou spodnou časťou a rovným 

odsadeným dnom; jemne plavený materiál; vyhladený tmavosivý povrch obojstranne potiahnutý tmavou 
žltohnedou hlinkou; v. 8,1 – 8,4 cm, Ø ústia 21,3 cm, Ø dna 8,3 cm (tab. 33: 18)  

2.  hlboká miska kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a náznakom ostrejšieho lomu na zahnutí, okraj 
dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál; vyhladený žltohnedý až hnedočierny povrch; v. 6,6 – 6,9 cm, Ø ústia 11,4 cm, Ø dna 
6 cm (tab. 33: 17) 

3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s guľovitým telom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, v hornej 
časti valcovitého hrdla nevýrazná obežná ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál; hladký sivohnedý povrch obojstranne potiahnutý 
tmavou žltohnedou hlinkou; v. 6,6 – 6,8 cm (s uškom 8,4 cm), Ø ústia 5,7 – 6,4 cm, Ø dna 3,9 – 4,1 cm (tab. 33: 19)  

4.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, malým rovným odsadeným a výrazne zosilneným dnom a za-
chovaným koreňom pásikového uška; na vnút. strane dna nepravý omfalos; jemne plavený materiál; vyhladený svetlohnedý povrch oboj-
stranne potiahnutý vyleštenou hnedočiernou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna 
výrazné stopy opotrebovania; v. 6,8 cm, Ø ústia 6,6 – 6,9 cm, Ø dna 4,2 cm (tab. 33: 20)  

5.  črepy z tela hrubostennej nádoby; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome tehlovej farby; zvonku vyhladený čierny 
a zvnútra zdrsnený tmavohnedý povrch; hr. stien 1,2 cm 

6.  2 črepy z tela hrubostennej nádoby; porézny povrch s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený tmavohnedý povrch; hr. stien 
1 – 1,2 cm 

7.  črepy z tela tenkostenného hrnca, jeden črep so zvyškami úzkeho plastického výčnelku oválneho tvaru; porézny materiál s prímesou drob-
ných kamienkov v lome čierny; nepravidel. tmavý tehlovohnedý povrch; hr. stien 0,5 – 0,6 cm  

8.  neúplný bronzový tyčinkový náramok bez zachovaných koncov, štvorhranný prierez; von. 4 × 4,4 cm, vnút. 3,4 × 3,6 cm (tab. 33: 21)  
9.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,7 cm, Ø 0,4 cm (tab. 

33: 26) 
10.  nízky valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou 

hlinkou; š. 0,7 cm, 1,2 × 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 33: 22) 
11.  2 guľovité sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zachovanej výplne); hladký povrch potiahnutý tmavo-

hnedou hlinkou; š. 0,7 – 0,8 cm, Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 33: 23, 24) 
12.  fragment železného šidla štvorhranného prierezu; na jednom konci pritavená kosť; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,4 cm, 

0,5 × 0,5 cm (tab. 33: 27) 
13.  dvojkónický praslen zo svetlosivej hliny; hladký povrch potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou; v. 2,4 cm, Ø 3,2 cm (tab. 33: 25) 
14.  fragment plochého kameňa rúžovej farby s jednou stranou opracovanou (podľa Dušek, 1966, 83) 

Žiarový hrob 113/1954 (obr. 110) (7. 9. 1954)  tab. 35 

A:  v úseku 135,0 – 135,9 m hlavnej osi – od nej 47,5 – 48,4 m smerom doľava; kvadrant 73 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,9 m; hĺ. 0,65 m); zá-

syp premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  na dne hrob. jamy v jej strede váza (1), z jej pravej strany miniatúrna váza (2); medzi vázami (1, 2) fragmenty 

2 železných nožov (3, 4)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplná plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so širokým zaobleným vydutím a rovným odsadeným 

dnom, okraj sa nezachoval; tesne nad max. vydutím plastický oválny výčnelok (pôvodne dva); jemne pla-
vený materiál; vyhladený a zvnútra vyleštený tmavohnedý až hnedočierny povrch; zachovaná v. 24,6 cm,  
Ø dna 13,2 cm (tab. 35: 1) 

2.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím, podsadenou spodnou časťou a odsadeným dnom, okraj zaoblený; jemne 
plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený svetlosivý a tehlový povrch obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou;  
v. 6 cm, Ø ústia 3,3 cm, Ø dna 3,6 cm (tab. 35: 3)  

3.  neúplný železný nôž s rovným chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, rukoväť sa nezachovala; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná 
dĺ. 13,3 cm (tab. 35: 4) 

4.  fragment čepele železného noža; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,6 cm (tab. 35: 2) 

Žiarový hrob 114/1954 (obr. 111) (10. 9. 1954)  tab. 35  

A:  v úseku 128,5 – 129,2 m hlavnej osi – od nej 19,0 – 19,7 m smerom doprava; kvadrant 18 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,65 m); 

zásyp premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D: na dne hrob. jamy medzi kremačnými zvyškami fragment železného náramku/krúžku (1) a 4 sklenené ko-

ráliky (2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  fragment železného tyčinkového náramku alebo krúžku, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 
35: 5)  

2.  4 guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 84) 
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Žiarový hrob 115  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 101,0 – 101,6 m hlavnej osi – od nej 51,0 – 51,6 m smerom doľava; kvadrant 71) 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,9 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 

a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba terénna dokumentácia 

Žiarový hrob 116  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 98,0 – 98,7 m hlavnej osi – od nej 51,0 – 51,7 m smerom doľava; kvadrant 71) 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 0,7 m; hĺ. 1,0 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlík-

mi a so zvyškami spálených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba terénna dokumentácia 

Žiarový hrob 117/1959 (obr. 112) (9. 4. 1959)   tab. 35  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 97,4 – 98,0 m hlavnej osi – od nej 19,4 – 20,0 m smerom 
doprava; kvadrant 15) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,9 m); zásyp premiešaný 
s uhlíkmi 

C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1)  
D:  na dne hrob. jamy v jej strede hrniec (1), prikrytý misou v črepoch (2); v hrnci (1) sklenený korálik (3) a 3 bron-

zové hroty šípov (4 – 6)  

E:  antropologický posudok: Ø; misa č. 2 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase od-
krytia hrobu 

Nálezy:  

1.  hrniec kvetináčovitého tvaru s rovným dnom; pod zaobleným okrajom rad vtlačených jamiek prerušený  
4 pravidelne rozmiestnenými plastickými oválnymi výčnelkami; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku 
tmavý žltohnedý a zvnútra tmavohnedý až hnedočierny povrch, okraj na von. strane tmavohnedý; v. 20,4 cm, 
Ø ústia 15 cm, Ø dna 10,2 cm (tab. 35: 9) 

2.  esovito profilovaná misa s rovným dnom, vyhnutý okraj zaoblený; porézny materiál; hnedý povrch (tab. 35: 13; podľa Dušek, 1966, 84, 
tab. 48: 18) 

3.  korálik zo svetlomodrého skla, deformovaný žiarom (podľa Dušek, 1966, 84) 
4.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; neopotrebovaná špička a ostrie so stopami po brúsení; dĺ. 2,4 cm, 

š. 0,8 cm (tab. 35: 10) 
5.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; neopotrebovaná špička a ostrie so stopami po brúsení; 

dĺ. 2,4 cm, š. 0,9 cm (tab. 35: 11) 
6.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; dolná polovica deformovaná žiarom; dĺ. 2,6 cm (tab. 

35: 12) 

Žiarový hrob 118/1959 (obr. 113) (9. 4. 1959)   tab. 35  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 120,0 – 120,6 m hlavnej osi – od nej 54,0 – 54,6 m 
smerom doľava; kvadrant 72) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 0,6 m/p. n. Ø 0,7 m; 
hĺ. 0,8 m) 

C:  zvyšky spálených kostí uložené pod črepmi z nádoby (1) v dolnej tretine zásype hrob. jamy  
D:  v dolnej tretine zásype hrob. jamy črepy z nádoby (1), pod nimi črepy z misy (2) a bronzový hrot šípu (3) 

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  3 črepy z nádoby; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 84)  
2.  2 črepy z misy (podľa Dušek, 1966, 84) 
3.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; opotrebované ostrie so stopami po 

brúsení; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm (tab. 35: 6) 

Žiarový hrob 119/1959 (obr. 114) (10. 4. 1959)  tab. 35  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 119,0 – 120,5 m hlavnej osi – od nej 
55,0 – 56,5 m smerom doľava; kvadrant 72) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,5 × 1,0 m/p. 
n. 1,5 × 0,9 m; hĺ. 1,65 m), orientácia Z – V; zásyp: piesok bez uhlíkov 

C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené po celej dĺžke hrob. jamy  
D:  na dne hrob. jamy: v strednej časti bronzový hrot šípu (1) a železný nôž (2) a v z. polovici 

zlomok okru  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor, čiastočne de-

formovaný žiarom; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2 cm, š. 1 cm (tab. 35: 8) 
2.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, neúplný tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená na strane ostria (tab. 35: 7; podľa Dušek, 1966, 

84, tab. 48: 22) 
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Žiarový hrob 120  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 110,0 – 110,6 m hlavnej osi – od nej 40,0 – 40,6 m smerom doľava; kvadrant 60) 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,9 m); zásyp premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spá-

lených kostí 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba nákres obrysov hrob. jamy 

Žiarový hrob 121  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 109,6 – 110,1 m hlavnej osi – od nej 40,0 – 40,6 m smerom doľava; kvadrant 60) 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (Ø 0,6 m; hĺ. 0,9 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D: črepy z misy (1): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba nákres obrysov hrob. jamy 

Nálezy:  
1.  črepy z misy (podľa Dušek, 1966, 84) 

Žiarový hrob 122  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 100,0 – 100,6 m hlavnej osi – od nej 52,5 – 53,1 m smerom doľava; kvadrant 71) 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,1 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba nákres obrysov hrob. jamy  

1.2. CHOTÍN IA – KOSTROVÉ HROBY 1 – 50, 103 – 300 

Kostrový hrob 1/1952 (obr. 115) (9. 8. 1952) 

A: v úseku 92,0 – 92,65 m hlavnej osi – od nej 0,6 – 2,5 m smerom doprava; kvad-
rant 26 

B:  hrob. jama nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,7 m (1,9 × 0,65 m/p. n. 1,65 × 0,8 m; hĺ. 
1,17 m), orientácia SV – JZ 

C:  kostra na pravom boku s hlavou na SV  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø  

 

Kostrový hrob 2/1952 (obr. 116) (14. 8. 1952)  tab. 36 

A:  v úseku 88,6 – 89,8 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,8 m smerom doprava; kvadrant 26 
B:  hrob. jama nepravidel. oválneho tvaru so zošikmeným dnom v hĺ. 0,8 m (1,8 × 1,2 m; hĺ. 1,4 m), 

orientácia JZ – SV 
C:  v s. polovici hrob. jamy neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na JZ, z hor. kon-

čatín zachovaná len pravá ramenná kosť, poškodená lebka s krčnými stavcami z pôvodnej po-
lohy posunutá k ramennej kosti a uložená na ľavú spánkovú kosť; jedinec pochovaný v šikmej 
polohe (dol. končatiny v hĺ. 0,8 m, hlava a rebrá v hĺ. 1,4 m) 

D:  pri jv. stene hrob. jamy hrniec (1); 15 cm napravo od lebky (uložené na kôpke) zlomky železných 
ihlíc (2 – 5), zlomky 2 železných krúžkov (6, 7), bronzový závesok (8), 13 hlinených korálikov  

(9 – 12), 3 schránky slimákov (13) a praslen (14); pri sz. stene hrob. jamy praslen (15); 35 cm 
napravo od lebky (pri jv. stene hrob. jamy) plochý kameň (16)  

E:  antropologický posudok: žena/maturus  

Nálezy: 
1.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným mierne odsadeným dnom, zaoblený okraj mierne vyhnutý; 

na max. vydutí 4 plastické výčnelky; tmavosivý povrch; v. 14 cm, Ø ústia 12,5 cm, Ø dna 9 cm 
(tab. 36: 1; podľa Dušek, 1966, 45, tab. 1: 9) 

2.  železná ihlica s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, ihla obdĺžnikového prierezu; povrch 
značne skorodovaný; dĺ. 7,8 cm, ihla 0,2 × 0,8 cm (tab. 36: 2) 

3.  fragment železnej ihlice, zachovaná len hlavica roztepaná a zvinutá do očka; povrch čiastočne 
skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,7 cm (tab. 36: 3) 

4.  fragment 2 hrdzou spojených železných ihlíc, hlavice sa nezachovali, na hrotoch pritavený hrot ďalšej železnej ihlice (zachovaná dĺ. 1,7 cm); 
povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 9,4/9,2 cm (tab. 36: 4) 

5.  2 hrdzou spojené železné ihlice s ihlou kruhového prierezu: jedna z ihlíc s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, povrch značne skoro-
dovaný, dĺ. 11,7/3,2 cm; pri druhej ihlici sa hlavica nezachovala, povrch značne skorodovaný, dĺ. 0,6/4,1/3,6 cm (tab. 36: 5) 

6., 7. polovice 2 železných tyčinkových krúžkov; povrch značne skorodovaný (tab. 36: 6, 8) 
8.  bronzový dutý košíčkovitý závesok s guľovitým telom a závesným uškom; na tele malý kruhový otvor (Ø 0,1 cm); v. 2,2 cm, max. š. 1,1 cm 

(tab. 36: 9)  
9.  7 valcovitých korálikov z keramickej hmoty, zdobených 3 plytkými jamkami kruhového tvaru (podľa Dušek, 1966, 45, tab. 1: 3) 
10.  zlomky 3 korálikov rovnakého tvaru ako č. 9 (podľa Dušek, 1966, 45, tab. 1: 3) 
11.  súdkovitý korálik z keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 45, tab. 1: 3) 
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12.  2 guľovité sploštené koráliky z keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (so zvyškami žltej výplne) (podľa Dušek, 1966, 45, tab. 1: 3) 
13.  3 schránky slimákov – druh Cypraea annulus (tab. 36: 10 – 12) 
14.  plochý praslen zo svetlosivej hliny; povrch vyhladený a vyleštený; v. 0,9 – 1 cm, Ø 2 cm (tab. 36: 13) 
15.  guľovitý praslen z tmavohnedej hliny, zdobený obvodovými ryhami; hladký povrch miestami vyleštený; v. 2,4 – 2,7 cm, Ø 3,6 cm (tab. 

36: 14) 
16.  plochý kameň štvorhranného tvaru a obdĺžnikového prierezu, bez opracovaných hrán; povrch hladký; 15,2 – 16,4 × 14,2 – 16,4 cm, hr. 

1,6 – 1,8 cm (tab. 36: 7) 

Kostrový hrob 3/1952 (obr. 117) (14. 8. 1952)  

A:  v úseku 88,0 – 88,6 m hlavnej osi – od nej 0,2 – 0,3 m smerom doprava a doľava; kvadrant 26 
B: hrob. jama obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,0 m (0,85 × 0,7 m; hĺ. 1,4 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, zachované len rebrá, pravé predko-

lenie, časť čeľuste a niekoľko zubov  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 
 
 

Kostrový hrob 4/1952 (obr. 118) (18. 8. 1952)  

A:  v úseku 75, 5 m hlavnej osi – od nej 6,5 m smerom doprava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,7 m (0,6 × 0,35 m; hĺ. 1,5 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, zachované len rebrá a zuby  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 5/1952 (obr. 119) (19. 8. 1952) 

A:  v úseku 78,8 – 79,2 m hlavnej osi – od nej 0,3 – 1,1 m smerom doľava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,2 m (0,8 × 0,4 m/p. n. 0,9 × 0,5 m; hĺ. 1,0 m), orientá-

cia JZ – SV; zásyp: kompaktný piesok 
C:  neúplná kostra s hlavou na JZ, uloženie jedinca nezistené  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/juvenis  

Kostrový hrob 6/1952 (obr. 120) (19. 8. 1952)  

A:  v úseku 77,0 – 77,8 m hlavnej osi – od nej 1,8 – 3,0 m smerom doprava; 
kvadrant 25 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,2 m (1,2 × 0,5 m/p. n. 1,2 × 0,6 m; hĺ. 
0,9 m), orientácia Z – V 

C: jedinec pochovaný v polohe v sede s hlavou na Z, z hor. končatín zachované 
len ramenné kosti 

D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: žena/maturus 

Kostrový hrob 7/1952 (obr. 121) (20. 8. 1952)  tab. 37  

A:  v úseku 101,3 – 101,7 m hlavnej osi – od nej 0,15 – 1,1 m smerom doľava; kvadrant 27 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru málo výrazné v hĺ. 0,2 m (0,95 × 0,4 m/p. n. 1,0 × 0,5 m; 

hĺ. 1,0 m), orientácia JZ – SV; zásyp: piesok  
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, zachované len kosti dol. 

končatín, stavce chrbtice a neúplná lebka, niektoré zuby z pôvodnej polohy posunuté o 10 – 
15 cm doprava  

D:  pri jv. stene hrob. jamy na priečnej osi 2 železné náramky (1 – 3), uložené v polohe kolmo 
na dno hrob. jamy; okolo a pod náramkami (1 – 3), v mieste pôvodného uloženia hrudníka 
a okolo a pod lebkou rozptýlené hlinené koráliky (4, 5)  

E:  antropologický posudok: infans II; hor. končatiny boli podľa polohy oboch náramkov prav-
depodobne ohnuté v lakťoch; koráliky (3) nájdené až po preosiati zásypu hrob. jamy (ich poloha v nákrese nevyznačená) 

Nálezy:  

1.  polovica železného tyčinkového náramku, štvorhranný prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 37: 1) 
2.  polovica železného otvoreného tyčinkového náramku so zachovaným odseknutým koncom, štvorhranný prierez; povrch značne skorodo-

vaný (tab. 37: 2) 
3.  31 železných zlomkov náramku č. 1 a náramku č. 2; povrch značne skorodovaný  
4.  24 malých guľovitých sploštených korálikov z tmavohnedej keramickej hmoty; Ø 0,1 – 0,2/0,3 – 0,5 cm (podľa NS č. 523/59) 
5.  4 zlomky korálikov rovnakého tvaru ako č. 4 (podľa NS č. 523/59) 

Kostrový hrob 8/1952 (obr. 122) (20. 8. 1952)  tab. 36  

A:  v úseku 106 – 106,6 m hlavnej osi – od nej 0,5 – 1,5 m smerom doľava; kvadrant 27 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru málo výrazné v hĺ. 0,15 m (1,0 × 0,6 m/p. n. 0,9 × 0,45 m; hĺ. 1,15 m), orientácia JZ – SV 
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C:  neúplná kostra v skrčenej polohe s hlavou na JZ, hor. končatiny nezachované, zuby nájdené v druhotnej polohe vo vzdialenosti 10 cm od 
lebky  

D:  v jz. polovici hrob. jamy (v hĺ. 1,0 m) hrniec (1) a v ňom uložená miska (2); 8 cm juhozápadne od dol. končatín 
(na pozdĺžnej osi hrob. jamy) železný náramok (3); v strede jz. polovice hrob. jamy 13 hlinených korálikov (4, 5) 
a zlomok schránky mušle/slimáka  

E:  antropologický posudok: žena/infans II – III; poloha lebky a zubov v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 
1. menší hrniec vajcovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a pásikovým uškom, vybiehajúcim z okraja; 

jemne plavený materiál; hladký zvonku sivý až hnedočierny a zvnútra čierny povrch; v. 10,8 – 11,1 cm, Ø ústia 
12,6 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 36: 15) 

2.  hlboká miska kónického tvaru s rovným odsadeným dnom, okraj zaoblený; porézny materiál; hladký žltohnedý po-
vrch; v. 8,7 – 9 cm, Ø ústia 13,2 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 36: 16) 

3.  5 zlomkov železného tyčinkového náramku, nepravidel. prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 36: 19) 
4.  10 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (so zvyškami žltej výplne) 

(podľa Dušek, 1966, 46, tab. 1: 13) 
5.  polovica korálika rovnakého tvaru ako č. 4; š. 0,7 – 0,8 cm, Ø 1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 36: 17) 
6. guľovitý sploštený korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený kruhovými jamkami (podľa Dušek, 1966, 46, tab. 

1: 13) 
7.  neúplný valcovitý korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými radmi vlnoviek (so zachovanou svetložltou výpl-

ňou); hladký povrch potiahnutý hnedočiernou hlinkou; dĺ. 1,6 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 36: 18) 

Kostrový hrob 9/1952 (obr. 123) (20. 8. 1952)  tab. 37  

A: v úseku 119 – 119,55 m hlavnej osi – od nej 0,05 – 0,35 m smerom doľava; kvadrant 28 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,6 m (0,55 × 0,4 m/p. n. 0,63 × 0,36 m; hĺ. 1,8 m), 

orientácia JV – SZ; zásyp: tmavý piesok 
C:  kostra značne strávená, uloženie jedinca nezistené 
D: v strede sz. polovice hrob. jamy hrniec (1)  

E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus 

Nálezy: 

1.  menší hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a mierne konkávnym dnom; pod zahrote-
ným okrajom plastický presekávaný pásik; porézny materiál; nepravidel. povrch farby v škále hnedých odtieňov; v. 12,3 – 12,6 cm, Ø ústia 
9,9 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 37: 3) 

Dvojhrob 10/1952 – kostrový hrob 10a (obr. 124) a kostrový hrob 10b (obr. 124a) (21. 8. 1952)  tab. 37 

A1 – hrob. jama 10a: v úseku 121,2 m hlavnej osi – od nej 0,8 m smerom doľava; kvadrant 28 
A2 – hrob. jama 10b: bez zamerania 
A3 – objekt: v úseku 122 m hlavnej osi – od nej smerom doľava; kvadrant 28 
B1: obrysy hrob. jamy málo výrazné v hĺ. 0,6 m (rozmery nezistené; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V  
B2: hrob. jama nepravidel. oválneho tvaru (p. n. 1,5 × 0,63 m; hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  v hĺ. 0,6 m sa nachádzal objekt oválneho tvaru (1,5 × 0,8 m), prerušený nevýraznou 0,5 m hrubou vrstvou ze-

miny; zásyp: prepálený piesok; pod objektom sa rysovala hrob. jama 10a; pravdepodobne ide o žiarový hrob 
14/1952 

C1: uloženie jedinca nezistené, kosti jednej zo skrčených dol. končatín uložené v úseku 121,7 m hlavnej osi – od nej 
0,8 m smerom doľava 

C2: pod misou (4) v hĺ. 1,2 m uložená horná časť kostry v skrčenej polohe na pravom 
boku s hlavou na Z  

D1: v z. polovici hrob. jamy misa (1), malý hrniec (2) a hrniec (3), obe nádoby uložené 
na boku; východne od nádob (1 – 3) z von. strany stehennej kosti (v úseku 122 m 
hlavnej osi – od nej 1,2 m smerom doľava) misa (4); dno hrnca (5): bez uvedenia 
a vyznačenia polohy v nákrese; v mise (1) uložené zvieracie kosti (bez archeozoo-
logického určenia) 

D2: na predlaktí zachovanej hor. končatiny železný náramok (6); na ľavej spánkovej 
kosti 2 bronzové záušnice (7, 8); pod pravou spánkovou kosťou 3 bronzové záuš-
nice (9 – 11); bronzová záušnica (12): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS 
a v nákrese 

D3 – objekt: bez nálezov  
E:  NS neúplná a neprehľadná: podľa údajov v NS č. 523/59 patrili kosti dol. konča-

tín z hrobu 10a jedincovi pochovanému v hrobe 10b; v nákrese chýbajú obrysy 
hrob. jamy 10a; fotograf. dokument. nedostatočná 

E1: antropologický posudok: žena/maturus; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situo-
vaný v bezprostrednej blízkosti žiarového hrobu 13/1952 a zároveň musel byť porušený žiarovým hro-
bom 14/1952, tieto údaje však v NS chýbajú 

E2: antropologický posudok: žena?/maturus; na oboch spánkových kostiach stopy zelenej patiny 

Nálezy: 

1.  hlboká misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a odsadeným konkávnym dnom; mierne 
porézny materiál; vyhladený zvonku hnedý až tmavosivý a zvnútra sivočierny povrch; v. 13,2 cm, Ø ústia 
30,6 cm, Ø dna 11,7 cm (tab. 37: 14) 

2. malý hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, vlnovitý okraj vyhnutý; jemne plavený 
materiál; zvonku hladký a zvnútra nepravidel. žltohnedý povrch; v. 8,4 – 8,9 cm, Ø ústia 6,6 cm, Ø dna 
5,1 cm (tab. 37: 6) 
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3.  hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a mierne konkávnym dnom, okraj zaoblený; porézny materiál; nepravidel. tmavohnedý po-
vrch na von. strane pod hrdlom slamovaný; v. 20,4 cm, Ø ústia 13,5 cm, Ø dna 11,5 cm (tab. 37: 4) 

4.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra zosilnený; porézny 
materiál; vyhladený zvonku žltohnedý a zvnútra sivočierny povrch; v. 11,1 – 11,4 cm, Ø ústia 23,4 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 37: 5) 

5.  rovné odsadené dno hrnca; porézny materiál; miestami hladký a miestami zdrsnený zvonku tmavohnedý a zvnútra tmavosivý povrch;  
Ø dna 10,5 cm (tab. 37: 15) 

6.  2 polovice železného otvoreného tyčinkového náramku kruhového tvaru so zachovaným zaobleným koncom, kruhový prierez; povrch 
čiastočne skorodovaný; von. Ø 4,7 cm, vnút. Ø 4 cm (tab. 37: 10) 

7.  bronzová krúžková záušnica s preloženými zaoblenými koncami, kruhový prierez; von. Ø 3,4 cm, vnút. Ø 2,9 cm (tab. 37: 7) 
8.  špirálovito stočená záušnica z bronzového drôtu kruhového prierezu, konce zahrotené; v. 1,2 cm, von. Ø 2,4 – 2,7 cm, vnút. Ø 2 – 2,3 cm 

(tab. 37: 8) 
9. bronzová krúžková záušnica so široko preloženými zaoblenými koncami, kruhový prierez; von. Ø 2,5 cm, vnút. Ø 2 cm (tab. 37: 9) 
10.  bronzová krúžková záušnica s preloženými koncami – jeden koniec zvinutý do očka, druhý zúžený a zahrotený, oválny prierez; von. 2,1 

× 2,3 cm, vnút. Ø 1,8 cm (tab. 37: 11) 
11.  bronzová krúžková záušnica s preloženými koncami – jeden koniec zaoblený a zdobený priečnymi ryhami, druhý koniec zúžený a zahrotený, 

oválny prierez; von. Ø 2,7 cm, vnút. Ø 2,3 cm (tab. 37: 12) 
12.  bronzová krúžková záušnica s preloženými koncami – jeden koniec zúžený a hákovitý, druhý zhrubnutý a pozdĺžne profilovaný, oválny 

prierez; von. Ø 2,9 cm, vnút. Ø 2,5 cm (tab. 37: 13) 

Dvojhrob 11/1952 – kostrový hrob 11a a kostrový hrob 11b (obr. 125)   tab. 38  

A1 – 2: v úseku 116,4 – 117,2 m hlavnej osi – od nej 2,3 – 4,3 m smerom doľava; kvadrant 39 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,8 m (2,0 × 0,8 m; hĺ. 1,2 m), orientácia SV – JZ 
C1 – hrob 11a: neúplná kostra pravdepodobne vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na SV, ľavá dol. končatina skrče-

ná a uložená na pravý bok, pravá stehenná kosť z pôvodnej polohy posunutá o 60 cm doľava, z hor. končatín zacho-
vaná len pravá ramenná kosť  

C2 – hrob 11b: pri dol. končatinách jedinca 11a (rovnobežne s jz. stenou hrob. jamy) uložená neúplná detská kostra vo 
vystretej polohe na chrbte s hlavou orientovanou na JJV  

D1 – 2: pri dol. končatinách jedinca 11b hrniec (1) a džbánok (2)  
E1: antropologický posudok: žena/infans; lebka tlakom zeminy poškodená 
E2: antropologický posudok: Ø  

Nálezy: 
1.  menší hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; nad max. vydu-

tím 5 plastických výčnelkov (pôvodne šesť); mierne porézny materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý až sivočierny  
a zvnútra sivočierny povrch; v. 10,2 – 10,5 cm, Ø ústia 8,1 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 38: 1) 

2. neúplný dvojkónický džbánok s ostro lomeným vydutím, rovným dnom a zachovaným koreňom pásikového uška, 
okraj sa nezachoval; porézny materiál s prímesou drobných a stredne veľkých kamienkov; zvonku vyhladený a zvnútra 
nepravidel. svetlosivý povrch; zachovaná v. 8,1 cm, Ø dna 2,6 cm (tab. 38: 2) 

Kostrový hrob 12/1952 (obr. 126)  tab. 38  

A:  v úseku 114 – 115 m hlavnej osi – od nej 2,3 – 3,4 m smerom 
doľava; kvadrant 39 

B: obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so 
zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (1,15 m × 0,6/1,0 m/p. n. 1,05/1,6 
× 0,4/1,0 m; hĺ. 1,35 m), orientácia Z – V  

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá 
hor. končatina vystretá  

D:  z von. strany kostí pravého predkolenia misa (1) a vedľa nej 
pri ľavej nohe džbán (2), uložený na boku; medzi pravou 
kľúčnou a pravou ramennou kosťou 2 bronzové krúžky (3, 4); 
pri ľavom zápästí sklenený korálik (5) a 5 kostených koráli-

kov (6); v mise (1) uložené zvieracie kosti (rebrá?) 
E:  antropologický posudok: Ø; lebka tlakom zeminy na spánkoch 

sploštená 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru s malým rovným dnom, okraj zaoblený; vyhladený hnedý povrch; v. 12 cm, Ø ústia 22 cm, Ø dna 8 cm (tab. 38: 4; 
podľa Dušek, 1966, 46, tab. 2: 13 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, so zalomeným vydutím, malým rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným 
uškom, vytiahnutým nad okraj; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku svetlý žltohnedý a zvnútra svetlosivý povrch, na von. strane 
zvyšky vyleštenej sivohnedej hlinky, na oboch stranách výrazné ryhy po vytáčaní; v. 11,7 cm (s uškom 14,7 cm), Ø ústia 10,2 cm, Ø dna 
5,4 cm (tab. 38: 3) 

3.  otvorený krúžok oválneho tvaru z bronzového drôtu štvorhranného a kosoštvorcového prierezu, mierne preložené konce – jeden koniec 
zahrotený a druhý odseknutý; von. 1,5 × 1,9 cm, vnút. 1 × 1,3 cm (tab. 38: 5)  

4.  bronzový otvorený tyčinkový krúžok kruhového tvaru s preloženými zaoblenými koncami, kosoštvorcový prierez; von. 2,7 × 2,9 cm, vnút.  
2 × 2,2 cm (tab. 38: 6)  

5.  guľovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,6 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 38: 7) 
6.  5 kostených korálikov – stavce chrbtice ryby (pravdepodobne riečna/potočná ryba) (tab. 38: 8 – 12)  

Kostrový hrob 13/1952 (obr. 127)   tab. 38  

A:  v úseku 99,5 – 100,25 m hlavnej osi – od nej 2,7 – 4,65 m smerom doľava; kvadrant 38  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,6 m (1,95 × 0,75 m; hĺ. 1,2 m), orientácia JZ – SV; zásyp: piesok  
C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na JZ, ľavá hor. končatina ohnutá v lakti 
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D:  z vnút. strany pravej kľúčnej kosti železná ihlica (1), zlomky železných tyčiniek (2) a zlomok hlineného korálika (3); 
pri ľavej kľúčnej kosti železný nôž (4); z von. strany pravej kľúčnej kosti kostený predmet (5) 

E:  antropologicky posudok: muž/maturus 

Nálezy: 
1.  2 fragmenty železnej ihlice s krúžkovou hlavicou, ihla a kŕčok kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; za-

chované dĺ. 3,7/5,9 cm, Ø ihly a kŕčku 0,6 cm (tab. 38: 13)  
2.  5 zlomkov železných tyčiniek; povrch značne skorodovaný  
3.  zlomok korálika z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 46) 
4.  miniatúrny železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, bez stôp opotrebovania na ostrí, neúplná tŕňovitá rukoväť ob-

dĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; 
zachovaná dĺ. 4,8 cm (tab. 38: 15) 

5.  kostený predmet z dvoch tvarovo a výzdobne rovnakých častí, navzájom spojených železným nitom s tyčinkou 
kruhového prierezu; výzdoba: štylizovaný zverný štýl (hlavička dravého vtáka); dol. časť odlomená; povrch vyhla-
dený; zachovaná dĺ. 3,1 cm, š. 3,1 cm, hr. 0,8 cm (tab. 38: 14, 14a)  

Kostrový hrob 14/1952 (obr. 128)  tab. 39 

A:  v úseku 119,2 – 120,1m hlavnej osi – od nej 6,3 – 7,4 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 

0,5 m (1,15 × 0,5 m; hĺ. 1,3 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z; zachované len fragmenty lebky, 

niekoľko zubov a zlomky kostí dol. končatín  
D:  pri vých. stene hrob. jamy misa (1) a v nej na boku uložený hrniec (2); z pravej strany misy (1) džbánok (3); 

v strede hrob. jamy bronzový náramok (4)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 
1. misa kónického tvaru s mierne konkávnym dnom, okraj zaoblený; porézny materiál s prímesou stredne veľkých 

kamienkov; nepravidel. a hrubo vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra sivočierny povrch; v. 8,1 – 8,4 cm,  
Ø ústia 21,9 cm, Ø dna 11,1 cm (tab. 39: 2) 

2.  menší hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a konkávnym dnom, okraj zaoblený; časť okraja zvisle prese-
kávaná; porézny materiál; nepravidel. zvonku tmavohnedý až tmavosivý a zvnútra tehlovohnedý povrch; v. 10,4 – 
10,6 cm, Ø ústia 8,4 cm, Ø dna 6,8 cm (tab. 39: 1) 

3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, malým rovným odsadeným dnom a uškom, 
vytiahnutým nad okraj; vyhladený a vyleštený hnedý povrch; v. 8,5 cm, Ø ústia 8,8 cm, Ø dna 4 cm (tab. 39: 3; 
podľa Dušek, 1966, 46, tab. 2: 20) 

4.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s mierne preloženými koncami – jeden koniec odseknutý 
a zdobený priečnymi ryhami, druhý zúžený a zahrotený, oblúk miestami zdobený priečnymi ryhami, oválny  
a vysoký segmentový prierez; von. 4 × 4,3 cm, vnút. 3,4 × 3,7 cm (tab. 39: 4)  

Kostrový hrob 15/1952 (obr. 129)   tab. 38  

A:  v úseku 104,5 – 105,0 m hlavnej osi – od nej 5,0 – 5,7 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (0,7 × 0,5 m; hĺ. 1,0 m), 

orientácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, kosti predkolenia dol. končatín neza-

chované  
D:  na kostiach jednej z hor. končatín 2 železné náramky (1, 2)  
E:  antropologický posudok: infans III 

Nálezy:  
1.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru so zachovaným zahroteným koncom; povrch značne 

skorodovaný; von. Ø 4,6 cm, vnút. Ø 3,9 cm (tab. 38: 16)  
2.  železný otvorený tyčinkový náramok so zachovaným odseknutým koncom, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; von. Ø 5,1 cm, 

vnút. Ø 4,3 cm (tab. 38: 17)  

Dvojhrob 16/1952 – kostrový hrob 16a a kostrový hrob 16b (obr. 130) 

A1 – 2: v úseku 107,0 – 107,8 m hlavnej osi – od nej 5,0 – 6,2 m smerom doľava; kvadrant 38 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,6 m (1,2 × 0,7 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V  
C1 – hrob 16a: v s. polovici hrob. jamy pri s. stene kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
C2 – hrob 16b: v j. polovici hrob. jamy pri j. stene kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D1: pri tvárovej časti lebky 9 hlinených korálikov (1)  
D2: v okolí krčných stavcov 11 hlinených korálikov (2)  
E:  fotograf. dokument. nedostatočná 
E1: antropologický posudok: infans I; lebka tlakom zeminy poškodená 
E2: antropologický posudok: infans I; lebka tlakom zeminy poškodená 

Nálezy: 

1.  9 guľovitých výrazne sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 3: 3) 
2.  11 guľovitých výrazne sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 3: 4) 

Kostrový hrob 17/1952 (obr. 131)   tab. 39  

A:  v úseku 88,0 – 88,6 m hlavnej osi – od nej 6,0 – 6,6 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru málo výrazné (0,7 × 0,5 m/p. n. 0,85 × 0,5 m; hĺ. 1,2 m), 

orientácia V – Z 
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C:  z kostry zachované len 3 zuby 
D:  bronzový náramok (1): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha zubov a svetové strany v nákrese nevyznačené; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  
1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s preloženými odseknutými koncami s rytou výzdobou: 

do šírky pretiahnuté písmeno x, obojstranne ohraničené priečnou ryhou, kruhový prierez; von. Ø 4,2 cm, vnút. Ø 
3,5 cm (tab. 39: 5)  

Kostrový hrob 18/1952 (obr. 132)   tab. 39  

A:  v úseku 112,7 – 113,95 m hlavnej osi – od nej 7,0 – 7,7 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (1,25 × 0,7 m; 

hĺ. 0,75 m), orientácia SZ – JV  
C:  neúplná kostra s hlavou orientovanou na SZ, zachovaná len lebka (uložená na záhlaví), kosti 

dol. končatín (skrčené a uložené na pravý bok) a zlomky kostí hor. končatín 
D:  pri pravej spánkovej kosti 2 bronzové záušnice (1, 2)  

E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus 

Nálezy:  
1.  bronzová krúžková záušnica kruhového tvaru s priliehajúcimi zaoblenými koncami, kruhový prierez; von. Ø 1 cm, 

vnút. Ø 0,6 cm (tab. 39: 6)  
2.  bronzová krúžková záušnica oválneho tvaru s mierne preloženými zaoblenými koncami, kruhový prierez; von. 0,9 × 

1,2 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm (tab. 39: 7)  

Kostrový hrob 19/1952 (obr. 133) 

A: v úseku 103,8 – 104,45 m hlavnej osi – od nej 6,5 – 7,75 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,25 × 0,65 m; 

hĺ. 0,9 m), orientácia JZ – SV  
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus (mohutné kosti, lebka s nízkym čelom) 
 

Kostrový hrob 20/1952 (obr. 134)  tab. 39  

A:  v úseku 96,6 – 98,0 m hlavnej osi – od nej 8,8 – 10,7 m smerom doľava; kvadrant 37 
B.  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (1,7 × 0,8 m; hĺ. 1,3 m), orientá-

cia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  10 cm za lebkou malá váza (1), uložená na boku; na pravom predlaktí (pod lakťovým kĺbom) železný 

náramok (2); v okolí krčných stavcov a v mieste rebier 2 sklenené koráliky (3) a 34 hlinených koráli-

kov (4, 5); z von. strany ľavej ramennej kosti (pri ramennom kĺbe) zlomok železnej tyčinky (6), peča-

tidlo (7) a 6 amorfných železných zlomkov; z von. strany pravej ramennej kosti (bližšie k lakťovému 
kĺbu) praslen (8)  

E:  antropologický posudok: žena/adultus (nízke čelo splývajúce s temenom lebky) 

Nálezy: 
1.  malá plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, so širokým stlačeným za-

lomeným vydutím a malým odsadeným konkávnym dnom; jemne plavený materiál; vyhladený 
tmavosivý povrch na von. strane s tmavohnedými a svetlosivými škvrnami, na vnút. strane nevý-
razné ryhy po vytáčaní; v. 10,4 cm, Ø ústia 7,5 cm, Ø dna 5 cm (tab. 39: 8)  

2.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s mierne preloženými koncami – jeden ko-
niec odseknutý a druhý zahrotený, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; von. Ø 7,2 cm, vnút. 
Ø 6,1 cm (tab. 39: 10)  

3.  2 guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 
1966, 47, tab. 3: 12) 

4.  33 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty (pod-
ľa Dušek, 1966, 47, tab. 3: 12) 

5.  neúplný valcovitý korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený kruho-
vými jamkami (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 12: 3) 

6.  zlomok železnej tyčinky so zachovaným hrotom, oválny prierez; po-
vrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,8 cm (tab. 39: 9) 

7.  kónické pečatidlo z tehlovohnedej a tmavohnedej hliny s pečatnou 
plochou štvoruholníkového tvaru a držadlom kruhového prierezu; na 
pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: svastika s rytým rovnoramenným krížom v strede; povrch miestami 
hladký a miestami mierne drsný; v. 2,4 cm, pečatná plocha 1,3 × 1,4 cm, Ø držadla 0,7 cm (tab. 39: 11) 

8.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; vyhladený povrch poškodený; v. 2,7 cm, Ø 3,3 cm (tab. 39: 12)  

Kostrový hrob 21/1952 (obr. 135)  tab. 40  

A:  v úseku 104,5 – 105,0 m hlavnej osi – od nej 8,5 – 9,4 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,1 × 0,6 m; hĺ. 1,3 m), orientácia JJZ – 

SSV; zásyp: piesok 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JJZ, pravá hor. končatina vystretá  
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D:  z von. strany pravého zápästia bronzový náramok (1) a bronzový krúžok (2)  
E:  antropologický posudok: muž/maturus (ľavá stehenná kosť pravdepodobne zlomená a zrastená; lebka na spánkoch značne sploštená); poloha 

nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 
1.  masívny bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami trojuholníkového prierezu, oblúk 

plasticky zdobený skupinkami priečnych vývalkov v kombinácii so zvislými radmi kruhových očiek, kruhový prierez; von. 5 × 6,8 cm, 
vnút. 4,1 × 5,9 cm (tab. 40: 1) 

2.  masívny bronzový otvorený tyčinkový krúžok s priliehajúcimi zaoblenými koncami, kruhový a štvorhranný prierez; von. Ø 1,5 cm, vnút. 
Ø 0,8 cm (tab. 40: 2)  

Kostrový hrob 22/1952 (obr. 136)   tab. 40  

A:  v úseku 91,2 – 91,75 m hlavnej osi – od nej 9,5 – 10,9 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  hrob. jama nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom (1,4 × 0,55 m; hĺ. 1,3 m), orien-

tácia JZ – SV; zásyp: piesok premiešaný s uhlíkmi; v hĺ. 0,3 m sa nachádzal porušený objekt 
kruhového tvaru so zúženým dnom (Ø 0,9 m; hĺ. 0,9 m), zásyp: prepálený piesok s uhlíkmi  

C:  neúplná kostra s hlavou orientovanou na JZ, lebka uložená na pravej spánkovej kosti  
D1 – hrob 22: z von. strany pravej ramennej kosti hrniec (1); v strednej časti hrob. jamy bron-

zový náramok (2); pri lebke hlinený korálik (3) a 13 jantárových korálikov (4); z von. strany 
zlomkov ľavej stehennej kosti praslen (5)  

D2 – objekt: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 
1.  hrniec kónického tvaru s mierne konkávnym dnom, okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; jemne plavený materiál; nepra-

videl. zvonku tehlovohnedý a zvnútra sivohnedý povrch; v. 10,8 – 11,4 cm, Ø ústia 14,7 cm, Ø dna 9,3 cm (tab. 40: 3) 
2.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru so široko preloženými zahrotenými koncami, kruhový a kosoštvorcový prierez; 

von. Ø 5,6 cm, vnút. Ø 5 cm (tab. 40: 5)  
3.  neúplný valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom; povrch hladký; zachovaná dĺ. 1,2 cm, 0,6 × 

0,6 cm, otvor 0,3 × 0,4 cm (tab. 40: 19)  
4.  13 jantárových korálikov; š. 0,2 – 0,5 cm, Ø 0,5 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,2 cm (tab. 40: 6 – 18) 
5.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; vyhladený a vyleštený povrch poškodený; v. 2,5 cm, Ø 3,8 cm (tab. 40: 4) 

Kostrový hrob 23/1952 (obr. 137)   tab. 41  

A:  v úseku 123,8 – 124,2 m hlavnej osi – od nej 12,8 – 13,4 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (0,6 × 0,4 m/p. n. 0,9 × 0,43 m; 

hĺ. 1,06 m), orientácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra s hlavou orientovanou na JZ, jedinec pochovaný pravdepodobne v polohe v sede 
D:  v okolí krčných stavcov 2 hlinené koráliky (1)  
E:  antropologický posudok: Ø (gracilné kosti, lebka na spánkoch sploštená); fotograf. dokument. ne-

dostatočná 

Nálezy: 
1.  2 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zacho-

vanej výplne); povrch hladký; š. 0,8 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 41: 1, 2) 

Kostrový hrob 24/1952 (obr. 138)  tab. 41  

A: v úseku 88,0 – 89,2 m hlavnej osi – od nej 11,6 – 12,35 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,2 × 0,75 m; hĺ. 

1,4 m), orientácia JZ – SV; zásyp: piesok bielej farby  
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny vystreté 
D:  pri sánke 2 bronzové krúžky (1, 2); z von. strany ľavej ramennej kosti (pri ramennom kĺbe) malý 

plochý kameň (3)  
E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus 

Nálezy:  
1.  masívny bronzový otvorený tyčinkový krúžok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými kon-

cami, vysoký segmentový prierez; von. Ø 2,3 cm, vnút. Ø 1,5 cm (tab. 41: 3)  
2.  bronzový otvorený plechový krúžok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, obdĺžnikový prierez; von. Ø 0,8 cm, vnút.  

Ø 0,5 cm (tab. 41: 4)  
3.  malý plochý kameň; dĺ. 8 cm, š. 5 cm, hr. 3 cm (podľa Dušek, 1966, 47) 

Kostrový hrob 25/1952 – pravdepodobne dvojhrob (obr. 139)  tab. 40 

A:  v úseku 108,9 – 110,05 m hlavnej osi – od nej 13,5 – 15,0 m smerom doprava; kvadrant 16 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,5 × 1,15 m/p. n. 1,5 × 1,05 m; hĺ. 1,1 m), orientácia JZ – 

SV; zásyp: piesok  
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, dol. končatiny nezachované, pravá hor. končatina neúplná; v sz. štvrti-

ne hrob. jamy (p. n. v hĺ. 0,73 m, podľa NS v hĺ. 0,93 m) uložené zvápenatené fragmenty lebky ďalšieho jedinca 
D:  v sv. štvrtine hrob. jamy džbán (1) a bronzová špirála (8); medzi pravým ramenným kĺbom a jv. stenou hrob. jamy miniatúrna váza (2) 

a 2 prasleny (15, 17); za stavcami chrbtice miniatúrna váza (3), malá váza (4) a medzi oboma nádobami bronzová ihlica (7), uložená 
rovnobežne s jz. stenou hrob. jamy; na ľavom zápästí železný náramok (5); v mieste pravého lakťového kĺbu zlomky železného náramku 

(6); v okolí krčných stavcov 2 sklenené koráliky (9) a 17 hlinených korálikov (10 – 14); pri sánke praslen (16)  
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus, druhá lebka antropologicky neurčená 
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Nálezy: 
1.  neúplný dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, s odsadeným konkávnym dnom a zachovaným kore-

ňom pásikového uška, hrdlo a okraj sa nezachovali; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku žltohnedý 
až tehlovohnedý a zvnútra tehlovohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná 
v. 12,2 cm, Ø dna 8,6 cm (tab. 40: 22)  

2.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím a rovným dnom, na dolnej časti štíhle-
ho valcovitého hrdla vodorovná ryha, zaoblený okraj mierne vyhnutý; jemne plavený materiál; vyhla-
dený sivočierny povrch na von. strane vyleštený; v. 6,2 cm, Ø ústia 3,5 cm, Ø dna 3 cm (tab. 40: 23) 

3.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím, okraj zaoblený; porézny materiál; ne-
pravidel. a zdrsnený zvonku tmavohnedý až tmavosivý a zvnútra čierny povrch; v. 6,3 – 6,5 cm, Ø ústia 
4,8 cm, Ø dna 2,7 cm (tab. 40: 21) 

4.  malá váza s esovito profilovanou hornou časťou baňatého tela a rovným mierne odsadeným dnom, za-
oblený okraj vyhnutý; mierne porézny materiál; vyhladený tmavohnedý povrch na von. strane so svet-
lohnedými škvrnami; v. 7,7 cm, Ø ústia 5,1 cm, Ø dna 3,3 cm (tab. 40: 20) 

5.  polovica železného otvoreného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný (tab. 40: 24)  
6.  20 zlomkov železného náramku; povrch značne skorodovaný  
7.  bronzová ihlica s dvojkónickou hlavicou a ihlou kruhového prierezu; dĺ. 10,5 cm, Ø hlavice 0,8 cm, Ø ihly 

0,2 – 0,3 cm (tab. 40: 25)  
8.  špirála z bronzového drôtu obdĺžnikového prierezu, konce odseknuté; dĺ. 1,2 cm, Ø 0,4 cm, Ø otvorov 0,3/0,2 cm (tab. 40: 26) 
9.  2 guľovité sploštené koráliky zo skla (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 4: 11) 
10.  5 guľovitých sploštených korálikov z keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 4: 11) 
11.  6 guľovitých sploštených korálikov z keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 4: 11) 
12.  fragmenty 3 korálikov rovnakého tvaru ako č. 11 (tab. 40: 27 – 29) 
13.  2 valcovité koráliky z keramickej hmoty, zdobené vetvičkovitým ornamentom (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 4: 11) 
14.  valcovitý korálik z keramickej hmoty, zdobený kruhovými očkami (podľa Dušek, 1966, 47, tab. 4: 11) 
15.  guľovitý sploštený praslen z tmavosivej hliny; hladký povrch poškodený; v. 2,6 cm, Ø 3,7 cm (tab. 40: 30) 
16.  guľovitý praslen z tmavohnedej hliny; povrch hladký; v. 2,4 – 2,6 cm, š. 3,3 × 3,5 cm (tab. 40: 31) 
17.  guľovitý sploštený praslen z tehlovohnedej hliny, zdobený 6 obvodovými ryhami; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,4 cm, Ø 3,6 cm 

(tab. 40: 32) 

Kostrový hrob 26/1952 (obr. 140) (2. 10. 1952)  tab. 41  

A1 – hrob 26/1952: v úseku 117,4 – 118,75 m hlavnej osi – od nej 13,3 – 13,9 m smerom doľava; kvadrant 39 
A2 – objekt: v úseku 116,2 – 119,7 m hlavnej osi – od nej 12,5 – 16,0 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  hrob. jama nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom (1,35 × 0,6 m; hĺ. 1,25 m), orientácia SZ – JV; 

zásyp: piesok žltej farby, v strednej časti hrob. jamy čierny prepálený piesok; hrob. jama neporušená; v hĺ. 
0,3 m sa nachádzal objekt kruhového tvaru (Ø 3,5 m; hr. 0,4 – 0,45 m), pod ním 0,2 m hrubá vrstva žltého 
piesku, pod ktorou sa v piesčitom podloží rysovala hrob. jama; v bezprostrednej blízkosti objektu situovaný 
žiarový hrob 21/1952 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, pravá hor. končatina vystretá  
D1 – hrob 26: za jednou z lopatiek (pri sz. stene hrob. jamy) malá fľaša (1); z oboch strán pravej ramennej kosti 

zlomky železných tyčiniek (2); z vnút. strany ľavého predlaktia 2 hlinené koráliky (3), 2 jantárové koráliky  
(4, 5) a praslen (6)  

D2 – objekt: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 53: 1 

Nálezy:  
1.  malá fľaša so širokým zaobleným vydutím a rovným dnom, štíhle kónické hrdlo výrazne odsadené od vydutia 

vodorovným žliabkom, okraj vyhnutý; nad max. vydutím výzdoba: pás trojuholníkov, zložený z plytkých 
priečnych žliabkov; vyhladený povrch; v. 8 cm, Ø ústia 4,5 cm, Ø dna 4 cm (tab. 41: 8; podľa Dušek, 1966, 
48, tab. 4: 14 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  zlomky 7 železných tyčiniek kruhového a obdĺžnikového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované 
dĺ. 1,7 – 5,8 cm (tab. 41: 13 – 19) 

3.  2 neúplné guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (pri jednom korá-
liku zachovaná svetložltá výplň); hladký povrch vyleštený; š. 1 cm (tab. 41: 9, 10) 

4.  kotúčovitý skorodovaný jantárový korálik; š. 0,15 cm, Ø 0,4 cm, Ø 0,1 cm (tab. 41: 11) 
5.  5 zlomkov malého kotúčovitého jantárového korálika 
6.  plochý melónovitý praslen zo svetlosivej hliny (8 zvislých rebier), čiastočne poškodený; hladký povrch potiahnutý vyleštenou svetloru-

žovou hlinkou; v. 1,3 cm, Ø 2,8 cm (tab. 41: 12)  

Kostrový hrob 27/1952 – pravdepodobne dvojhrob (obr. 141)  tab. 41 

A:  v úseku 121,7 – 123,0 m hlavnej osi – od nej 13,7 – 14,8 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,4 × 0,8 m; hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V; zá-

syp: piesok 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny vystreté  
D:  medzi von. stranou pravej ramennej kosti a j. stenou hrob. jamy (p. n. pod úrovňou dna hrob. jamy) džbán (1); 

pri kolenách a zápästiach rúk malá fľaša (2); z von. strany pravého predkolenia malá fľaša (3); na ľavom zápästí 
železný náramok (4), zlomky železného náramku (5), zlomok železnej tyčinky (6) a 2 amorfné železné zlomky; pri 
sánke schránka slimáka (7)  

E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; v hrobe boli uložené kosti ďalšieho, antropologicky neurčeného 
jedinca (lebka, stehenná a ramenná kosť); fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 53: 2 

Nálezy: 
1.  neúplný dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím, rovným dnom a zachovaným 

koreňom pásikového uška, v strednej časti kónického hrdla nevýrazné vodorovné rebro, okraj sa nezachoval; jemne 
plavený materiál; vyhladený sivý povrch na von. strane potiahnutý sivohnedou hlinkou, na von. strane nad vydutím 
a na vnút. strane pod vydutím výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 11 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 41: 20) 

 
Obr. 139 

 

 
Obr. 140 

 

 
Obr. 141 

 



 52  

2.  malá fľaša so širokým zaobleným vydutím a mierne konkávnym dnom, štíhle kónické hrdlo výrazne odsadené od vydutia vodorovným 
žliabkom, okraj vyhnutý; jemne plavený materiál v lome tehlovohnedý; vyhladený tmavý žltohnedý až tmavohnedý povrch na von. strane 
s čiernymi škvrnami; v. 10,1 – 10,4 cm, Ø ústia 5,4 cm, Ø dna 6 cm (tab. 41: 21) 

3.  malá fľaša so zaobleným vydutím, umiestneným v dolnej tretine tela a rovným dnom, kónické hrdlo odsadené od vydutia vodorovnou 
ryhou, okraj vyhnutý; na vydutí hlboké zvislé ryhy; mierne porézny materiál; vyhladený a vyleštený zvonku tmavohnedý až čierny a zvnútra 
tehlovohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 8,9 cm, Ø ústia 6 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 41: 23) 

4.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru so zachovaným zahroteným koncom, kruhový prierez; povrch 
značne skorodovaný; von. Ø 6,6 cm, vnút. Ø 5,4 cm (tab. 41: 24) 

5.  5 zlomkov železného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný  
6.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,4 cm  
7.  schránka slimáka – druh Cypraea annulus, poškodená (tab. 41: 22) 

Kostrový hrob 28/1952 (obr. 142) 

A:  v úseku 122,0 – 124,0 m hlavnej osi – od nej 14,5 – 15,7 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom málo výrazné v hĺ. 0,3 m (1,2 × 0,65 m; hĺ. 0,9 m), 

orientácia J – S; zásyp: piesok bielej farby 
C:  neúplná kostra v polohe na chrbte s hlavou orientovanou na J, zachované len zlomky lebky (uložená na záhlaví), obe 

ramenné kosti a zlomky kostí dol. končatín (pravdepodobne skrčené)  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 29/1952 (obr. 143)   tab. 41  

A: v úseku 113,2 – 114,3 m hlavnej osi – od nej 13,5 – 15,3 m smerom doľava; kvadrant 39 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,8 × 0,65 m; hĺ. 1,5 m), orientácia 

Z – V; neporušený hrob 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, hor. končatiny ohnuté v lakťoch, lebka uložená na ľavej 

spánkovej kosti  
D:  z pravej strany pravej ruky 2 bronzové krúžky (1, 2); v zásype hrob. jamy v hĺ. 0,5 m nájdená glazovaná nádoba 

(stredovek) 
E:  antropologický posudok: žena/maturus; podľa fotograf. dokument. sa z kostry zachovala len lebka 

Nálezy: 

1.  otvorený krúžok z bronzového drôtu oválneho prierezu, konce zaoblené; von. 2,1 × 2,4 cm, vnút. 1,7 × 1,9 cm (tab. 
41: 5) 

2.  otvorený krúžok z bronzového drôtu s priliehajúcimi zaoblenými koncami, nízky segmentový prierez; von. Ø 1 cm, 
vnút. Ø 0,7 cm (tab. 41: 6) 

Kostrový hrob 30/1952 (obr. 144)   tab. 41  

A:  v úseku 125,0 – 125,7 m hlavnej osi – od nej 7,1 – 8,3 m 
smerom doľava; kvadrant 39 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaoble-
ným dnom v hĺ. 0,2 m (1,2 × 0,4 m; hĺ. 0,8 m), orientá-
cia JJZ – SSV 

C:  neúplná kostra, jedinec pochovaný v polohe v sede s hlavou orientovanou na 
JJZ, dol. končatiny vystreté, hor. končatiny nezachované 

D:  pri pravej spánkovej kosti bronzová záušnica (1); na ľavej spánkovej kosti stopy 
zelenej patiny (pravdepodobne zvyšky po záušnici) 

E:  antropologický posudok: žena/maturus; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  bronzová krúžková záušnica oválneho tvaru s preloženými koncami, stočenými do očka; polovica oblúka nezdobená a polovica tordova-

ná, oválny prierez; von. 2,2 × 2,8 cm, vnút. 1,8 × 2,2 cm (tab. 41: 7) 

Kostrový hrob 31/1952 (obr. 145) 

A1 – hrob 31/1952: v úseku 102,8 – 103,8 m hlavnej osi – od nej 16,2 – 17,4 m smerom doľava; kvadrant 49 
A2 – objekt: v úseku 102,5 – 105,0 m hlavnej osi – od nej 16,0 – 19,0 m smerom doľava; 

kvadrant 49 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,3 m (1,55 × 0,9 m; hĺ. 1,7 m), orientácia Z – V; 

zásyp: piesok hnedej farby; v hĺ. 0,4 m sa nachádzal objekt oválneho tvaru (2,5 × 3,0 m; 
hr. 0,9 m), zásyp: prepálený piesok s uhlíkmi; pod objektom sa rysovala hrob. jama  

C:  p. n. kostra s hlavou orientovanou na Z, dol. končatiny skrčené a uložené na ľavý bok, 
hor. končatiny ohnuté v lakťoch, lebka, stavce chrbtice, rebrá a panva uložené ako pri 
vystretej polohe na chrbte 

D1 – hrob 31: bez nálezov 
D2 – objekt: v zásype objektu nad hrob. jamou črepy z džbánka (1) a plochý kameň (2)  
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; podľa fotograf. dokument. boli dol. 

končatiny skrčené zvisle kolenami nahor a umiestnené vyššie ako lebka, uložená na 
pravej spánkovej kosti (Dušek 1966, tab. 53: 3); poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1.  okrajový črep a črep z vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; vyhladený 
tmavohnedý povrch obojstranne poškodený; hr. stien 0,5 – 0,6 cm  

2. menší plochý kameň (podľa Dušek, 1966, 48) 
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Kostrový hrob 32/1952 (obr. 146)  tab. 42  

A:  v úseku 120,6 – 121,4 m hlavnej osi – od nej 15,5 – 16,5 m smerom doľava; kvadranty 
39 a 50 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,3 m (1,0 × 
0,4 m; hĺ. 0,8 m), orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky 
a dlhých kostí  

D:  v zásype hrob. jamy nad kostrovými zvyškami črepy zo 4 nádob (1 – 4)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 4 v nákrese nevyznačená; chýba foto-
graf. dokument.  

Nálezy: 

1.  črep z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou, 
na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, hrany sekundárne zbrúsené a potiahnuté hnedou hlinkou; hr. stien 0,9 – 1,2 cm 

2.  okrajový črep z misy kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, okraj miestami zahrotený a miestami šikmo dovnútra zrezaný; jemne pla-
vený materiál v lome čierny; vyhladený svetlohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 27 cm (tab. 42: 1) 

3.  črep zo zaobleného vydutia vázy; pod max. vydutím plastický jazykovitý výčnelok; jemne plavený materiál; zvonku zdrsnený a zvnútra 
hladký povrch tehlovej farby potiahnutý na von. strane tmavohnedou a na vnút. strane svetlou žltohnedou hlinkou (tab. 42: 2) 

4.  fragment malého hrnca so štíhlym telom kvetináčovitého tvaru, okraj zaoblený; jemne plavený materiál v lome čierny; nepravidel. svetlý 
žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; zachovaná v. 9,3 cm, Ø ústia 10 cm (tab. 42: 3) 

Kostrový hrob 33/1952 (obr. 147)  tab. 41  

A:  v úseku 124,3 – 125,0 m hlavnej osi – od nej 16,0 – 17,0 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,95 × 0,4 m; 

hĺ. 0,9 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovalo sa len niekoľko zubov  

a zlomkov kostí  
D:  východne od zubov 2 hlinené koráliky (1, 2); pri j. stene hrob. jamy fragment bimetalického 

predmetu (3); fragmenty 2 železných predmetov (4, 5): bez uvedenia a vyznačenia polohy 
v NS a v nákrese 

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  
1.  guľovitý sploštený koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (so zvyškami svetložltej výplne); hladký povrch potiahnutý 

tmavohnedou hlinkou; š. 0,6 – 0,7 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 41: 28) 
2.  guľovitý sploštený koráliky zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch porézny; š. 0,8 – 0,9 cm, 

Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 41: 29) 
3.  fragment bimetalického predmetu kruhového tvaru; na von. stranu tela zo železného pliešku nitom pripevnený bronzový liaty profilovaný 

gombík a tým istým nitom bolo železné telo upevnené na kostenú podložku; Ø 1,7 cm, hr. kostenej podložky 0,3 cm, hr. železného tela 
0,1 cm, v. gombíka 0,8 cm (tab. 41: 27, 27a, 27b)  

4.  fragment železného plechového predmetu (náramok?), obdĺžnikový prierez; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná š. 3,5 cm (tab. 41: 25) 
5.  fragment železného plechového predmetu (náramok?), obdĺžnikový prierez; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná š. 4 cm (tab. 41: 26) 

Kostrový hrob 34/1952 (obr. 148) (2. 10. 1952)  tab. 42  

A:  v úseku 122,4 – 123,0 m hlavnej osi – od nej 17,5 – 18,3 m smerom doprava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,75 × 0,5 m; hĺ. 0,9 m), 

orientácia Z – V  
C:  uloženie jedinca nezistené, zachované len zlomky kostí  
D:  pri vých. stene hrob. jamy miniatúrna miska (1); pri z. stene hrob. jamy malý hrniec (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. do-
kument. 

Nálezy: 

1.  neúplná miniatúrna miska kónického tvaru s rovným dnom, okraj zaoblený; nepravidel. hnedý povrch; 
v. 3,5 cm, Ø ústia 6 cm, Ø dna 5,5 cm (tab. 42: 5; podľa Dušek, 1966, 48, tab. 5: 8 a podľa foto-
graf. dokument.) 

2.  malý hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom a masívnym uškom, umiestneným v strednej časti tela, okraj zaoblený; mierne porézny 
materiál v lome tehlovej farby; nepravidel. a zdrsnený zvonku žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra tehlovohnedý povrch; v. 8,7 – 9,1 cm, 
Ø ústia 8 cm, Ø dna 6,3 cm (tab. 42: 4) 

Dvojhrob 35/1952 – kostrový hrob 35a a kostrový hrob 35b (obr. 149) tab. 42  

A1 – 2: v úseku 124,0 – 125,6 m hlavnej osi – od nej 12,5 – 14,5 m smerom doprava; kvadrant 17 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,1 m (2,0 × 1,6 m; hĺ. 1,5 m), orientácia JZ – SV; 

zásyp: piesok premiešaný s veľkými kusmi ílu sivej farby; hrob. jama po celom obvode ohra-
ničená pásom sivého ílu (š. 0,6 – 0,65 m); v hĺ. 0,5 m sa nachádzal objekt oválneho tvaru 
(2,0 × 1,6 m/p. n. 2,7/3,0 × 2,4/2,6 m; hr. 0,6 m/pri jv. stene hrob.  jamy hr. 1,2 m), zásyp: 
prepálený piesok sivej farby premiešaný s uhlíkmi; pod objektom sa rysovala hrob. jama  

C1 – 2: rozhádzané kostrové pozostatky dvoch jedincov  
D1 – 2: v zásype hrob. jamy 3 olovené klince (1 – 3) a 5 amorfných železných zlomkov; na dne 

hrob. jamy medzi ľudskými kosťami nájdená zvieracia kosť (bez archeozoologického určenia) 
D3 – objekt: bez nálezov 
E:  chýba nákres profilu hrob. jamy a fotograf. dokument.; poloha nálezov č. 1 – 3 a piatich 

amorfných železných zlomkov v nákrese nevyznačená  
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E1 – hrob 35a: antropologický posudok: muž/maturus 
E2 – hrob 35b: antropologický posudok: infans I  

Nálezy: 

1.  neúplný olovený klinec s klobúkovitou hlavičkou a tyčinkou kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; Ø hlavičky 1,1 cm, za-
chovaná dĺ. tyčinky 0,4 cm (tab. 42: 6)  

2.  olovený klinec s klobúkovitou hlavičkou a tyčinkou kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; Ø hlavičky 0,8 cm, dĺ. tyčinky 
0,9 cm (tab. 42: 7)  

3.  zlomky oloveného klinca s klobúkovitou hlavičkou  

Kostrový hrob 36/1952 (obr. 150) (16. 10. 1952)  tab. 42  

A:  v úseku 118,2 – 120,5 m hlavnej osi – od nej 18,4 – 19,1 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy v tvare nepravidel. písmena L so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,2 m (rameno 1 = 

vlastná hrob. jama 0,9 × 0,4 m, hĺ. 0,8 m; rameno 2 = výklenok 0,8 × 0,4 m, hĺ. 0,6 m), orientácia: rameno 
1 Z – V, rameno 2 S – J  

C:  na dne ramena 1 neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, ľavá hor. končatina nezacho-
vaná  

D:  na s. konci ramena 2 (v hĺ. 0,4 m) hrniec (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.; lebka tlakom zeminy poškodená  

Nálezy: 
1.  dolná polovica tela hrnca kónického tvaru s rovným mierne odsadeným dnom; mierne porézny materiál; 

hrubo vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlohnedý povrch, na tele 2 reparačné otvory (Ø 0,8  
a 1,0 cm); zachovaná v. 28,4 cm, Ø dna 18 cm (tab. 42: 12) 

Kostrový hrob 37/1952 (obr. 151) (16. 10. 1952)  tab. 42 

A:  v úseku 121,8 – 122,5 m hlavnej osi – od nej 19,4 – 20,2 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (0,9 × 0,4 m; hĺ. 0,8 m), 

orientácia V – Z 
C:  jedinec pochovaný s hlavou na V, zachovaných len niekoľko zubov a zlomky kostí pravej 

hor. končatiny  
D:  západne od zubov (na pozdĺžnej osi hrob. jamy) sklenený korálik (1) a 2 hlinené koráliky (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zdobený vlnovkou (so zvyškami výplne z priesvitného skla svetlomod-
rej farby); š. 0,7 – 0,8 cm, 1,1 × 1,3 cm, otvor 0,3 × 0,4 cm (tab. 42: 10)  

2.  2 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch hladký; š. 0,8 cm,  
Ø 1,2 – 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 42: 8, 9) 

Kostrový hrob 38/1952 (obr. 152) (16. 10. 1952)  tab. 42  

A:  v úseku 124,4 – 125,0 m hlavnej osi – od nej 18,2 – 19,3 m smerom doľava 50 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (0,95 × 0,45 m; hĺ. 1,0 

m), orientácia Z – V  
C:  jedinec pochovaný pravdepodobne s hlavou na Z, zachovaný len zub  
D:  pri vých. stene hrob. jamy hrniec (1); južne od zuba sklenený korálik (2)  
E: antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  plynule profilovaný hrniec s baňatým telom a rovným dnom, okraj zaoblený; na ramene 
4 plastické jazykovité výčnelky; nepravidel. hnedý povrch; v. 14,5 cm, Ø ústia 11 cm, Ø dna 7 cm (tab. 42: 14; podľa Dušek, 1966, 49, 
tab. 5: 14 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  guľovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 42: 13) 

Kostrový hrob 39/1952 (obr. 153)  tab. 42 

A:  v úseku 96,7 – 97,4 m hlavnej osi – od nej 15,7 – 16,0 m smerom doľava; kvadrant 37 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (0,7 × 0,3 m; hĺ. 1,5 m), 

orientácia SZ – JV 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SZ nezistené, zachované len fragmenty lebky  
D: pri fragmentoch lebky malý hrniec (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 
1.  malý hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, rovným dnom a masívnym tyčinkovitým držadlom oválneho 

prierezu, umiestneným v strede tela; mierne porézny materiál v lome tehlovej farby; zvonku vyhladený žltohnedý a zvnútra nepravidel. 
tehlovohnedý povrch na von. strane s čiernymi škvrnami; v. 7,8 – 8,1 cm, Ø ústia 7,8 – 8,2 cm, Ø dna 7,9 – 8,1 cm (tab. 42: 11)  

Kostrový hrob 40/1952 (obr. 154)  tab. 43  

A:  v úseku 93,5 – 96,0 m hlavnej osi – od nej 17,7 – 20,7 m smerom doľava; kvadrant 48 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,7 m (2,5 × 3,0 m/p. n. 2,55 × 1,8 m; hĺ. 1,5 m), orientácia SV – JZ; zásyp: piesok pre-

miešaný s väčšími kusmi sivého ílu; hrob. jama po celom obvode ohraničená pásom sivého ílu (š. 1,0 m), jeho sz. časť deštruovaná; 
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neporušený hrob; v hĺ. 0,3 m sa nachádzal objekt oválneho tvaru (2,5 × 3,0 m; hr. 0,4 m), zásyp: prepálený piesok sivej farby premiešaný  
s uhlíkmi; pod objektom sa rysovala hrob. jama 

C:  v strednej časti hrob. jamy rozhádzaná kostra, pokrytá kusmi sivého ílu 
D1 – hrob 40: opis polohy nálezov sa nezhoduje s opisom v jednotlivých častiach NS a je neprehľadný; 70 cm východne od noža (7) pri sv. 

stene hrob. jamy (nad pásom sivého ílu) džbánok (1); 100 cm západne od 3 drvidiel (9) pri sz. stene hrob. jamy (v páse sivého ílu) bron-

zové kovanie tulca na šípy (2); pod lebkou železné zubadlo (3); 70 cm južne od 3 drvidiel (9) 2 bronzové prevliečky konského postroja (4, 5); 
južne od kovania tulca (2) pri jz. stene hrob. jamy kostený predmet (6); napravo od 3 drvidiel (9) železný nôž (7); 70 cm severozápadne od 
lebky pri sz. stene hrob. jamy (v páse sivého ílu) plochý kameň (8); 25 cm severozápadne od lebky 3 kamenné polguľovité drvidlá (9)  

D2 – objekt: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: muž/juvenis – adultus; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy:  

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, rovným odsadeným dnom 
a pásikovým uškom, vytiahnutým nad okraj; vyhladený hnedý povrch, na von. strane kónic-
kého hrdla nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 9 cm, Ø ústia 9,5 cm, Ø dna 4 cm (tab. 43: 1; podľa 
Dušek, 1966, 49, tab. 5: 22 a podľa fotograf. dokument.)  

2.  bronzové kovanie tulca na šípy v tvare kríža, plasticky zdobené: štylizovaný zverný štýl; stredo-
vé rameno opatrené na vnút. strane 2 uškami na upevnenie (tab. 43: 3; podľa Dušek, 1966, 49, 
tab. 5: 20, 21)  

3.  železné zubadlo: jedna neúplná oblúkovito prehnutá bočnica obdĺžnikového prierezu so zúženým 
koncom, ukončeným štylizovanou vtáčou hlavičkou, druhá kratšia rovná bočnica obdĺžnikové-
ho prierezu na jednom konci zhrubnutá s kruhovým otvorom a na druhom konci roztepaná; 
povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. bočníc 12,6/13,6 cm (tab. 43: 5)  

4.  bronzová liata prevliečka konského postroja s polguľovitou hlavicou a masívnym tyčinkovi-
tým uškom, pripevneným na spodnej strane hlavice; Ø hlavice 2,5 cm (tab. 43: 6; podľa Du-
šek, 1966, 49, tab. 5: 18)  

5.  bronzová liata prevliečka konského postroja s polguľovitou hlavicou a masívnym tyčinkovi-
tým uškom, pripevneným na spodnej strane hlavice; Ø hlavice 2,5 cm (tab. 43: 7; podľa Du-
šek, 1966, 49, tab. 5: 19)  

6.  kostený valcovitý predmet so zúženým koncom a otvorom; zdobený zvislými radmi rytých 
kruhových očiek; dĺ. 3 cm, Ø 1,5 – 2 cm (tab. 43: 2; podľa Dušek, 1966, 49, tab. 5: 23)  

7.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele sa nezacho-
val, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skoro-
dovaný; zachovaná dĺ. 9 cm (tab. 43: 4) 

8.  plochý kameň (vápenec); dĺ. 25 cm, š. 20 cm, hr. 5 cm (podľa NS č. 523/59) 
9.  3 polguľovité kamenné drvidlá (podľa Dušek, 1966, 49) 

Kostrový hrob 41/1952 (obr. 155)  tab. 44  

A:  v úseku 104,0 – 105,0 m hlavnej osi – od nej 19,5 – 21,0 m smerom doľava; kvad-
rant 49 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,7 × 0,8 m; 
hĺ. 1,1 m), orientácia V – Z; zásyp: piesok premiešaný s kusmi ílu 

C:  jedinec pochovaný pravdepodobne vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na V, 
zachované len zlomky dlhých kostí a lebky 

D:  pozdĺž j. steny hrob. jamy uložené 3 železné nože (1 – 3), železné nákončie pošvy 

(4), fragment britvy (5) a zlomok železnej tyčinky (6); zlomky 3 železných tyčiniek 

(7 – 9) a 8 amorfných železných zlomkov: bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS 
a v nákrese 

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, bez stôp opotrebovania na ostrí, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele 

oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 11,3 cm (tab. 44: 1)  
2.  železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, bez stôp opotrebovania na ostrí, dlhá tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená oblúkovitým vy-

krojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 9,6 cm (tab. 44: 5)  
3.  železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, dlhá jazykovitá rukoväť s 2 nitmi (s tyčinkami kruhového 

a štvorhranného prierezu); povrch čiastočne skorodovaný; dĺ 17 cm (tab. 44: 7) 
4.  železné nákončie pošvy noža kónického tvaru so splošteným a vejárovito tvarovaným koncom, pri hornom okraji 2 vedľa seba umiestnené 

kruhové otvory (Ø 0,2/0,1 cm); povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 7,5 cm, max. š. 2,2 cm, max. hr. 1,4 cm (tab. 44: 9, 9a) 
5.  fragment kostenej pošvy britvy, na jednom konci zvyšky železa a na druhom, oblúkovito tvarovanom konci zvyšky otvoru pre nit; povrch na 

von. strane vyhladený; dĺ. 10 cm, š. 1,4 cm, hr. 0,4 cm (tab. 44: 6)  
6.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,9 cm, Ø 0,5 cm 

(tab. 44: 8)  
7.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4 cm, Ø 0,5 cm (tab. 

44: 2)  
8.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,7 cm, Ø 0,4 cm (tab. 

44: 3)  
9.  železná tyčinka kruhového a štvorhranného prierezu so zahrotenými koncami (šidlo?); povrch značne skorodovaný; dĺ. 7,7 cm (tab. 44: 4)  

Kostrový hrob 42/1952 (obr. 156) (10. 11. 1952) tab. 45  

A:  v úseku 121,0 – 122,0 m hlavnej osi – od nej 23,0 – 24,6 m smerom doľava; kvadrant 50 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,5 × 0,85 m; hĺ. 1,5 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, z hor. končatín zachovaná len ľavá ramenná kosť 
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D: za dol. končatinami džbán (1), uložený na boku; pri j. stene hrob. 
jamy hrniec v črepoch (2); cez ľavú ramennú kosť (nad lakťo-
vým kĺbom) prevlečený železný náramok (3); v mieste pôvod-
ného uloženia pravej hor. končatiny železný náramok (4); pod 
pravou spánkovou kosťou 2 bronzové záušnice (5, 6); na ľavej 
spánkovej kosti bronzová záušnica (7); pri dol. končatinách zlom-

ky 2 železných tyčiniek (8, 9), praslen (10), malý opracovaný 
kameň (11) a amorfné hlinené zrnká bielej farby  

E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; hrniec č. 1 ne-
bol v nákrese vyznačený v stave, v akom sa nachádzal v čase od-
krytia hrobu 

Nálezy: 

1.  neúplný dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, s ostro lome-
ným vydutím, malým rovným odsadeným dnom a pásikovým, 
pozdĺžne rebrovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, okraj sa 
nezachoval; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený zvonku žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra tmavohnedý až tmavosivý povrch, 
na von. strane nad vydutím nevýrazné a na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 12,6 cm (s uškom 16,4 cm), Ø dna 5,6 cm 
(tab. 45: 4) 

2.  hrniec vajcovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a odsadeným konkávnym dnom; nad max. vydutím 3 pravidelne roz-
miestnené plastické oválne výčnelky; porézny materiál s prímesou stredne veľkých kamienkov; nepravidel. zvonku tehlovohnedý až žlto-
hnedý a zvnútra tehlovohnedý až sivohnedý povrch; v. 15,6 – 15,8 cm, Ø ústia 11,3 cm, Ø dna 8 cm (tab. 45: 1) 

3.  železný otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s priliehajúcimi zaoblenými koncami; povrch značne skorodovaný; von. 6,4 × 7,1 cm, 
vnút. 5,4 × 6 cm (tab. 45: 6) 

4.  polovica železného otvoreného tyčinkového náramku so zachovaným odseknutým koncom, štvorhranný prierez; povrch značne skorodo-
vaný (tab. 45: 7) 

5.  neúplná pravdepodobne zatvorená bronzová krúžková záušnica oválneho tvaru, kruhový prierez; von. 1,2 × 1,5 cm, vnút. 0,8 × 1,1 cm 
(tab. 45: 3) 

6.  neúplná bronzová otvorená krúžková záušnica oválneho tvaru so zaobleným koncom, kruhový prierez (tab. 45: 5) 
7.  bronzová plechová špirálovito stočená záušnica so zaoblenými koncami, obdĺžnikovitý prierez; von. Ø 1,9 cm, vnút. Ø 1,4 cm (tab. 45: 2) 
8.  zlomok železnej tyčinky; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,1 cm (tab. 45: 10)  
9.  zlomok železnej tyčinky; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,1 cm (tab. 45: 11)  
10.  sploštený dvojkónický praslen z tmavosivej hliny, zdobený nepravidelne rozmiestnenými plytkými jamkami; drsný povrch značne poškode-

ný; v. 1,6 cm, Ø 3,6 cm (tab. 45: 8) 
11. malý opracovaný kameň mliečnej farby; dĺ. 1,6 cm, š. 1,4 cm, hr. 0,2 – 0,5 cm (tab. 45: 9) 

Kostrový hrob 43/1952 (obr. 157)  tab. 46 

A:  v úseku 99,0 – 100,0 m hlavnej osi – od nej 21,0 – 22,4 m smerom 
doľava; kvadrant 49 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom 
v hĺ. 0,35 m (1,5 × 0,65 m; hĺ. 1,7 m), orientácia Z – V 

C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z 
D:  z von. strany pravého predlaktia (pri j. stene hrob. jamy) váza (1)  

a pri nej džbánok (2), hrniec (3) a železný nôž (10); črepy z misy 
(4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; pri frag-
mentoch lebky 3 sklenené koráliky (5, 6) a 4 hlinené koráliky (7, 8); 
z vnút. strany pravej ramennej kosti fragment bronzového predme-
tu (9); z von. strany pravej stehennej kosti praslen (11); z von. stra-
ny ľavej stehennej kosti praslen (12)  

E: antropologický posudok: žena/adultus – maturus; chýba fotograf. 
dokument. 

Nálezy: 
1.  neúplná váza, vyrobená na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, hrdlo a okraj sa nezachovali; jemne plavený materiál; 

zvonku vyhladený a zvnútra drsný hnedočierny povrch; zachovaná v. 8,3 cm, Ø dna 8 cm (tab. 46: 3) 
2.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, malým odsadeným konkávnym dnom a zachovaným koreňom 

pásikového uška; mierne porézny materiál; vyhladený a vyleštený hnedočierny povrch; v. 10,2 cm, Ø ústia 9,6 cm, Ø dna 5,9 cm (tab. 46: 2) 
3.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, okraj zahrotený; pod okrajom plastický pretláčaný pásik; hnedý povrch (tab. 46: 6; podľa Dušek, 

1966, 50, tab. 7: 11) 
4.  okrajový črep a črepy z tela misy kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom; mierne porézny materiál s prímesou drvených črepov 

v lome čierny; vyhladený povrch farby v škále hnedých odtieňov; Ø ústia 24 cm (tab. 46: 1) 
5.  2 guľovité koráliky z nepriehľadného zelenomodrého skla, zdobené 4 tmavomodrými očkami, olemovanými bielou farbou, pri okrajoch 

otvoru 4 natavené výčnelky z nepriehľadnej sýtožltej pastóznej hmoty; š. 0,6 – 0,8 cm, Ø 1 – 1,1 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 46: 8, 9)  
6.  guľovitý sploštený korálik z priesvitného svetlomodrého skla, zdobený vlnovkou (so zvyškami výplne zo skla svetložltej farby); nekva-

litne vyčerené sklo; š. 0,7 – 0,8 cm, 1,2 × 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 46: 7) 
7.  2 valcovité koráliky z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobené vetvičkovitým ornamentom; povrch hladký; dĺ. 1,8 – 2 cm, 0,8 × 0,8 cm, 

otvor 0,3 × 0,4 cm (tab. 46: 4, 5) 
8.  2 valcovité koráliky rovnakého tvaru ako č. 7 (podľa Dušek, 1966, 50, tab. 7: 8, 9) 
9.  fragment bronzového liateho predmetu s tyčinkovitým uškom štvorhranného prierezu, čiastočne deformovaný; zachovaná dĺ. 3,1 cm, max.  

š. 2,6 cm, max. hr. 1 cm (tab. 46: 10, 10a, 10b) 
10.  neúplný železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, hrot čepele sa nezachoval, tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená nepravidel. vykrojením 

na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 6,6 cm (tab. 46: 13)  
11. praslen s hranatým vydutím zo svetlohnedej hliny s čiernou škvrnou; hladký povrch miestami popraskaný; v. 2,3 – 2,4 cm, Ø 3 cm (tab. 

46: 12)  
12.  guľovitý sploštený praslen z tmavohnedej hliny, zdobený 4 obvodovými ryhami; povrch hladký a vyleštený; v. 1,7 – 1,9 cm, Ø 2,4 cm 

(tab. 46: 11) 
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Kostrový hrob 44/1952 (obr. 158)  tab. 43  

A:  v úseku 102,0 – 103,0 m hlavnej osi – od nej 21,0 – 22,4 m smerom doľava; kvadrant 49 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,6 × 0,7 m; hĺ. 1,6 m), orientácia V – Z  
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v z. polovici hrob. jamy (pri j. stene) džbánok v črepoch (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  
1.  dvojkónický džbánok so zaobleným vydutím, široko roztvoreným ústím, rovným dnom a pásikovým, pozdĺžne 
žliabkovaným lomeným uškom, vytiahnutým nad okraj; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený povrch farby v škále 
hnedých odtieňov; v. 8,1 – 8,7 cm (s uškom 11 cm), Ø ústia 9 cm, Ø dna 6,6 cm (tab. 43: 8) 

 

Dvojhrob 45/1953 – kostrový hrob 45a a kostrový hrob 45b (obr. 159)  tab. 45  

A1 – 2: v úseku 59,6 – 60,45 m hlavnej osi – od nej 7,7 – 9,4 m smerom doprava; kvadrant 24 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,6 m (1,7 × 0,85 m; 

hĺ. 1,5 m), orientácia JZ – SV 
C1 – hrob 45a: kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, pravá hor. končatina vystretá  
C1 – hrob 45b: pri bedrových kostiach ženy uložené kostrové zvyšky plodu alebo novorodenca 
D1:  medzi čelovou kosťou lebky a jv. stenou hrob. jamy miniatúrny hrniec (1), črepy z nádoby (3) a zlomok bronzo-

vého krúžku (4); z von. strany pravej ramennej kosti (pri ramennom kĺbe) džbánok (2); z vnút. strany pravej 
ramennej kosti (pri ramennom kĺbe) železné zlomky (5); pri ľavej ruke praslen (6); pri sánke schránka mušle (7)  

D2: bez nálezov 
E: podľa fotograf. dokument. bola súčasťou hrob. výbavy mušľa z rodu Unio (tab. 45: 13) a nie schránka slimáka 

z rodu Cypraea, ako uvádza v katalógu M. Dušek (1966, 50, tab. 7: 22)  
E1: antropologický posudok: žena/adultus – maturus  
E2: antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1.  miniatúrny hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, zaoblený okraj miestami zatiahnutý a miestami mierne 
vyhnutý; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; hladký tmavohnedý povrch 
na von. strane s čiernymi škvrnami; v. 5,3 – 5,7 cm, Ø ústia 3 cm, Ø dna 3,5 cm (tab. 45: 15) 

2.  džbánok s esovito profilovanou hornou časťou, zaobleným vydutím, rovným dnom a pásikovým uškom, vytiah-
nutým nad okraj; jemne plavený materiál v lome svetlosivý; vyhladený a vyleštený sivohnedý povrch; v. 7,5 cm 
(s uškom 8,9 cm), Ø ústia 5 cm, Ø dna 3,9 cm (tab. 45: 12) 

3.  črepy z tela veľkej nádoby (hrniec?); mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome žltohnedý až čierny; zvonku vy-
hladený a vyleštený tmavohnedý a zvnútra nepravidel. tmavý sivohnedý povrch; hr. stien 1,1 – 1,4 cm 

4.  zlomok krúžku so zaobleným koncom z bronzového drôtu štvorhranného prierezu; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 45: 14) 
5.  2 železné zlomky; povrch značne skorodovaný (tab. 45: 17, 18)  
6.  guľovitý praslen zo sivohnedej hliny, zdobený 15 zvislými žliabkami; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,3 – 2,5 cm, Ø 2,9 cm (tab. 45: 16) 
7. neúplná schránka mušle – rod Unio (tab. 45: 13)  

Kostrový hrob 46/1953 (obr. 160)  tab. 44  

A:  v úseku 56,5 – 57,05 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,05 m smerom doprava; kvadrant 24 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,05 × 

0,55 m; hĺ. 1,1 m), orientácia JZ – SV  
C:  z kostry zachované len zlomky dvoch kostí  
D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy hrniec (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené; chýba fotograf. do-

kument 

Nálezy: 
1.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, zaoblený okraj miestami mierne vyhnutý; mierne 

porézny materiál; nepravidel. povrch farby v škále hnedých odtieňov; v. 13,2 – 14,1 cm, 
Ø ústia 11 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 44: 10) 

Kostrový hrob 47/1953 (obr. 161)  

A:  v úseku 51,5 – 52,5 m hlavnej osi – od nej 9,7 – 11,0 m smerom doprava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (1,2 × 0,6 m; 

hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  kostra značne strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/maturus; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 48/1953 (obr. 162) (12. 5. 1953)  tab. 46  

A:  v úseku 53,0 – 54,0 m hlavnej osi – od nej 6,8 – 8,4 m smerom doprava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m (1,6 × 1,0 m; hĺ. 1,2 m), orientácia JZ – SV  
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na ľavom boku s hlavou na JZ, z hor. končatín zachovaná len pravá ramenná kosť 
D:  v strednej časti hrob. jamy malá váza v črepoch (1); črepy z nádob (2 – 8): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; za dol. 

končatinami plochý kameň (9); za panvou plochý kameň (10)  
E:  antropologický posudok: žena/maturus  
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Nálezy: 

1.  malá váza, vyrobená na kruhu, s odsadeným mierne konkávnym dnom, oblúkovito prehnuté hrdlo odsadené od zaobleného vydutia vodo-
rovnou ryhou; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený zvonku hnedočierny a zvnútra tmavohnedý povrch; v. 8,4 cm, Ø ústia 6,3 cm, 
Ø dna 4,4 cm (tab. 46: 18)  

2.  okrajový črep z hlbokej misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, so zatiahnutým zaobleným okrajom; 
jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý hnedočiernou hlinkou, 
na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 27 cm (tab. 46: 
17) 

3.  neúplné pásikové uško džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál v lome svetlý žltohnedý; 
vyhladený tmavohnedý povrch (tab. 46: 16) 

4.  črep z hornej časti tela nádoby (džbán alebo váza), vyrobenej na kruhu so zaobleným vydutím, v hornej časti 
hrdla vodorovné rebro; jemne plavený materiál; vyhladený svetlohnedý povrch obojstranne potiahnutý 
tmavohnedou hlinkou, na von. strane vyleštenou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní (tab. 46: 15) 

5.  črep z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne 
potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté tmavohnedou 
hlinkou; hr. stien 1,1 – 1,5 cm 

6.  črep z nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený sivý povrch na von. strane potiah-
nutý žltohnedou hlinkou (hlinka pôvodne nanesená obojstranne), hrany sekundárne zbrúsené; hr. stien 0,8 cm  

7.  rovné odsadené dno nádoby; jemne plavený materiál v lome čierny; hladký zvonku tehlový a zvnútra tma-
vohnedý povrch na von. strane potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou; Ø dna 9 cm (tab. 46: 14) 

8.  črepy z tiel najmenej 3 nádob 
9.  plochý kameň; dĺ. 30 cm, š. 10 cm, hr. 5 cm (podľa Dušek, 1966, 50) 
10.  plochý kameň; dĺ. 15 cm, š. 6 cm, hr. 5 cm (podľa Dušek, 1966, 50) 

Kostrový hrob 49/1953 (obr. 163) (15. 5. 1953)  tab. 43  

A:  v úseku 49,5 – 50,5 m hlavnej osi – od nej 4,1 – 5,9 m smerom doprava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,8 m (1,8 × 1,0 m; hĺ. 1,3 m), orien-

tácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na JZ, z hor. končatín zachovaná len ľavá ramenná kosť 
D:  pri pravej spánkovej kosti 2 bronzové záušnice (1, 2)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  bronzová krúžková tordovaná záušnica oválneho tvaru s priliehajúcimi zaoblenými koncami, kruhový prierez; von. 
1,7 × 2,2 cm, vnút. 1,2 × 1,7 cm (tab. 43: 9)  

2.  bronzová krúžková záušnica oválneho tvaru s priliehajúcimi zaoblenými koncami, kruhový prierez; oblúk a konce 
zdobené nepravým tordovaním; von. 1,3 × 1,4 cm, vnút. 0,8 × 0,9 cm (tab. 43: 10) 

Kostrový hrob 50/1953 (obr. 164) (19. 5. 1953)   

A:  v úseku 60,0 – 60,5 m havnej osi – od nej 2,0 – 2,9 m smerom doprava; kvadrant 24 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,5 m (0,9 × 0,5 m/p. n. 

1,0 × 0,53 m; hĺ. 1,3 m), orientácia JZ – SV 
C: jedinec pochovaný s hlavou na JZ, zachovaných len niekoľko zubov a zlomky kostí hor. končatín  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus; poloha kostrových zvyškov, s výnimkou zubov, v nákrese nevy-

značená  

Kostrový hrob 103/1953 (obr. 165) tab. 47  

A:  v úseku 105,0 – 105,2 m hlavnej osi – od nej 25,0 – 25,5 m smerom doľava; 
kvadrant 49 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,7 × 0,3 m; 
hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V 

C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z 
D:  pri lebke 2 hlinené koráliky (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená; chýba 
fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  2 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty; š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 47: 1, 2) 

Kostrový hrob 104/1953 (obr. 166)  tab. 47  

A:  v úseku 125,0 – 125,6 m hlavnej osi – od nej 27,2 – 28,1 m smerom doľava; kvadrant 
50 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,1 m (1,0 × 0,5 m; hĺ. 0,4 m), 
orientácia Z – V 

C:  kostra strávená, uloženie jedinca sa nezistilo 
D:  v strede z. polovice hrob. jamy 4 bronzové krúžky (1 – 4)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  otvorený krúžok z bronzového drôtu šošovkového prierezu, konce mierne zahrotené; von. 
1,2 × 1,4 cm, vnút. Ø 1 cm (tab. 47: 3)  
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2.  otvorený krúžok oválneho tvaru z bronzového drôtu oválneho prierezu, priliehajúce konce odseknuté; von. 0,9 × 1,1 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm 
(tab. 47: 4)  

3.  otvorený krúžok kruhového tvaru z bronzového drôtu s priliehajúcimi odseknutými koncami, nízky segmentový prierez; von. Ø 1 cm, 
vnút. Ø 0,7 cm (tab. 47: 5) 

4.  otvorený krúžok z bronzového drôtu kruhového prierezu, mierne preložené konce odseknuté; von. Ø 1,2 cm, vnút. Ø 0,8 cm (tab. 47: 6) 

Kostrový hrob 105/1953 (obr. 167)  

A:  v úseku 92,0 – 93,0 m hlavnej osi – od nej 27,9 – 29,3 m smerom doľava; kvadrant 48 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,4 × 0,75 m; 

hĺ. 1,3 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/adultus (prehnutie a sploštenie diafýz stehenných kostí) 

„Kostrový hrob“ 106/1953 (obr. 168)  tab. 47  

A:  v úseku 126,0 – 126,8 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 31,0 m smerom doľava; kvad-
ranty 61 a 62  

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,1 
× 0,5 m; hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V 

C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (keno-
taf?) 

D:  vo vých. polovici hrob. jamy (pri j. stene) misa (1) a z jej ľavej strany črepy z dvoj-

kónickej nádoby (2); pri vých. stene hrob. jamy zhluk 5 beztvarých kameňov  
E:  chýba fotograf. dokument.  
Nálezy:  
1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom a odsadeným mierne konkávnym dnom, okraj dovnútra zosil-

nený; jemne plavený materiál; vyhladený svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý žltohnedou hlinkou, na von. strane vyleštenou, na 
vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 9,3 – 9,5 cm, Ø ústia 24,6 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 47: 7)  

2.  črepy z nádoby dvojkónického tvaru; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 51) 

Kostrový hrob 107/1953 (obr. 169)  tab. 47 

A:  v úseku 107,3 – 108,0 m hlavnej osi – od nej 30,7 – 31,7 m smerom doľava; 
kvadrant 60 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru som zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m 
(1,15 × 0,5 m; hĺ. 1,8 m), orientácia Z – V 

C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené 
D:  v strede jv. štvrtiny hrob. jamy miska (1); 5 hlinených korálikov (2) a jantárový 

korálik (3): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  plytká miska polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a podsadenou 
spodnou časťou; jemne plavený materiál; vyhladený a na vnút. strane nepravidel. zvonku sivočierny a zvnútra tehlovohnedý až tmavo-
hnedý povrch; v. 5 – 5,7 cm, Ø ústia 16,4 cm, Ø dna 6,9 cm (tab. 47: 36)  

2.  5 malých guľovitých výrazne sploštených korálikov zo svetlosivej keramickej hmoty; š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm 
(tab. 47: 37 – 41) 

3.  guľovitý sploštený jantárový korálik; povrch skorodovaný; š. 0,5 – 0,6 cm, Ø 1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 47: 42) 

Kostrový hrob 108/1953 (obr. 170)  tab. 47  

A:  v úseku 96,0 – 96,8 m hlavnej osi – od nej 31,0 – 32,2 m smerom doľava; kvad-
rant 59 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,15 × 0,55 m; 
hĺ. 1,7 m), orientácia Z – V 

C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strede z. polovice hrob. jamy krčah (1); vo vých. polovici hrob. jamy amforka 

(2) a pod jej dnom bronzová záušnica (3); v strednej časti hrob. jamy 23 sklene-

ných korálikov (4 – 6)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená; 

chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  neúplný krčah s rovným dnom, z pásikového uška vytiahnutého nad okraj sa zachoval odtlačok masívneho koreňa a časť základne, valcovité 

hrdlo odsadené od zaobleného vydutia; hrdlo vodorovne žliabkované, na vydutí zväzky nevýrazných šikmých žliabkov; vyhladený tmavosi-
vý povrch; v. 10,5 cm, Ø ústia 6,6 cm, Ø dna 3,9 cm (tab. 47: 10)  

2.  amforka dvojkónického tvaru s rovným dnom a 2 protiľahlými masívnymi pásikovými uškami, umiestnenými na kónickom hrdle, ústie 
lievikovito roztvorené; na max. vydutí 2 proti sebe umiestnené ploché plastické výčnelky; vyhladený hnedý povrch; v. 7,5 cm, Ø ústia 
5,5 cm, Ø dna 4 cm (tab. 47: 8; podľa Dušek, 1966, 51, tab. 7: 37 a podľa fotograf. dokument.) 

3.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; krúžok s výnimkou 
koncov potiahnutý pravdepodobne striebornou fóliou; von. 1,6 × 2,2 cm, vnút. 0,9 × 1,1 cm (tab. 47: 9)  

4.  6 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,3 cm (tab. 
47: 11 – 16) 
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5.  13 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; povrch značne skorodovaný; š. 0,4 – 0,7 cm, 
Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,3 cm (tab. 47: 17 – 29) 

6.  6 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,7 cm, 
Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 47: 30 – 35) 

Dvojhrob 109/1953 – kostrový hrob 109a a kostrový hrob 109b (obr. 171)  tab. 47  

A1 – 2: v úseku 108,6 – 109,4 m hlavnej osi – od nej 32,0 – 33,0 m smerom do-
ľava; kvadrant 60 

B1 – 2: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,25 
× 0,55 m; hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V; zásyp: tmavý piesok 

C1 – hrob 109a: neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na 
Z, hor. končatiny pravdepodobne vystreté 

C1 – hrob 109b: neúplná kostra uložená pri dol. končatinách jedinca 109a  
D1: pri dol. končatinách miska (1) a hrniec (2); v okolí krčných stavcov 4 skle-

nené koráliky (3 – 5), 21 hlinených korálikov (6 – 8) a olovený korálik (9); 
z vnút. strany predlaktia jednej z hor. končatín (bližšie k zápästiu) železný 
krúžok (10) a zlomky 2 železných krúžkov (11, 12); medzi nádobami č. 1, 2  
a vých. stenou hrob. jamy (p. n. v hĺ. 1,25 m) plochý kameň (13); pri rebrách stvrdnutá hlina oválneho tvaru  

D2: bez nálezov 
E1 – 2: antropologický posudok: Ø; poloha jedinca 109b v nákrese nevyznačená; fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 54: 1  

Nálezy: 

1.  hlboká miska kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a náznakom ostrejšieho lomu na zahnutí, okraj dovnútra šikmo zrezaný a odsadený; 
jemne plavený materiál v lome tmavosivý; vyhladený zvonku žltohnedý a zvnútra tmavohnedý až tmavosivý povrch; v. 6,9 – 7,4 cm, 
Ø ústia 14,4 cm, Ø dna 6,6 – 6,9 cm (tab. 47: 49)  

2. menší hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom; pod zaobleným okrajom 5 nepravidelne rozmiestnených plastických výčnelkov; jemne 
plavený materiál; hrubo vyhladený tmavohnedý až sivočierny povrch; v. 10,4 cm, Ø ústia 10,5 cm, Ø dna 7,1 cm (tab. 47: 43)  

3.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,3 – 0,5 cm, Ø 0,7 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 47: 52, 53) 
4.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného značne skorodovaného svetlomodrého skla; š. 0,3 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 47: 54) 
5.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zdobený vlnovkou (so zvyškami výplne z priehľadného svetlomodrého 

skla); š. 0,8 cm, Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 47: 51) 
6.  19 nízkych valcovitých korálikov z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobených 4 plytkými kruhovými jamkami; povrch vyhladený a vy-

leštený; š. 0,5 – 0,9 cm, 0,9 × 0,9 – 1,1 × 1,1 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 47: 55 – 73) 
7.  guľovitý výrazne sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch vyhladený; š. 0,2 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 47: 74) 
8.  valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami; povrch vyhladený a vyleštený; dĺ. 1,3 cm, 

Ø 0,7 cm, Ø otvorov 0,3 cm (tab. 47: 75) 
9.  dvojkónický olovený korálik; skorodovaný povrch značne poškodený; š. 0,5 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 47: 50) 
10. rozpadnutý otvorený železný tyčinkový krúžok so zahrotenými koncami, kosoštvorcový prierez; povrch miestami čiastočne skorodovaný 

a miestami bez korózie (tab. 47: 45 – 47) 
11.  zlomok železného tyčinkového krúžku, kruhový prierez; povrch bez korózie (tab. 47: 44) 
12.  zlomok železného plechového krúžku; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 47: 48)  
13.  plochý kameň, z dvoch strán rovný, z jednej strany konvexný a z opačnej strany konkávny; dĺ. 30 cm, š. 25 cm, hr. 5 cm (podľa Dušek, 

1966, 51) 

Kostrový hrob 110/1953 (obr. 172)   tab. 49  

A:  v úseku 99,7 – 100,3 m hlavnej osi – od nej 32,1 – 33,2 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,1 × 0,6 m; hĺ. 1,5 m), orientácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra v polohe na chrbte s hlavou na JZ, dol. končatiny skrčené a uložené v tzv. trapézoidnej polo-

he, ľavá hor. končatina ohnutá v lakti  
D:  v sv. rohu hrob. jamy džbánok (1); pri fragmentoch lebky 13 hlinených korálikov (2 – 4)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zalomeným vydutím, odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺž-
ne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, v hornej časti kónického hrdla obežná ryha po vytáčaní; 
jemne plavený materiál v lome žltohnedý; vyhladený tmavý sivočierny povrch, na vnút. strane pod vydutím 
slabo viditeľné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania;  
v. 6 cm (s uškom 9 cm), Ø ústia 5,9 – 6,1 cm, Ø dna 3,6 cm (tab. 49: 1)  

2.  9 valcovitých korálikov z keramickej hmoty, zdobených 4 kruhovými jamkami (podľa Dušek, 1966, 51, tab. 
8: 5) 

3. zlomok korálika rovnakého tvaru ako č. 2 (podľa Dušek, 1966, 51, tab. 8: 5) 
4.  3 nízke valcovité koráliky z keramickej hmoty, zdobené 4 kruhovými jamkami (podľa Dušek, 1966, 51, tab. 

8: 5) 

Kostrový hrob 111/1953 (obr. 173)  tab. 48  

A:  v úseku 93,0 – 93,95 m hlavnej osi – od nej 31,5 – 33,05 m smerom doľava; kvadrant 59 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,55 × 0,95 m; hĺ. 1,9 m), orientácia JZ – SV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, pravá hor. končatina vystretá  
D:  za lebkou džbánok (1) a váza v črepoch (2); vo váze (2) miniatúrna váza (3); juhozápadne od vázy (2) hrniec (4); črepy zo 7 nádob (5 – 

11): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v okolí krčných stavcov 5 sklenených korálikov (12, 13), 39 hlinených koráli-

kov (14, 15), 2 jantárové koráliky (16), kostený korálik (17),  kančí zub (18), 3 bronzové špirály (19 – 21) a 5 amorfných železných zlom-

kov; pri rebrách praslen (22); okolo džbánka (1) rozptýlených 5 kamienkov (23 – 27) a opracovaný črep (28)  
E:  antropologický posudok: žena/maturus (artrózne zmeny na kostiach, asymetria kŕčkov oboch stehenných kostí)  
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Nálezy:  

1.  džbánok s esovito profilovanou hornou časťou tela, zaobleným vydutím, konkávnym dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, 
vytiahnutým nad okraj; mierne porézny materiál; hladký tmavohnedý až tmavý sivohnedý povrch; v. 5,4 – 5,9 cm (s uškom 7,4 cm), Ø 
ústia 4,5 cm, Ø dna 2,6 cm (tab. 48: 12)  

2.  malá plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru, vyhnutý okraj na von. strane zosilnený; jemne plavený materiál v lome tmavosivý; 
na von. strane tmavohnedý povrch v hornej časti tela vyhladený, ostatná časť drsná, na vnút. strane tmavohnedý povrch miestami drsný  
a miestami hrubo vyhladený; v. 12,9 – 13,2 cm, Ø ústia 8,4 cm, Ø dna 5,3 cm (tab. 48: 5)  

3.  neúplná miniatúrna váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, okraj sa nezachoval; 
porézny materiál s prímesou drobných kamienkov a drvených črepov; zvonku vyhladený 
svetlosivý a zvnútra zdrsnený hnedočierny povrch, na von. strane potiahnutý tmavohnedou 
hlinkou; zachovaná v. 3,3 cm, Ø dna 1,6 cm (tab. 48: 8) 

4.  hrniec vajcovitého tvaru s rovným dnom a tyčinkovitým uškom, umiestneným v hornej 
polovici tela; pod okrajom v rovnakej výške ako základňa uška plastický pretláčaný pásik; 
porézny materiál; vyhladený povrch tehlovej farby na von. strane s tmavohnedými a na vnút. 
strane s čiernymi škvrnami; pod plastickým pásikom na tele 2 vedľa seba umiestnené repa-
račné otvory (Ø 0,6 cm); v. 17,7 cm, Ø ústia 11,9 cm, Ø dna 8,6 cm (tab. 48: 1)  

5.  okrajový črep z džbánka, vyrobeného na kruhu, okraj hranený; jemne plavený materiál; vy-
hladený a na von. strane vyleštený zvonku čierny a zvnútra tmavohnedý povrch; Ø ústia 9,5 cm 
(tab. 48: 2)  

6.  okrajový črep z džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál v lome svetlej žlto-
hnedej farby; vyhladený a na von. strane vyleštený tmavý žltohnedý povrch, hrany potiah-
nuté tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 8 cm (tab. 48: 3)  

7.  črep od dna misy, vyrobenej na kruhu, rovné dno odsadené; na von. strane dna centrálne 
umiestnené 2 kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál v lome 
svetlej žltohnedej farby; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavo-
hnedou hlinkou, na vnút. strane slabo viditeľné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté tmavo-
hnedou hlinkou; Ø dna 9,5 cm (tab. 48: 4)  

8.  črep z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý 
povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vy-
táčaní, hrany potiahnuté hnedočiernou hlinkou; hr. stien 1,3 – 1,5 cm 

9.  črep od dna misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; na vyhladenom povrchu 
tehlovej farby nanesená z oboch strán tmavohnedá hlinka, na vnút. strane výrazné ryhy po 
vytáčaní, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou; hr. stien 0,9 – 1,1 cm 

10.  dolná polovica tela hrnca s odsadeným mierne konkávnym dnom; mierne porézny materiál v lome čierny; zvonku vyhladený a zvnútra 
mierne zdrsnený tmavý žltohnedý povrch; Ø dna 9,3 cm (tab. 48: 6) 

11.  okrajový črep z hrnca; pod zaobleným okrajom poškodený plastický oválny výčnelok; mierne porézny materiál; hrubo vyhladený tmavý 
žltohnedý povrch (tab. 48: 9) 

12.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 48: 25) 
13.  4 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného skorodovaného skla svetlomodrej farby; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 

48: 26 – 29) 
14.  36 guľovitých výrazne sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou;  

š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,4 – 0,6 cm, Ø otvoru 0,15 – 0,4 cm (tab. 48: 32 – 67) 
15.  3 guľovité sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zachovanej výplne); hladký povrch potiahnutý vylešte-

nou tmavohnedou hlinkou; š. 0,7 – 0,8 cm, Ø 1,1 – 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 48: 22 – 24) 
16.  2 skorodované jantárové koráliky; š. 0,4 cm, Ø 0,4 cm, Ø otvoru 0,1 cm (tab. 48: 30, 31) 
17.  kostený valcovitý korálik; povrch vyhladený; dĺ. 1,6 – 1,8 cm, 1,3 × 1,5 cm, otvory 0,6 × 0,9/0,5 × 0,7 cm (tab. 48: 19) 
18.  zvierací zub; dĺ. 3,2 cm, max. š. 1,1 m (tab. 48: 10) 
19.  špirála z bronzového drôtu obdĺžnikového prierezu, konce odseknuté, čiastočne poškodená; na jeden koniec pôvodne navlečené 4 hlinené 

koráliky (z č. 13); dĺ. 3 cm, Ø 0,3 – 0,5 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 48: 16) 
20.  špirála z bronzového drôtu vysokého segmentového prierezu, jeden koniec zvinutý do očka a druhý zahrotený; dĺ. 1,3 cm, Ø 0,4 cm, 

Ø otvoru 0,2 cm (tab. 48: 17) 
21.  špirála z bronzového drôtu vysokého segmentového prierezu, konce odseknuté; dĺ. 2 cm, Ø 0,4 cm, Ø otvorov 0,2/0,15 cm (tab. 48: 18) 
22.  dvojkónický praslen zo svetlosivej hliny; hladký povrch potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou; v. 2,4 cm, Ø 2,6 cm (tab. 48: 11) 
23.  opracovaný kamienok trojuholníkového prierezu; dĺ. 3,4 cm, š. 1,8 cm, max. hr. 1,4 cm (tab. 48: 13) 
24.  opracovaný kamienok trojuholníkového prierezu (rádiolarit); dĺ. 2,9 cm, š. 1,7 cm, hr. 1,4 cm (tab. 48: 14) 
25.  opracovaný kamienok nepravidel. prierezu (opál); dĺ. 2,1 cm, š. 1,9 cm, max. hr. 0,8 cm (tab. 48: 15) 
26. čiastočne opracovaný kamienok nepravidel. prierezu; dĺ. 1,7 cm, š. 1,2 cm, max. hr. 1 cm (tab. 48: 20) 
27.  opracovaný kamienok nepravidel. prierezu (rohovec); dĺ. 3,2 cm, š. 2,5 cm, max. hr. 2 cm (tab. 48: 21) 
28.  opracovaný črep v tvare rovnoramenného trojuholníka; vyhladený svetlý sivočierny povrch (tab. 48: 7) 

Kostrový hrob 112/1953 (obr. 174) tab. 49 

A:  v úseku 102,0 – 102,6 m hlavnej osi – od nej 34,4 – 35,0 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,9 × 0,45 m; 

hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z 
D:  z pravej strany lebky džbánok (1) a 2 hlinené koráliky (2, 3)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 2, 3 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. 

dokument. 

Nálezy:  
1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým zaobleným vydutím, širokým 

kónickým hrdlom a rovným odsadeným dnom, pod okrajom vodorovné rebro, uško sa nezachovalo; hnedý povrch; v. 8,5 cm, Ø ústia 9 cm, 
Ø dna 4,5 cm (tab. 49: 2; podľa Dušek, 1966, 51, tab. 8: 19) 

2.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); š. 0,8 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 
0,4 cm (tab. 49: 3) 

3.  guľovitý sploštený korálik z keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 51, tab. 8: 18) 

 

Obr. 173 

 

 
Obr. 174 

 



 62  

Kostrový hrob 113/1953 (obr. 175)   tab. 49  

A:  v úseku 96,0 – 97,05 m hlavnej osi – od nej 32,9 – 34,4 m smerom doľava; kvadrant 59 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,5 × 1,05 m; hĺ. 1,8 m), orientácia 

JZ – SV 
C: kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, pravá hor. končatina vystretá 
D: pri temene lebky džbánok (1); v okolí krčných stavcov 5 jantárových korálikov (2); pri pravom zápästí 

železný krúžok (3)  

E: antropologický posudok: žena?/infans III; z džbánka (1) sa zachovalo iba dno, podľa fotograf. doku-
ment. bol ale zachovaný celý džbánok bez uška; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť 
tento situovaný v bezprostrednej blízkosti kostrového hrobu 114/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy: 

1.  dno džbánka, vyrobeného na kruhu, rovné dno odsadené; jemne plavený materiál; vyhladený a miestami 
vyleštený sivočierny povrch, na von. strane výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 3,5 cm, Ø dna 5,9 cm 
(tab. 49: 4) 

2. 5 jantárových korálikov; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,4 – 0,6 cm, Ø 0,6 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,1 – 
0,2 cm (tab. 49: 6 – 10) 

3.  polovica železného tyčinkového krúžku so zachovaným odseknutým koncom, oválny prierez; povrch 
čiastočne skorodovaný (tab. 49: 5) 

Kostrový hrob 114/1953 (obr. 176)  tab. 49  

A:  v úseku 97,0 – 97,65 m hlavnej osi – od nej 33,9 – 34,9 m smerom doľava; kvadrant 59 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,0 × 0,65 m; hĺ. 1,8 m), orientácia JZ – SV 
C: neúplná kostra na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny nezachované, lebka uložená na záhlaví (vyššie ako 

ostatné kosti) 
D:  vedľa lebky sklenený korálik (1) a 2 hlinené koráliky (2, 3)  

E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; poloha nálezov č. 1 – 3 v nákrese nevyznačená; na základe údajov 
v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej blízkosti kostrového hrobu 113/1953, tento údaj 
však v NS chýba  

Nálezy:  
1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,6 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 

49: 13) 
2.  polovica kónického korálika z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobeného vlnovkou (bez zachovanej výplne); 

povrch značne porézny a čiastočne otavený; š. 1 cm (tab. 49: 11) 
3.  polovica kónického korálika z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobeného vlnovkou (so zachovanou výplňou svetložltej farby); povrch 

mierne porézny; š. 1,2 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 49: 12) 

Kostrový hrob 115/1953 (obr. 177)  tab. 49  

A:  v úseku 99,8 – 100,5 m hlavnej osi – od nej 34,3 – 35,3 m smerom doľava; kvad-
rant 60 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,05 × 0,55 m; 
hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny vystreté 
D:  v okolí krčných stavcov 3 sklenené koráliky (1, 2), hlinený korálik (3) a kostený 

korálik (4)  

E:  antropologický posudok: infans I 

Nálezy: 

1. 2 koráliky z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla, zdobené 4 zvislými radmi po 
2 tmavomodrých očkách, olemovaných bielou farbou, značne deformované; povrch mierne porézny (tab. 49: 15, 16)  

2.  korálik rovnakého tvaru ako č. 1, značne deformovaný (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 7) 
3.  valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 3 plytkými kruhovými jamkami; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; 

dĺ. 1,6 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvorov 0,3 – 0,4 cm (tab. 49: 14) 
4.  kostený kónický mierne profilovaný korálik; povrch drsný; š. 1,5 cm, hor. Ø 0,8 cm, dol. Ø 1,1 cm, Ø otvorov 0,6 cm (tab. 49: 17) 

Kostrový hrob 116/1953 (obr. 178)  

A:  v úseku 107,6 – 107,9 m hlavnej osi – od nej 34,3 – 35,0 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,9 × 0,4 m; hĺ. 1,7 m), 

orientácia JJZ – SSV 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na JJZ 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 117/1953 (16. 8. 1952)   

A?: v úseku 79,8 – 80,7 m hlavnej osi – od nej 6,2 – 7,65 m smerom doprava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,3 m (1,45 × 0,9 m; hĺ. 1,8 m), orientácia SV – JZ; zásyp: piesok žltej 

farby 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SV, ľavá hor. končatina vystretá; kostra okrem lebky uložená vo vrstve čierneho 

piesku premiešaného s uhlíkmi, kosti bez stôp po pôsobení ohňa 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba nákres obrysov hrob. jamy a fotograf. dokument. 
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Kostrový hrob 118/1953 (obr. 179) (20. 7. 1953)  

A:  v úseku 107,5 – 108,4 m hlavnej osi – od nej 36,7 – 38,15 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,45 × 0,9 m; hĺ. 1,6 m), orien-

tácia SV – JZ; zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SV, hor. končatiny vystreté; lebka uložená na krčných 

stavcoch, tvárovou časťou na SZ; kostra okrem lebky umiestnená vo vrstve čierneho piesku, kým lebka vo 
vrstve žltého piesku 

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/maturus; fotograf. dokument. nedostatočná 

Kostrový hrob 119/1953 (obr. 180)  tab. 49 

A:  v úseku 115,0 – 116,2 m hlavnej osi – od nej 37,2 
– 38,0 m smerom doľava; kvadrant 61 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 
0,2 m (1,2 × 0,8 m; hĺ. 1,5 m), orientácia SZ – JV; 
neporušený hrob 

C:  z rozhádzanej kostry zachované len dlhé kosti a drobné zlomky kostí 
D:  džbánok (1), črepy z misy (2), črepy z nádoby (3), 6 hlinených korálikov (4 – 6), 

jantárový korálik (7), železné zubadlo (8) a železný nôž (9): bez uvedenia a vy-
značenia polohy v NS a v nákrese  

E:  antropologický posudok: muž?/adultus – maturus (ankylosa ľavej hor. končatiny 
v lakti)  

Nálezy: 
1.  dvojkónický džbánok so stlačeným zaobleným vydutím, malým rovným dnom 

a uškom, vybiehajúcim z okraja, hrdlo lievikovito nasadené; v. 9 cm, Ø ústia 
8,5 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 49: 18; podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 14) 

2.  fragment hlbokej misy kónického tvaru so zaobleným okrajom; porézny materiál; vyhladený zvonku sivohnedý a zvnútra hnedočierny 
povrch; Ø ústia 26 cm (tab. 49: 19)  

3.  črepy z tela nádoby; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zdrsnený zvonku tmavohnedý a zvnútra čierny povrch; hr. stien 
0,9 – 1 cm 

3.  4 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 33) 
4.  valcovitý korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený kruhovými jamkami (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 33) 
5.  valcovitý korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými radmi kruhových očiek (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 33) 
6. jantárový korálik (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 33) 
7. železné zubadlo s oblúkovito prehnutými bočnicami; koniec jednej bočnice zhrubnutý, ostatné konce mierne zahrotené (tab. 49: 20; 

podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 11) 
8.  neúplný železný nôž; zachovaná dĺ. 17 cm (tab. 49: 21; podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 34) 

Kostrový hrob 120/1953 (obr. 181)  tab. 50 

A: v úseku 115,0 – 116 m hlavnej osi – od nej 38,2 – 39,8 m smerom doľava; kvadrant 61 
B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,4 × 0,95 m; 

hĺ. 1,8 m), orientácia Z – V 
C:  z rozhádzanej kostry zachované len dve rebrá, kosti jednej z hor. končatín a sánka 
D:  pri dlhých kostiach džbánok (1); črepy z misy (2): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS 

a v nákrese; pri s. stene hrob. jamy železné zubadlo (23) a pri ňom 2 sklenené koráliky (3), 

4 hlinené koráliky (4), jantárový korálik (5) a 16 bronzových hrotov šípov (7 – 22); zá-
padne od zubadla (23) železný hrot kopije (6)  

E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus (kruhový otvor v diafýze ramennej kosti 
s Ø 1,2 cm); chýba fotograf. dokument.; svetové strany v nákrese nevyznačené; v tuľaj-
kách niektorých hrotoch šípov zachované organické zvyšky (pravdepodobne z drevenej 
násady)  

Nálezy: 

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s malým rovným odsadeným dnom a pásiko-
vým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené od 
zaobleného vydutia vodorovnou ryhou; jemne plavený materiál v lome sivý; tuhovaný 
a na von. strane vyleštený povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. 
strany vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; v. 10,2 cm (s uškom 12,5 cm), Ø ústia 
8,4 – 8,8 cm, Ø dna 4,4 cm (tab. 50: 3)  

2.  črepy z misy (podľa Dušek, 1966, 52) 
3.  2 guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 12) 
4.  4 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 12) 
5.  jantárový korálik (podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 12) 
6.  železný hrot kopije so štíhlym listom so stredovým rebrom a s krátkou tuľajkou; dĺ. 21,5 cm (tab. 50: 1; podľa Dušek, 1966, 52, tab. 9: 13) 
7.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 50: 4)  
8.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; neopotrebované ostrie s výraznými sto-

pami po brúsení; dĺ. 2,4 cm, š. 0,9 cm (tab. 50: 5) 
9.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,3 cm,  

š. 0,9 cm (tab. 50: 6)  
10. bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,5 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 50: 7) 
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11.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; stopy po brúsení; dĺ. 2,2 cm, 
š. 0,8 cm (tab. 50: 8) 

12.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; stopy po brúsení; dĺ. 
2,3 cm, š. 0,9 cm (tab. 50: 9) 

13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,6 cm,  
š. 0,8 cm (tab. 50: 10) 

14.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; stopy opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,2 cm, š. 0,9 cm (tab. 
50: 11) 

15.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; stopy po brúsení; dĺ. 2,6 cm, 
š. 0,9 cm (tab. 50: 12) 

16.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky, nepravidel. otvor v krídelku; stopy opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,7 cm, 
š. 0,8 cm (tab. 50: 13) 

17.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; neopotrebované ostrie so stopami po brúsení; dĺ. 2,4 cm, š. 0,9 cm 
(tab. 50: 14) 

18. bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,4 cm, 
 š. 0,8 cm (tab. 50: 15) 

19.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky; poškodené ostrie; dĺ. 2,2 cm, š. 0,9 cm (tab. 50: 16) 
20.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,4 cm, š. 0,8 cm (tab. 

50: 17) 
21.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; stopy opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm (tab. 50: 18) 
22.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, 2 nepravidel. otvory v krídelkách, poškodený; neopotrebované ostrie s výraznými 

stopami po brúsení; dĺ. 2,3 cm, š. 0,9 cm (tab. 50: 19) 
23.  železné zubadlo s oblúkovito prehnutými neúplnými bočnicami štvorhranného prierezu; jedna z bočníc ukončená značne štylizovanou 

vtáčou hlavičkou; povrch značne skorodovaný; dĺ. celej bočnice 18,4 cm, dĺ. neúplnej bočnice 9,8 cm (tab. 50: 2) 

Dvojhrob 121/1953 – kostrový hrob 121/1953 a hrob koňa 4/1953 (obr. 182) 

A1 – 2: v úseku 99,3 – 101,3 m hlavnej osi – od nej 37,0 – 39,0 m smerom doľava; kvadrant 60 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru s mierne zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m 

(Ø 2,0 m; hĺ. 1,2 m), orientácia JZ – SV; zásyp: piesok žltej farby; neporušený hrob 
C1 – hrob človeka: v sz. polovici hrob. jamy ľudská kostra v skrčenej polohe na pravom boku 

s hlavou na JZ; kostra uložená vo vrstve prepáleného piesku čiernej farby a oválneho tva-
ru (1,09 × 0,58 m), kostra bez stôp po pôsobení ohňa 

C2 – hrob koňa: v jv. polovici hrob. jamy kostra koňa menšieho vzrastu uložená na ľavý bok 
s hlavou orientovanou na JZ, lebka umiestnená na krčných stavcoch  

D1: bez nálezov 
D2: bez nálezov 
E:  v archíve Archeologického ústavu SAV v Nitre chýba fotograf. dokumentácia, avšak vo 

výstavných priestoroch Podunajského múzea v Komárne sa nachádza doteraz nepubliko-
vaná čiernobiela fotografia predmetného dvojhrobu, zhotovená podľa negatívu z archívu 
Archeologického ústavu SAV v Nitre 

E1: antropologický posudok: muž/maturus (pravé rebrá deformované, artróza; kruhový otvor 
v diafýze jednej zo stehenných kostí s Ø 1,3 cm)  

E2: archeozoologický posudok: Ø  

Kostrový hrob 122/1953 (obr. 183)  tab. 51 

A: v úseku 101,0 – 101,9 m hlavnej osi – od nej 39,4 – 41,0 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,6 × 0,9 m; hĺ. 1,4 m), 

orientácia JZ – SV 
C: kostra s hlavou orientovanou na JZ, dol. končatiny skrčené, hor. končatiny ohnuté v lakťoch, 

lebka uložená na pravej spánkovej kosti, stavce chrbtice, rebrá a panva uložené ako pri 
vystretej polohe na chrbte 

D:  pri článkoch prstov pravej hor. končatiny fragment železného noža (1)  
E:  antropologický posudok: muž/maturus 

Nálezy: 

1.  fragment čepele železného noža s mierne prehnutým chrbtom, ru-
koväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená na strane ostria; zachovaná dĺ. 5,7 cm (tab. 51: 1)  

Kostrový hrob 123/1953 (obr. 184)   tab. 51  

A: v úseku 92,0 – 96,0 m hlavnej osi – od nej 39,5 – 43,0 m smerom doprava; kvadrant 59 
B: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,2 m (4,0 × 3,5 m; hĺ. 1,4 m), orientácia SZ – JV; zásyp: íl čiernej farby 
C:  v strednej časti hrob. jamy v hĺ. 1,1 m kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na SZ, ľavá hor. končatina 

ohnutá v lakti, lebka uložená na krčných stavcoch; kostra umiestnená vo vrstve sivočierneho ílu, pod kostrou sa 
nachádzala 0,1 m hrubá vrstva ílu 

D:  cez ľavé zápästie prevlečený bronzový náramok (1); cez pravé zápästie prevlečené 2 železné náramky (2, 3); na 
rebrách z ľavej strany hrudníka fragment železného krúžku (4)  

E:  antropologický posudok: žena/maturus; nákres hrob. jamy neúplný (chýba pôdorys); fotograf. dokument. pozri 
Dušek 1966, tab. 54: 3 

Nálezy: 

1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s priliehajúcimi, nevýrazne odsadenými a odseknutými kon-
cami, kruhový prierez; na časti oblúku a oboch koncoch plastická výzdoba; von. 5,4 × 6,2 cm, vnút. 4,3 × 5,3 cm 
(tab. 51: 7)  
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2. železný otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, kruhový a oválny prierez; povrch čiastočne 
skorodovaný; von. 5,6 × 6,2 cm, vnút. 4,6 × 5,4 cm (tab. 51: 2) 

3.  3 fragmenty železného otvoreného tyčinkového náramku so zahrotenými a pravdepodobne široko preloženými koncami, kruhový prierez; 
povrch čiastočne skorodovaný (tab. 51: 4 – 6) 

4.  fragment železného otvoreného tyčinkového krúžku so zachovaným zahroteným koncom, štvorhranný prierez; povrch čiastočne skoro-
dovaný (tab. 51: 3)  

Kostrový hrob 124/1953 (obr. 185)  tab. 51  

A:  v úseku 99,8 – 101,0 m hlavnej osi – od nej 42,0 – 43,6 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,7 × 0,9 m; hĺ. 1,5 m), orientácia Z – V 
C:  kostra s hlavou orientovanou na Z, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, hor. končatiny vystreté, 

lebka, stavce chrbtice, rebrá a panva uložené ako pri vystretej polohe na chrbte 
D:  pri pravej spánkovej kosti váza (1) a pri nej miniatúrny hrniec (2); v okolí krčných stavcov 25 sklenených 

korálikov (3) a schránka slimáka (4); na rebrách z pravej strany hrudníka fragmenty 4 železných plieškov  

(5 – 8); z von. strany pravej ramennej kosti (bližšie k lakťovému kĺbu) praslen (9); z von. strany pravej ra-
mennej kosti (bližšie k ramennému kĺbu) zlomok okru; medzi praslenom (9) a okrom kamienky 

E:  antropologický posudok: žena/maturus 

Nálezy:  
1.  neúplná váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, s ostro lomeným, vysoko položeným vydutím a ma-

lým rovným odsadeným dnom, hrdlo a okraj sa nezachovali; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; 
vyhladený zvonku sivočierny a zvnútra tehlovohnedý povrch, na vnút. strane najmä nad vydutím výrazné 
ryhy po vytáčaní, na ramene 2 proti sebe umiestnené reparačné otvory (Ø 0,8 a 0,9 cm); zachovaná v. 12,3 cm, 
Ø dna 5,6 – 5,9 cm (tab. 51: 15)  

2.  miniatúrny hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, okraj rovno zrezaný; vyhladený hnedý povrch; v. 6 cm, 
Ø ústia 3,5 cm, Ø dna 2,5 cm (tab. 51: 8; podľa Dušek, 1966, 53, tab. 10: 8 a podľa fotograf. dokument.)  

3.  25 guľovitých sploštených korálikov zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 53, tab. 10: 9) 
4.  schránka slimáka – druh Cypraea annulus (tab. 51: 11) 
5.  fragment železného pliešku s oblúkovito tvarovanou stranou a malým otvorom (Ø 0,1 cm); povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 

3 cm, š. 2,2 cm, hr. 0,2 cm (tab. 51: 10)  
6.  fragment železného pliešku; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4 cm, š. 2 cm, hr. 0,3 cm (tab. 51: 9) 
7.  fragment železného pliešku s neúplným otvorom (Ø 0,4 cm); povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,4 cm, š. 2,7 cm, hr. 0,5 – 0,8 cm 

(tab. 51: 12) 
8.  fragment železného pliešku, na dolnom konci pritavený zlomok ďalšieho železného pliešku; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 51: 13) 
9.  guľovitý sploštený praslen zo sivohnedej hliny, zdobený 15 zvislými žliabkami; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,8 – 3 cm, Ø 3,7 cm 

(tab. 51: 14)  

Kostrový hrob 125/1953 (obr. 186)  tab. 51  

A: v úseku 101,3 – 102,0 m hlavnej osi – od nej 41,5 – 42,0 m smerom do-
ľava; kvadrant 60 

B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,4 m (1,35 × 0,65 m; 
hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V 

C: kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D: pri dol. končatinách misa (1); za dol. končatinami malá váza (2) a črepy  

z malej nádoby (3); pri ľavom lakťovom kĺbe zlomky železného náramku 

(4); v okolí krčných stavcov 2 sklenené koráliky (5); za lebkou (v hĺ. 0,9 m) 
4 ploché kamene (6)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis 

Nálezy:  
1.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným dnom, 

okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; mierne porézny materiál; hrubo vyhladený tmavohnedý povrch so žltohnedým okra-
jom; v. 9 – 9,3 cm, Ø ústia 21,5 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 51: 18)  

2.  malá váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, podsadenou spodnou časťou a rovným dnom, zaoblený okraj vyhnutý; na vydutí 
10 zvnútra pretláčaných vypuklín; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a miestami vyleštený sivočierny a zvnútra zdrsnený tma-
vosivý až sivočierny povrch; v. 6,8 – 6,9 cm, Ø ústia 4,8 cm, Ø dna 3,2 cm (tab. 51: 24)  

3.  črepy z malej nádoby s baňatým telom a vyhnutým okrajom; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 53)  
4.  5 zlomkov železného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný (tab. 51: 19 – 23) 
5.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného skla svetlomodrej farby, povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,4 cm, Ø 0,7 – 0,9 cm, Ø otvoru 

0,3 cm (tab. 51: 16, 17) 
6.  4 ploché kamene rúžovej farby; povrch vyhladený (podľa NS č. 523/59) 

Kostrový hrob 126/1953 (obr. 187)  tab. 52 

A:  v úseku 102,2 – 103,0 m hlavnej osi – od nej 43,8 – 45,3 m smerom doľava; kvadranty 60 a 71 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,65 × 0,6 m/p. n. 1,65 × 0,8 m; hĺ. 1,3 m), orientácia Z – V; zásyp: 

nad kostrou piesok a za kostrou v polkruhu (0,62 × 0,38 m/p.n. 0,8 × 0,35 m) prepálený piesok premiešaný s uhlíkmi 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny vystreté  
D:  medzi z. stenou hrob. jamy a temenom lebky džbánok (1); za lebkou a pri dol. končatinách črepy z nádob (2 – 8); z von. strany pravej 

ramennej kosti (bližšie k lakťovému kĺbu) 3 hlinené koráliky (9) a pečatidlo (11); zlomok bronzového krúžku (10): bez uvedenia a vyzna-
čenia polohy v NS a v nákrese  

E:  antropologický posudok: žena/maturus (patologické zmeny na panve a oboch stehenných kostiach); fotograf. dokument. nedostatoč-
ná  
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Nálezy: 

1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím, malým odsadeným konkávnym dnom a zacho-
vaným koreňom pásikového uška, vytiahnutého nad okraj (pri okraji uško široké 3,7 cm); jemne plavený materiál; vyhladený žltohnedý 
povrch obojstranne potiahnutý tmavosivou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany vydutia nevýrazné stopy 
opotrebovania; v. 10,2 cm, Ø ústia 7,8 – 8,1 cm, Ø dna 5,1 cm 
(tab. 52: 1)  

2.  črep z tela dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu, so 
zachovaným koreňom pásikového uška; jemne plavený materiál 
v lome tehlovej farby; vyhladený tehlovohnedý povrch, na vnút. 
strane nevýrazné ryhy po vytáčaní  

3.  zlomok pásikového uška džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne 
plavený materiál; vyhladený a vyleštený sivočierny povrch  

4.  2 črepy z tiel 2 väčších nádob, vyrobených na kruhu  
5.  okrajový črep z misy so zatiahnutým zaobleným okrajom, značne 

poškodený; jemne plavený materiál v lome čierny; tehlovohnedý 
povrch zvonku vyhladený a zvnútra drsný 

6.  okrajový črep z hrnca; zaoblený okraj mierne vyhnutý; mie-
rne porézny materiál s prímesou stredne veľkých kamienkov; 
vyhladený zvonku tehlovohnedý a zvnútra tmavohnedý po-
vrch 

7.  okrajový črep z nádoby (váza?), zaoblený okraj vyhnutý; porézny materiál v lome čierny; vyhladený tmavý žltohnedý povrch  
8. črepy z tiel rôznych nádob 
9.  3 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 53, tab. 10: 18 – 20) 
10.  zlomok bronzového plechového krúžku, oblúkovitý prierez (tab. 52: 2) 
11.  hlinené pečatidlo s pečatnou plochou kosoštvorcového tvaru, zdobenou geometrickým ornamentom (tab. 52: 3; podľa Dušek, 1966, 53, 

tab. 10: 17) 

Kostrový hrob 127/1953 (obr. 188)  tab. 52  

A:  v úseku 104,0 – 104,6 m hlavnej osi – od nej na 42,0 – 42,8 m smerom doľava; kvadrant 60 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (0,9 × 0,4 m; hĺ. 1,4 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, z lebky zachované 

len zuby 
D:  pri zuboch hlinený korálik (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  guľovitý sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (natavená výplň zo sklovitej nepriehľadnej hmoty svetlomodrej 

farby); hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,8 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 52: 4) 

Kostrový hrob 128/1953 (obr. 189) 

A:  v úseku 107,4 – 108,2 m hlavnej osi – od nej 41,4 – 42,8 m smerom 
doľava; kvadrant 60 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom  
v hĺ. 0,4 m (1,4 × 0,65 m; hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z; p. n. lebka 
uložená na krčných stavcoch, tvárovou časťou na JV  

D: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; p. n. a fotograf. 

dokument. (Dušek, 1966, tab. 54: 4) panva uložená ako pri vystretej 
polohe na chrbte so skrčenými končatinami, lebka podľa fotograf. do-
kument. uložená na pravej spánkovej kosti 

 

Kostrový hrob 129/1953 (obr. 190)  tab. 52  

A:  v úseku 126,0 – 127,0 m hlavnej osi – od nej 38,5 – 39,9 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,4 × 1,0 m; hĺ. 1,5 m), orientácia JZ – SV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina vystretá 
D:  pri kolenách misa (1); pri tvárovej časti lebky džbánok (2); pri čeľusti hrniec (3), 2 sklenené koráliky (6, 7), 7 olovených korálikov (8, 9) 

a fragmenty olovených korálikov (10); z von. strany pravého predkolenia miska (4); nad kostrou v zásype hrob. jamy (pri j. stene) misa 

v črepoch (5)  
E:  antropologický posudok: muž?/adultus – maturus; poloha nálezu č. 5 v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom a malým odsadeným konkávnym dnom, zaoblený okraj do-
vnútra zosilnený a odsadený, pod zaobleným zahnutím obežná ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál v lome tehlovohnedý; vyhla-
dený a na von. strane vyleštený zvonku sivohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 9,6 – 10,1 cm, 
Ø ústia 28,2 cm, Ø dna 6,8 cm (tab. 52: 5)  

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím, malým odsadeným dnom a pásikovým uškom, vytiahnu-
tým nad okraj; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku tmavosivý a svetlohnedý a zvnútra svetlo- až tmavohnedý povrch, na oboch 
stranách výrazné ryhy po vytáčaní; v. 10,1 – 10,4 cm (s uškom 12,6 cm), Ø ústia 7,8 – 8,1 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 52: 16) 
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3.  hrniec vajcovitého tvaru s odsadeným dnom; pod zaobleným okrajom  
4 pravidelne rozmiestnené šikmé plastické výčnelky (2 výčnelky pretla-
čené v strede a 2 výčnelky pretlačené na dvoch miestach); mierne poréz-
ny materiál v lome tmavohnedý; zdrsnený a nepravidel. svetlohnedý po-
vrch; v. 21,6 – 21,9 cm, Ø ústia 15,6 cm, Ø dna 12,3 cm (tab. 52: 17) 

4.  miska kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným dnom, 
okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; porézny materiál  
s prímesou drobných kamienkov; hrubo vyhladený žltohnedý povrch 
s čiernymi škvrnami na vnút. strane; v. 7,2 – 7,4 cm, Ø ústia 17 – 17,4 cm, 
Ø dna 9 cm (tab. 52: 18) 

5.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s rovným odsadeným dnom, 
zaoblený okraj dovnútra zosilnený a odsadený, pod okrajom obežná 
ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál; zvonku miestami nepatrne 
zdrsnený tmavohnedý a zvnútra hladký sivohnedý povrch, na vnút. strane 
výrazné ryhy po vytáčaní; v. 9,6 – 10,2 cm, Ø ústia 27,6 cm, Ø dna 7,8 cm 
(tab. 52: 15) 

6.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla;  
š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 52: 13) 

7.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 52: 14) 
8.  4 dvojkónické olovené koráliky, poškodené; š. 0,5 cm, Ø 0,8 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,15 – 0,2 cm (tab. 52: 6 – 9) 
9.  3 olovené koráliky súdkovitého tvaru, poškodené; š. 0,4 – 0,6 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 52: 10 – 12) 
10.  fragmenty korálikov rovnakého tvaru ako č. 8 a 9  

Kostrový hrob 130/1953 (obr. 191)  tab. 53 

A:  v úseku 126,8 – 127,2 m hlavnej osi – od nej 28,0 – 28,7 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (0,65 × 0,35 m; hĺ. 1,5 m), orientácia 

Z – V 
C:  jedinec pochovaný s hlavou na Z, zachovaných len niekoľko zubov  
D:  pri s. stene hrob. jamy misa v črepoch (1); v jv. štvrtine hrob. jamy (pri j. stene) hrniec (2), šálka (3) a džbá-

nok (4); pri zuboch 3 sklenené koráliky (5 – 7) a 6 hlinených korálikov (8, 9); 10 cm juhovýchodne od 
zubov 2 fragmenty železného krúžku (10)  

E:  antropologický posudok: žena/maturus; podľa rozmerov hrob. jamy bol v hrobe pochovaný pravdepodobne nedospelý jedinec; chýba 
fotograf. dokument.; misa č. 1 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase odkrytia hrobu  

Nálezy: 
1. plytká misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; hnedý povrch; v. 7,5 cm, Ø ústia 26 cm, Ø dna 11 cm 

(tab. 53: 15; podľa Dušek, 1966, 53, tab. 11: 11) 
2.  menší hrniec kvetináčovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; pod okrajom rad nechtových vrypov pre-

rušený 4 pravidelne rozmiestnenými plastickými výčnelkami; jemne plavený materiál; zvonku nepravidel. a mierne zdrsnený žltohnedý 
povrch s tmavohnedými škvrnami, zvnútra hladký žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 12,6 – 12,9 cm, Ø ústia 11,7 cm, Ø dna 8 cm 
(tab. 53: 1) 

3.  šálka kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, rovným dnom a masívnym tyčinkovitým uškom, mierne vytiahnutým 
nad okraj; mierne porézny materiál; vyhladený zvonku žltohnedý a miestami sivočierny a zvnútra sivočierny povrch; v. 6,3 cm (s uškom 
6,8 cm), Ø ústia 9,9 – 10,3 cm, Ø dna 6,2 cm (tab. 53: 14) 

4.  neúplný dvojkónický džbánok s hlbokou obvodovou ryhou na vydutí a zachovaným koreňom pásikového uška, vytiahnutého nad okraj 
(pri okraji uško široké 2,6 cm); jemne plavený materiál; vyhladený zvonku hnedý až sivočierny a zvnútra hnedý až hnedočierny povrch; 
v. 8,9 cm, Ø ústia 9 cm, Ø dna 6 cm (tab. 53: 2) 

5.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného skorodovaného skla svetlomodrej farby; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 53: 3) 
6.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 53: 4) 
7.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 53: 5) 
8.  3 guľovité výrazné sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty; na hladkom povrchu zvyšky tmavohnedej hlinky; š. 0,3 – 0,4 cm,  

Ø 0,6 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 53: 6 – 8) 
9.  3 guľovité výrazné sploštené koráliky z tehlovohnedej keramickej hmoty; povrch vyhladený a vyleštený; š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,7 cm, 

Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 53: 9 – 11) 
10.  2 fragmenty železného tyčinkového krúžku s nepravidel. výčnelkom na oblúku, štvorhranný prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 

53: 12, 13) 

Kostrový hrob 131/1953 (obr. 192)  tab. 53  

A:  v úseku 126,4 – 126,95 m hlavnej osi – od nej 23,0 – 24,15 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,15 × 0,55 m; hĺ. 1,0 m), orientácia JZ – SV  
C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na JZ 
D: z von. strany pravej ramennej kosti (pri ramennom kĺbe) džbánok (1); na pravom zápästí bronzový náramok 

(2); 1,5 cm od pravej spánkovej kosti bronzová záušnica (3); pri ľavej strane lebky bronzová špirála (4); me-
dzi pravou stranou lebky a pravou kľúčnou kosťou 9 sklenených korálikov (5 – 9) a 4 hlinené koráliky (10 – 
12); bronzový krúžok (13): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 

E:  antropologický posudok: infans I; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bez-
prostrednej blízkosti kostrového hrobu 132/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy:  
1.  džbánok s esovito profilovanou hornou časťou, rovným dnom a pásikovým lomeným, pozdĺžne žliabkovaným 

uškom, vytiahnutým nad okraj; zdrsnený hnedý povrch; v. 7,5 cm, Ø ústia 8 cm, Ø dna 5,5 cm (tab. 53: 16; podľa 
Dušek, 1966, 54, tab. 11: 16 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s preloženými zahrotenými koncami, šošovkový prie-
rez; von. Ø 4,2 cm, vnút. Ø 3,6 cm (tab. 53: 17) 
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3.  bronzová krúžková tordovaná záušnica s priliehajúcimi koncami – jeden koniec odseknutý a druhý stočený do očka; von. Ø 1,5 cm, vnút. 
Ø 1,1 cm (tab. 53: 18) 

4.  špirála z bronzového drôtu obdĺžnikového prierezu – jeden koniec odseknutý a druhý zahrotený; dĺ. 2,1 cm, Ø 0,8 – 0,9 cm, Ø otvorov 
0,6 cm (tab. 53: 19) 

5.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného kobaltovomodrého skla, zhotovené technikou navíjania; š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 
0,4 cm (tab. 53: 21, 22) 

6.  3 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla, zhotovené technikou navíjania; povrch čiastočne skorodovaný; 
š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,8 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,4 cm (tab. 53: 23 – 25) 

7.  neúplný guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného zelenomodrého skla; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,6 cm, Ø 1,3 cm, Ø otvoru 
0,5 cm (tab. 53: 20) 

8.  2 guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 54, tab. 11: 17) 
9.  guľovitý sploštený korálik zo svetložltého skorodovaného skla; š. 0,4 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 53: 26)  
10.  nízky valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami; š. 0,6 cm, 1 × 1 cm, otvor 0,4 × 0,5 cm 

(tab. 53: 28) 
11.  neúplný valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený plytkými kruhovými jamkami; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou 

hlinkou; zachovaná dĺ. 1,1 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvorov 0,3 cm (tab. 53: 29) 
12. 2 guľovité sploštené koráliky z keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 54) 
13.  bronzový plechový krúžok s preloženými odseknutými koncami, obdĺžnikový prierez; von. 0,6 × 0,9 cm, vnút. 0,4 × 0,5 cm (tab. 53: 27) 

Kostrový hrob 132/1953 (obr. 193)  tab. 53 

A:  v úseku 126,5 – 127,3 m hlavnej osi – od nej 22,0 – 23,2 m smerom doľava; kvad-
rant 51 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,1 × 
0,55 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 

C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z; pravá dol. končatina skrčená  
a uložená na ľavý bok  

D:  v okolí krčných stavcov 5 hlinených korálikov (1, 2); pri pravej hor. končatine zlomky 

železného pliešku (3)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis; poloha nálezov č. 1 – 3 v nákrese 

nevyznačená; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný  
v bezprostrednej blízkosti kostrového hrobu 131/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy: 

1.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej 
výplne); povrch mierne porézny; š. 0,8 cm, Ø 1,4 cm, Ø otvoru 0,6 cm (tab. 53: 30) 

2.  4 nízke valcovité koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené 4 plytkými kruhovými jamkami; 
hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,6 – 0,7 cm, 0,9 × 0,9 – 1 × 1 cm, 
Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 53: 33 – 36) 

3.  3 zlomky železného pliešku obdĺžnikového tvaru, pri hornom okraji malý otvor (Ø 0,1 cm); povrch 
značne skorodovaný (tab. 53: 31, 32, 37)  

Kostrový hrob 133/1953 (obr. 194)  tab. 53  

A:  v úseku 126,0 – 126,8 m I. hlavnej osi – od nej 16,0 – 17,5 m smerom doľava; kvadranty 50 a 51 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,4 × 0,75 m; hĺ. 1,3 m), orien-

tácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, rebrá, stavce chrbtice a panva ne-

zachované 
D:  za fragmentmi lebky hrniec v črepoch (1); medzi kosťami predlaktia hor. končatín praslen (2)  

E: antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná  

Nálezy: 
1.  menší hrniec dvojkónického tvaru s rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; na max. vydutí  

6 pravidelne rozmiestnených plastických výčnelkov; hnedý povrch; v. 12,5 cm, Ø ústia 9,5 cm, Ø dna 
8,5 cm (tab. 53: 38; podľa Dušek, 1966, 54, tab. 11: 20) 

2.  neúplný esovito profilovaný praslen z čiernej hliny, na vydutí zdobený 18 zvislými žliabkami, čias-
točne poškodený; povrch vyhladený a vyleštený; zachovaná v. 2,6 cm, Ø 3,2 cm (tab. 53: 39)  

Kostrový hrob 134/1953 (obr. 195)   tab. 54  

A: v úseku 126,5 – 127,1 m hlavnej osi – od nej 34,0 – 34,9 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,75 × 0,4 m; hĺ. 1,4 m), orien-

tácia Z – V 
C:  jedinec pochovaný s hlavou na Z, zachovaných len niekoľko detských zubov  
D:  v zásype hrob. jamy črepy z nádob (1 – 8); pri zuboch 2 bronzové krúžky (9, 10) a 6 hlinených ko-

rálikov (11)  

E: antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  
1.  črep z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome svetlý žltohnedý; vyhladený svetlý žltohnedý povrch potiahnutý 

zvonku vyhladenou tmavohnedou a zvnútra tehlovohnedou hlinkou, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýraz-
né ryhy po vytáčaní; hr. stien 0,8 – 1,4 cm 

2  zlomok pásikového uška džbánka alebo džbánu, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený svetlý žltohnedý 
povrch značne poškodený 

3.  3 črepy z tiel 3 rôznych nádob, vyrobených na kruhu  
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4.  okrajový črep z misy, zúžený okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; tmavohnedý zvonku vy-
hladený a zvnútra zdrsnený povrch 

5.  okrajový črep z misy s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; porézny materiál v lome čierny; vyhladený povrch tehlovej farby oboj-
stranne zdrsnený drobnými kamienkami 

6.  črep z vydutia džbánka s baňatým telom a zachovaným koreňom masívneho pásikového uška; porézny materiál s prímesou stredne veľ-
kých kamienkov; zvonku vyhladený žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra zdrsnený tehlovohnedý povrch; hr. stien 0,7 – 0,8 cm 

7.  neúplný jazykovitý výčnelok z nádoby; jemne plavený materiál; vyhladený čierny povrch  
8.  črepy z tiel rôznych nádob  
9.  bronzový plechový krúžok s priliehajúcimi odseknutými koncami, obdĺžnikový prierez; š. 0,2 – 0,25 cm, von. 0,45 × 0,6 cm, vnút. 0,25 

× 0,4 cm (tab. 54: 7) 
10.  bronzový plechový krúžok s odseknutými koncami, obdĺžnikový prierez; š. 0,15 cm, von. 0,4 × 0,5 cm (tab. 54: 8) 
11.  6 nízkych valcovitých korálikov zo svetlej žltohnedej keramickej hmoty, zdobených 4 plytkými kruhovými jamkami; na vyhladenom 

povrchu zvyšky tmavohnedej hlinky; š. 0,5 – 0,8 cm, 0,8 × 0,8 – 1 × 1 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,4 cm (tab. 54: 1 – 6) 

Kostrový hrob 135/1953 (obr. 196)   tab. 54  

A:  v úseku 126,2 – 127,0 m hlavnej osi – od nej 3,2 – 4,6 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,4 × 0,8 m; hĺ. 1,6 m), orientácia 

SV – JZ 
C:  neúplná kostra v polohe na chrbte s hlavou orientovanou na SV, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, 

hor. končatiny vystreté, lebka, stavce chrbtice a rebrá uložené ako pri vystretej polohe na chrbte 
D:  von. strany pravej ramennej kosti črepy z misy (1); z von. strany pravej ramennej kosti (bližšie k lakťovému kĺbu) 

beztvarý kameň, čiastočne prekrytý črepmi z misy 
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; podľa fotograf. dokument. bola kostra zachovaná takmer kom-

pletne 

Nálezy:  
1.  okrajové črepy z misy kónického tvaru so zatiahnutým zahroteným okrajom, pravdepodobne vyrobenej na kru-

hu; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou stredne veľkých kamienkov; vyhladený a zvnútra vylešte-
ný tmavý žltohnedý povrch; Ø ústia 27 cm (tab. 54: 12) 

Kostrový hrob 136/1953 (obr. 197)   tab. 54  

A: v úseku 126,0 – 127,0 m hlavnej osi – od nej 2,0 – 3,0 m smerom doľava; 
kvadranty 39 a 40 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,3 × 0,8 m; 
hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SZ nezistené, zachovaná len lebka 
D:  15 cm juhozápadne od lebky hrniec (1); 40 cm východne od lebky misa (2) 

a medzi ňou a j. stenou hrob. jamy džbánok (3), uložený na boku  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  menší hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, okraj 

zaoblený; porézny materiál; zvonku žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami 
pod okrajom slamovaný až ku dnu a okraj vyhladený, zvnútra zdrsnený tma-
vohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 12,6 – 12,8 cm, Ø ústia 12,3 cm, 
Ø dna 9,3 cm (tab. 54: 16)  

2. hlboká misa kónického tvaru s podsadenou spodnou časťou a malým rovným dnom, okraj zaoblený; hnedý povrch, na tele reparačné 
otvory; v. 11 cm, Ø ústia 25,5 cm, Ø dna 6,5 cm (tab. 54: 15; podľa Dušek, 1966, 54, tab. 12: 2)  

3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s malým odsadeným mierne konkávnym dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým nad okraj, 
kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po 
vytáčaní, na časti von. strany vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 9,6 cm (s uškom 12,3 cm), Ø ústia 8,1 – 9,1 cm, Ø dna 4,8 cm 
(tab. 54: 17)  

Kostrový hrob 137/1953 (obr. 198)  tab. 54  

A:  v úseku 108,4 – 108,95 m hlavnej osi – od nej 44,3 – 45,25 m smerom doľava; kvadrant 71 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,95 × 0,55 m; 

hĺ. 1,0 m), orientácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, poloha hor. končatín 

nezistená 
D:  pri sánke 2 sklenené koráliky (1, 2); pri rebrách bronzová nášivka (3)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy: 

1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,9 cm, Ø 
otvoru 0,3 cm (tab. 54: 10) 

2.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 54: 11) 
3.  neúplná bronzová puklicovitá nášivka s 2 protiľahlými kruhovými otvormi, značne poškodená; v. 0,6 cm, 1,2 × 1,3 cm, hr. 0,1 cm (tab. 

54: 9)  

Kostrový hrob 138/1953 (obr. 199)  tab. 54  

A:  v úseku 126,5 – 127,25 m hlavnej osi – od nej 1,3 – 2,7 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,4 × 0,75 m; hĺ. 1,7 m), orientácia JZ – SV; zásyp: piesok premieša-

ný s uhlíkmi 
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C: neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ; niektoré kosti boli sfarbené do čierna, hoci 
neboli spálené  

D:  pri pravej hor. končatine železný nž (1) a zlomok ďalšieho železného noža (2)  

E:  antropologický posudok: muž/maturus; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1.  železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, bez stôp opotrebovania na ostrí, hrot odlomený, tŕňovitá rukoväť 
obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená pravouhlým vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodova-
ný; zachovaná dĺ. 15 cm (tab. 54: 13) 

2.  zlomok hrotu železného noža; zachovaná dĺ. 2,1 cm (tab. 54: 14) 

Kostrový hrob 139/1953 (obr. 200)   tab. 54  

A:  v úseku 127,4 – 128,2 m hlavnej osi – od nej 24,2 – 25,7 m smerom do-
ľava; kvadrant 51 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,3 
× 0,8 m; hĺ. 1,7 m), orientácia V – Z 

C: neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na V, zachovaná len lebka a kosti 
dol. končatín 

D:  misa (1): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v okolí lebky 62 hlinených koráli-

kov (2)  
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená; 

chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 
1.  misa kónického tvaru s podsadenou spodnou časťou, okraj zaoblený; porézny materiál v lome tmavosivý; zvonku nepravidel. sivohnedý 

a zvnútra zdrsnený sivočierny povrch; v. 6,6 – 7,4 cm, Ø ústia 25,8 cm, Ø dna 11,6 cm (tab. 54: 18)  
2.  62 guľovitých sploštených korálikov z keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 54, tab. 12: 8) 

Kostrový hrob 140/1953 (obr. 201) 

A:  v úseku 127,5 – 128,3 m hlavnej osi – od nej 21,8 – 23,1 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,3 × 0,7 m; hĺ. 

1,4 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 141/1953 (obr. 202)   tab. 57  

A:  v úseku 129,0 – 129,8 m hlavnej osi – od nej 15,7 – 17,3 m smerom doľava; kvadranty 40  
a 51 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,4 × 0,8 m; 
hĺ. 0,9 m), orientácia V – Z 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe s hlavou na V, lebka z pôvodnej polohy posunutá doprava, 
dol. končatiny uložené na pravý bok  

D:  na pravom zápästí bronzový náramok (1); na ľavom zápästí bronzový náramok (2)  

E:  antropologický posudok: žena/adultus; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy: 

1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s priliehajúcimi odseknutými kon-
cami, trojuholníkový prierez; na oblúku a koncoch výzdoba z plastických očiek ohraničených skupinkou priečnych rýh, výzdoba mies-
tami čiastočne vydretá; von. 5,1 × 6,1 cm, vnút. 4,3 × 5,1 cm (tab. 57: 1) 

2.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami – jeden koniec mierne zúžený, trojuholní-
kový prierez; na oblúku a koncoch výzdoba z plastických očiek ohraničených skupinkou priečnych rýh, výzdoba miestami vydretá; von. 
5,1 × 6,2 cm, vnút. 4,2 × 5,3 cm (tab. 57: 2) 

Kostrový hrob 142/1953 (obr. 203)  tab. 55  

A:  v úseku 129,8 – 131,5 m hlavnej osi – od nej 25,2 – 27,0 m smerom doľava; 
kvadrant 51 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,85 × 
0,85 m/p. n. 1,85 × 1,0 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 

C: neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, rebrá a panva 
nezachované  

D:  pri dol. končatinách hrniec (1) a misa (2); pri pravej hor. končatine zlomky 

železného náramku (3) a zlomok železnej tyčinky (4)  

E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; fotograf. dokument. nedos-
tatočná; podľa popisu v NS a podľa fotograf. dokument. patrila k nálezom 
z tohto hrobu misa, uvedená pod č. 2; v NS sú medzi nálezmi spomenuté čre-
py (tie medzi nálezmi chýbajú) 

Nálezy:  

1.  nepravidel. hrniec s mierne odsadeným dnom; pod zaobleným okrajom 2 plastické výčnelky (pôvodne tri); porézny materiál v lome sivo-
čierny; nepravidel. tmavohnedý povrch na von. strane s tmavými žltohnedými škvrnami; v. 17,1 – 17,7 cm, Ø ústia 15 cm, Ø dna 11,1 cm 
(tab. 55: 1)  
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2.  misa kónického tvaru s mierne konkávnym dnom, okraj zaoblený; pod zaobleným zahnutím 4 pravidelne rozmiestnené plastické výčnel-
ky; mierne porézny materiál; vyhladený sivočierny povrch na von. strane potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; v. 9,5 cm, Ø ústia 
22,5 cm, Ø dna 7,2 cm (tab. 55: 2) 

3.  5 zlomkov železného tyčinkového náramku s preloženými koncami, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 55: 3, 5 – 8) 
4.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,7 cm, Ø 0,2 – 0,3 cm (tab. 55: 4) 

Kostrový hrob 143/1953 (obr. 204)  tab. 55  

A:  v úseku 129,0 – 130,0 m hlavnej osi – od nej 31,0 – 32,5 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,5 × 1,0 m; 

hĺ. 0,9 m), orientácia Z – V  
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  pod hor. končatinami džbánok (1); 10 cm od tvárovej časti lebky hrniec (2) a vedľa neho 

ďalší hrniec v črepoch (3), uložený hore dnom; za panvou váza (4); pri článkoch prstov 
pravej hor. končatiny kostený predmet (5)  

E:  antropologický posudok: muž/maturus (artróza); poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznače-
ná; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej 
blízkosti žiarového hrobu 45/1953 a kostrového hrobu 144/1953, tento údaj však v NS 
chýba 

Nálezy:  
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým zaobleným vydutím, rovným odsade-

ným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, v hornej 
časti kónického hrdla výrazné vodorovné rebro; na von. strane dna centrálne umiestnená 
rytá značka v podobe písmena X; jemne plavený materiál; vyhladený sivohnedý povrch 
obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, na von. strane vyleštenou, na vnút. 
strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna stopy opotrebo-
vania; v. 9 – 9,5 cm (s uškom 11,3 cm), Ø ústia 8 – 8,3 cm, Ø dna 5,3 cm (tab. 55: 10, 10a)  

2.  dolná polovica menšieho hrnca s odsadeným dnom; porézny materiál; nepravidel. a mies-
tami hrubo vyhladený tmavohnedý povrch; zachovaná v. 8,6 cm, Ø dna 6,9 cm (tab. 55: 11) 

3.  neúplný hrniec kvetináčovitého tvaru s odsadeným dnom, okraj rovno zrezaný; mierne 
porézny materiál; nepravidel. a mierne zdrsnený tmavohnedý povrch; v. 16,5 cm, Ø ústia 
15,6 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 55: 9) 

4.  dolná polovica vázy s rovným dnom; pod max. vydutím 4 plastické jazykovité výčnelky; 
vyhladený hnedý povrch, pod jedným výčnelkom 2 vedľa seba umiestnené reparačné otvory; zachovaná v. 18 cm, Ø dna 12 cm (tab. 55: 
13; podľa Dušek, 1966, 55, tab. 12: 16 a podľa fotograf. dokument.) 

5.  kostený dutý valcovitý predmet, pri jednom z okrajov 2 protiľahlé otvory (Ø 0,4 cm), čiastočne poškodený; rytá výzdoba: 2 pásy zdvoje-
nej cikcakovitej línie v kombinácii s pásmi vodorovných žliabkov; dĺ. 4,3 cm, von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 1,2 cm (tab. 55: 12, 12a)  

Kostrový hrob 144/1953 (obr. 205)   tab. 54 

A:  v úseku 129,2 – 130,0 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 31,0 m smerom doľava; kvad-
rant 62 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,1 × 0,75 m; hĺ. 
0,7 m), orientácia JZ – SV  

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na JZ nezistené, zachované len fragmenty 
lebky a niekoľko zubov  

D:  v jv. štvrtine hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2) a plochý kameň (5); pri sánke 17 hli-

nených korálikov (3); v strede s. polovice hrob. jamy praslen (4)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.; na základe údajov v NS 

o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej blízkosti kostrového 
hrobu 143/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy: 

1.  črep z tela nádoby; mierne porézny mateiál v lome tmavohnedý; hladký zvonku teh-
lovohnedý a zvnútra svetlohnedý povrch; hr. stien 0,9 – 1,0 cm  

2.  2 črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený zvonku tmavo-
hnedý a zvnútra svetlohnedý povrch; hr. stien 0,9 – 1 cm  

3.  17 guľovitých výrazne sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 0,4 cm,  
Ø 0,5 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,4 cm (tab. 54: 20 – 36) 

4.  dvojkónický praslen z tehlovohnedej hliny; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,7 cm, Ø 2,9 cm (tab. 54: 19) 
5.  plochý kameň; dĺ. 20 cm, š. 15 cm, hr. 5 cm (podľa Dušek, 1966, 55) 

Kostrový hrob 145/1953 (obr. 206)  tab. 56  

A:  v úseku 104,5 – 105,2 m hlavnej osi – od nej 45,1 – 46,7 m smerom doľava; kvadrant 71 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,4 × 0,9 m; hĺ. 1,7 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, neúplná pravá hor. končatina vystretá  
D:  za stavcami chrbtice (bližšie k panve) misa (1); za panvou misa (2) a v nej uložený džbánok (3) a malá váza (4); za stavcami chrbtice 

(bližšie k ľavému ramennému kĺbu) amforka (5); na pravom zápästí bronzový náramok (6) a železný nôž (19); na ľavom zápästí zlomky 

bronzového náramku (7); v okolí krčných stavcov 3 schránky slimákov (8); pod lebkou 41 hlinených korálikov (9, 10); v mieste pôvod-
ného uloženia článkov prstov pravej ruky fragment bronzového krúžku (11); z von. strany ľavej lakťovej kosti zlomky bronzového pliešku 

(12), 4 bronzové krúžky (13 – 15, 17) a amorfné bronzové guľôčky; z von. strany pravej ramennej kosti (bližšie k lakťovému kĺbu) pras-

len (21); zlomok bronzového krúžku (16), zlomok železnej tyčinky (18), železné zlomky (20) a 2 železné amorfné zlomky (jeden s pritave-
ným kúskom kosti): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
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E:  antropologický posudok: muž/maturus; poloha nálezov č. 1 – 21 v nákrese nevyznačená; podľa fotograf. dokument. (Dušek, 1966, tab. 
54: 2) bola váza č. 2 zachovaná celá 

Nálezy:  

1.  misa polguľovitého tvaru, vyrobená na kruhu, s rovným odsadeným 
dnom, okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený materiál; vyhladený 
povrch zvonku tmavej žltohnedej farby so sivočiernym okrajom a zvnútra 
sivočiernej farby; v. 7,7 – 8 cm, Ø ústia 22,2 cm, Ø dna 8 cm (tab. 56: 1)  

2.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným odsa-
deným dnom, okraj dovnútra zosilnený; na vnút. strane dna centrálne 
umiestnená rytá značka v podobe písmena X; porézny materiál; vy-
hladený povrch zvonku tmavohnedej až sivočiernej farby s čiernymi 
škvrnami a zvnútra sivočiernej farby; v. 9,3 cm, Ø ústia 27 cm, Ø dna 
10,5 cm (tab. 56: 7, 7a) 

3.  dvojkónický džbánok so zaobleným vydutím, rovným dnom a pásiko-
vým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, ústie lie-
vikovito roztvorené; mierne porézny materiál; vyhladený sivočierny 
povrch, na von. strane zvyšky žltohnedej hlinky; v. 8,4 – 8,7 cm (s uškom 
9,6 cm), Ø ústia 7,2 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 56: 6) 

4. neúplná malá váza dvojkónického tvaru so zalomeným vydutím, okraj 
sa nezachoval; jemne plavený materiál; vyhladený tehlovohnedý povrch; zachovaná v. 9,3 cm, Ø dna 6,3 cm (tab. 56: 11) 

5.  amforka dvojkónického tvaru s mierne odsadeným dnom a 2 malými tyčinkovitými uškami, umiestnenými proti sebe tesne nad max. zaoble-
ným vydutím, okraj zaoblený; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený svetlosivý povrch, na vnút. strane ušiek stopy opotrebovania; 
v. 8,6 – 9 cm, Ø ústia 6,6 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 56: 2) 

6.  bronzový otvorený tyčinkový náramok, značne deformovaný žiarom (tab. 56: 8) 
7.  2 zlomky bronzového tyčinkového náramku, značne deformované žiarom (tab. 56: 9, 10)  
8.  3 schránky slimákov – druh Cypraea annulus (tab. 56: 3 – 5) 
9.  zlomky 39 guľovitých výrazne sploštených korálikov z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch vyhladený a vyleštený  
10.  2 guľovité sploštené koráliky z keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (podľa Dušek, 1966, 55, tab. 13: 10) 
11.  fragment bronzového otvoreného tyčinkového krúžku s odseknutým koncom, vysoký segmentový prierez (tab. 56: 17) 
12.  2 zlomky bronzového pliešku, oblúkovitý prierez; zachované dĺ. 0,8/1,8 cm, š. 0,9/1,1 cm, hr. 0,1 cm (tab. 56: 18, 19)  
13.  otvorený krúžok z bronzového drôtu kruhového prierezu, priliehajúce konce zahrotené; von. 0,7 × 0,8 cm, vnút. Ø 0,6 cm (tab. 56: 14) 
14.  otvorený krúžok z bronzového drôtu oválneho prierezu, priliehajúce konce odseknuté; von. Ø 0,5 cm, vnút. Ø 0,2 cm (tab. 56: 13) 
15.  otvorený krúžok z bronzového drôtu oválneho prierezu, preložené konce – jeden koniec zaoblený a druhý odseknutý; von. Ø 0,4 cm, 

vnút. Ø 0,2 cm (tab. 56: 12) 
16.  zlomok bronzového otvoreného tyčinkového krúžku so zahroteným koncom, kruhový prierez (tab. 56: 15) 
17.  zlomok krúžku z bronzového drôtu štvorhranného prierezu, koniec odseknutý (tab. 56: 16) 
18.  zlomok železnej tyčinky oválneho prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,5 cm (tab. 56: 22) 
19.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele sa nezachoval, neúplná tŕňovitá rukoväť od čepele 

oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 6,3 cm (tab. 56: 20) 
20.  2 železné zlomky; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 1,2/2 cm (tab. 56: 23, 24) 
21.  dvojkónický praslen zo sivohnedej hliny; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,4 cm, Ø 3,1 cm (tab. 56: 21) 

Kostrový hrob 146/1953 (obr. 207)  tab. 57 

A:  v úseku 112,0 – 112,6 m hlavnej osi – od nej 43,5 – 45,0 m smerom doľava; kvadranty 60, 
61, 71 a 72 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,45 × 0,75 m; hĺ. 1,7 m), 
orientácia Z – V 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny vystreté 
D:  za dol. končatinami miniatúrna nádoba (1); pri čeľusti 30 hlinených korálikov (2); 2 schrán-

ky slimákov (3): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; z von. strany pravého 
predlaktia (bližšie k zápästiu) železný nôž (4) a zlomok železného noža (5)  

E:  antropologický posudok: muž/infans III; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  miniatúrna nádoba valcovitého tvaru s výrazne podsadenou spodnou časťou a mierne odsadeným zaobleným okrajom; jemne plavený ma-
teriál; zvonku miestami výrazne zdrsnený žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra hladký sivohnedý až tmavohnedý povrch; v. 6 cm, Ø ústia 
5,7 cm, Ø dna 2,8 cm (tab. 57: 3) 

2.  30 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty (podľa Dušek, 1966, 55, tab. 13: 16) 
3.  2 schránky slimákov – druh Cypraea annulus (tab. 57: 4, 5) 
4.  3 zlomky železného noža s rovným chrbtom a ostrím, stopy opotrebovania na ostrí, dlhá tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená oblúkovi-

tým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 57: 7) 
5.  zlomok čepele železného noža; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,8 cm (tab. 57: 6)  

Kostrový hrob 147/1953 (obr. 208)  tab. 57  

A:  v úseku 129,0 – 130,0 m hlavnej osi – od nej 37,6 – 39,0 m smerom doľava; kvadrant 62 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,3 m (1,2 × 0,85 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, ľavá hor. končatina nezachovaná, pravá hor. končatina vystretá 
D:  pri dol. končatinách džbánok (1); cez pravé zápästie prevlečený bronzový náramok (2); pri pravom zápästí bronzový náramok (3); v okolí 

krčných stavcov 3 sklenené koráliky (4) a 12 hlinených korálikov (5 – 10); v lebke uložených 12 hlinených korálikov (11, 12); pri pravej 
hor. končatine praslen (13)  

E:  antropologický posudok: infans II; poloha nálezu č. 13 v nákrese nevyznačená 
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Nálezy: 

1.  neúplný dvojkónický džbánok so širokým zaobleným vydutím, mierne konkávnym dnom a za-
chovaným koreňom pásikového uška (pri okraji uško široké 2,4 cm); na von. strane dna asymet-
ricky umiestnená rytá značka v podobe písmena X; jemne plavený materiál; vyhladený miesta-
mi sivohnedý a miestami sivočierny povrch, na časti von. strany vydutia stopy opotrebovania; 
v. 9,3 cm, Ø ústia 6,6 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 57: 8, 8a) 

2. bronzový otvorený tyčinkový náramok s odseknutými koncami, vysoký segmentový prierez; 
von. Ø 3,9 cm, vnút. Ø 3,4 cm (tab. 57: 9)  

3.  bronzový otvorený tyčinkový náramok s odseknutými koncami, vysoký segmentový prierez; 
von. Ø 4,1 cm, vnút. Ø 3,6 cm (tab. 57: 10) 

4.  3 guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 55, tab. 13: 22) 
5.  6 guľovitých výrazne sploštených korálikov z tehlovohnedej keramickej hmoty; povrch hladký; 

š. 0,15 – 0,2 cm, Ø 0,4 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 57: 15 – 20) 
6.  valcovitý korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom, povrch hladký; 

dĺ. 1,9 cm, š. 0,8 cm, Ø otvorov 0,3/0,5 cm (tab. 57: 11) 
7.  valcovitý korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom (podľa Dušek, 

1966, 55, tab. 13: 22) 
8.  valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 3 plytkými kruhovými jamkami; hladký 

povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; dĺ. 1,7 cm, Ø 0,3 – 0,7 cm, Ø otvorov 
0,4/0,3 cm (tab. 57: 14)  

9.  2 valcovité koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené 3 kruhovými jamkami (podľa Dušek, 
1966, 55, tab. 13: 22) 

10.  guľovitý sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); hladký povrch potiahnutý vyleštenou 
tmavohnedou hlinkou; š. 0,7 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 57: 12) 

11.  11 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (podľa Dušek, 1966, 55, tab. 13: 22) 
12.  valcovitý korálik z hnedej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými radmi kruhových jamiek (podľa Dušek, 1966, 55, tab. 13: 22) 
13.  guľovitý sploštený praslen zo svetlosivej hliny, poškodený; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 2,1 cm, Ø 2,9 cm (tab. 

57: 13) 

Kostrový hrob 148/1953 (obr. 209)  tab. 57  

A:  v úseku 133,4 – 134,0 m hlavnej osi – od nej 9,0 – 10,0 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (0,9 × 0,45 m; hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny nezachované 
D: pri temene lebky malý hrniec (1); za dol. končatinami (pri s. stene hrob. jamy) hrniec (2); črepy z 3 nádob (3 – 5): 

bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v okolí krčných stavcov 3 sklenené koráliky (6 – 8); za krčnými 
stavcami 2 bronzové špirály (9, 10); 5 cm od tvárovej časti lebky pečatidlo (11); v mieste pôvodného uloženia stavcov 
chrbtice praslen (12); pri j. stene hrob. jamy plochý kameň (13)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  malý hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, rovno zrezaný okraj dovnútra zosilnený; mierne porézny materiál; 

nepravidel. a mierne zdrsnený povrch tehlovej farby; v. 6,9 – 7,4 cm, Ø ústia 7,8 cm, Ø dna 7,1 cm (tab. 57: 29) 
2.  nepravidel. hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a odsadeným dnom; pod okrajom 3 pra-

videlne rozmiestnené plastické výčnelky (jeden jazykovitý a dva oválne v strede pretlačené); jemne plavený mate-
riál; nepravidel. a mierne zdrsnený tmavý žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 17 cm, Ø ústia 11,6 cm, Ø dna 
10,1 cm (tab. 57: 21) 

3.  2 črepy z tela nádoby; porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; zdrsnený zvonku svetlohnedý a zvnútra čierny 
povrch; hr. stien 1 – 1,1 cm  

4.  črep z tela nádoby, zdobenej plastickým oválnym výčnelkom; mierne porézny materiál; vyhladený čierny povrch  
5.  2 črepy z tela tenkostennej nádoby; mierne porézny materiál; hladký zvonku hnedý a zvnútra čierny povrch; hr. stien 0,75 – 0,85 cm 
6.  kónický korálik z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla; š. 0,6 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 57: 25)  
7.  guľovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 57: 26)  
8.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; š. 0,3 cm, 0,7 × 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 57: 27)  
9.  špirála z bronzového drôtu oválneho prierezu, jeden koniec odseknutý a druhý zahrotený; š. 0,5 cm, von. Ø 0,7 cm, vnút. Ø 0,3 cm (tab. 

57: 23)  
10.  špirála z bronzového drôtu kruhového prierezu, jeden koniec odseknutý a druhý zahrotený; š. 0,5 cm, von. Ø 0,6 cm, vnút. Ø 0,35 cm 

(tab. 57: 24) 
11.  ploché tyčinkovité pečatidlo zo svetlej tehlovohnedej hliny s pečatnou plochou obdĺžnikového tvaru; na pečatnej ploche zahĺbená výzdo-

ba: rad hlbokých jamiek nepravidel. oválneho tvaru prerušený šikmými ryhami; nepravidel. povrch mierne zdrsnený; dĺ. 6,2 cm, š. 1,2 – 
1,5 cm, hr. 1,6 – 1,7 cm (tab. 57: 28, 28a, 28b) 

12.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny, zdobený 6 skupinkami 3 šikmých žliabkov; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,4 cm, Ø 3 cm 
(tab. 57: 22)  

13.  plochý kameň nepravidel. oválneho tvaru, hrany zaoblené; na jednej z dlhších strán škvrny tehlovej farby (oker?); dĺ. 15,6 cm, max. š. 8,4 cm, 
hr. 0,7 – 2,2 cm  

Kostrový hrob 149/1953 (obr. 210)   tab. 58  

A: v úseku 133,0 – 134,0 m hlavnej osi – od nej 14,9 – 16,0 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,2 m (1,35 × 0,6 m; hĺ. 0,7m ), orientácia 

Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, poloha hor. končatín nezis-

tená 
D:  pri tvárovej časti lebky črepy zo 4 nádob (1 – 4)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 
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Nálezy: 

1.  okrajový črep z misy, vyrobenej na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom a ostrým lomom na zahnutí, zaoblený okraj dovnútra zosilnený; 
jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 27,6 cm 
(tab. 58: 1)  

2.  okrajový črep z nádoby (hrniec?), okraj rovno zrezaný; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch (tab. 
58: 2) 

3.  črep z tela nádoby; mierne porézny materiál; vyhladený a na vnút. strane vyleštený zvonku čierny a zvnútra hnedočierny povrch; hr. stien 
0,9 – 1,1 cm 

4.  črepy z tela a dna hrnca, dno odsadené; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; hladký zvonku tmavohnedý  
a zvnútra hnedočierny povrch; hr. stien 1,1 – 1,3 cm 

Kostrový hrob 150/1953 (obr. 211)  tab. 58  

A:  v úseku 133,5 – 134, 0 m hlavnej osi – od nej 20,6 – 21,4 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,9 × 0,4 m; 

hĺ. 1,5 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené 
D:  pri j. stene hrob. jamy šálka (1), uložená na boku  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  šálka kónického tvaru so šikmo skoseným ústím a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným 
uškom, vytiahnutým nad okraj, okraj zaoblený; na von. strane uška šikmá ryha; jemne plavený materiál; mierne zdrsnený zvonku tmavo-
hnedý a zvnútra sivohnedý povrch; v. 4,5 – 5,4 cm (s uškom 6,6 cm), Ø ústia 7,3 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 58: 3) 

Kostrový hrob 151/1953 (obr. 212) 

A:  v úseku 133,5 – 134,0 m hlavnej osi – od nej 24,0 – 24,8 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (0,8 × 0,4 m; hĺ. 1,4 m), orien-

tácia Z – V 
C:  jedinec pochovaný s hlavou na Z, zachovaných len niekoľko detských zubov 
D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy črepy z misy (1)   

E:  antropologický posudok: Ø; poloha zubov v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument.  
Nálezy: 

1.  5 hnedých črepov z misy; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 56) 

Kostrový hrob 152/1953 (obr. 213)  tab. 58 

A:  v úseku 131,7 – 132,2 m hlavnej osi – od nej 1,5 – 2,0 m smerom doľava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,9 m (0,7 × 0,3 m; hĺ. 1,2 m), 

orientácia Z – V 
C: kostra strávená, uloženie jedinca nezistené 
D:  pri j. stene hrob. jamy miniatúrna váza (1) a hrniec (2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. 

dokument.  
Nálezy: 
1.  miniatúrna plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru s rovným dnom; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený zvonku tehlo-

vý a zvnútra svetlosivý povrch na von. strane potiahnutý hnedou hlinkou; v. 7,6 cm, Ø ústia 3 cm, Ø dna 2,7 cm (tab. 58: 5) 
2.  menší hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, okraj zaoblený; na zaoblenom vydutí plastický pretláčaný pásik; mierne 

porézny materiál; na von. strane žltohnedý povrch vyhladený iba okolo okraja, ostatná časť zdrsnená, zvnútra hladký tmavohnedý a pod 
okrajom sivočierny povrch; v. 11,7 – 12 cm, Ø ústia 9,8 cm, Ø dna 7,2 cm (tab. 58: 4) 

Kostrový hrob 153/1953 (obr. 214)   tab. 58  

A:  v úseku 135,0 – 135,9 m hlavnej osi – od nej 1,0 – 2,7 m smerom doľava; kvadranty 29  
a 40 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,3 m (1,4 × 0,6 m; 
hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V 

C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, lebka uložená na pra-
vej spánkovej kosti  

D:  v strede vých. polovice hrob. jamy misa (1); črep z misy (2): bez uvedenia a vyznačenia po-
lohy v NS a v nákrese  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  hlboká misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom a rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra 
zosilnený; na von. strane dna centrálne umiestnené kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; zvonku vyhla-
dený a vyleštený tmavohnedý a zvnútra vyhladený sivohnedý až sivočierny povrch s vylešteným okrajom, na von. strane nevýrazné a na 
vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 10,4 – 11,4 cm, Ø ústia 28,2 cm, Ø dna 10,1 cm (tab. 58: 6) 

2.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, s vyhnutým okrajom, výrazne odsadeným od tela, rovno zrezaný okraj 
obojstranne zhrubnutý; jemne plavený materiál v lome tehlovohnedý; vyhladený a vyleštený tmavohnedý povrch; Ø ústia 27 cm (tab. 
58: 7) 
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Kostrový hrob 154/1953 (obr. 215) 

A:  v úseku 136,0 – 137,0 m hlavnej osi – od nej 22,7 – 24,0 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,25 × 0,55 m/p. n. 1,25 × 0,67 m; 

hĺ. 0,8 m), orientácia V – Z 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na V, hor. končatiny pravdepodobne vystreté 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument  

Kostrový hrob 155/1953 (obr. 216) 

A:  v úseku 137,0 – 138,25 m hlavnej osi – od nej 29,7 – 30,3 m smerom doľava; kvad-
ranty 51 a 62 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,25 × 0,6 m; hĺ. 
0,8 m), orientácia SZ – JV 

C:  neúplná kostra s hlavou orientovanou na SZ, poloha končatín nezistená; lebka p. n. 
uložená na záhlaví 

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; chýba fotograf. dokument.; na 

základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento umiestnený nad žiarovým 
hrobom 75/1953, tento údaj však v NS chýba 

 

Kostrový hrob 156/1953 (obr. 217)   tab. 59  

A:  v úseku 136,0 – 137,0 m hlavnej osi – od nej 14,0 – 15,8 m 
smerom doľava; kvadrant 40 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m 
(1,45 × 0,85 m; hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, 
poloha hor. končatín nezistená 

D:  za stavcami chrbtice (pri s. stene hrob. jamy) džbánok (1) a 15 cm 
východne od neho miska (2); pri čelovej kosti lebky železný hrot 

kopije (3); z von. strany jednej z hor. končatín železný nôž (4)  
a kamenný brúsik (5)  

E:  antropologický posudok: muž/maturus 

Nálezy: 

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým zaobleným 
vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým uškom, vytiah-
nutým nad okraj; pod okrajom obežná ryha po vytáčaní; na von. 
strane pod koreňom uška rytá značka; jemne plavený materiál; mierne drsný žltohnedý povrch, na vnút. strane hrdla výrazné ryhy po vy-
táčaní, na časti von. strany vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 8,9 – 9,3 cm (s uškom 11,7 cm), Ø ústia 9 – 9,4 cm, Ø dna 5 cm 
(tab. 59: 5)  

2.  hlboká miska polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; mierne porézny materiál; vyhladený povrch farby v škále 
hnedých odtieňov na vnút. strane vyleštený; v. 7,8 – 8,4 cm, Ø ústia 18 cm, Ø dna 7,2 cm (tab. 59: 1) 

3.  železný hrot kopije so štíhlym listom s výrazným stredovým rebrom a so stredne dlhou masívnou tuľajkou; list kosoštvorcového prierezu; dĺ. 
20,5 cm (tab. 59: 4; podľa Dušek, 1966, 56, tab. 14: 14) 

4.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele sa nezachoval, neúplná tŕňovitá rukoväť obdĺžniko-
vého prierezu od čepele oddelená na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 11,8 cm (tab. 59: 3) 

5.  kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru so symetricky umiestneným otvorom, osemuholníkový a kruhový prierez; povrch mierne zdrsnený; 
dĺ. 9,9 cm, max. š. 1,8 cm, max. hr. 1,5 cm (tab. 59: 2)  

Kostrový hrob 157/1953 (obr. 218)   tab. 58  

A:  v úseku 136,0 – 137,4 m hlavnej osi – od nej 17,1 – 18,0 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,4 m (1,4 × 0,9 m/p. n. 1,4 × 

0,7 m; hĺ. 1,7 m), orientácia SZ – JV 
C:  pri z. stene hrob. jamy neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na S  
D:  medzi lebkou a vých. stenou hrob. jamy (v hĺ. 1,5 m) hrniec (1); pri dol. končatinách misa (2); z von. 

strany ľavej dol. končatiny dno džbánu (3)  
E:  antropologický posudok: Ø; p. n. boli všetky nádoby uložené na boku 

Nálezy: 

1.  hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, okraj zaoblený; mierne porézny materiál; 
zvonku nepravidel. a zdrsnený svetlosivý, tmavosivý, tehlový a žltohnedý povrch, zvnútra hladký tma-
vohnedý povrch so žltohnedými škvrnami; v. 15,6 cm, Ø ústia 10,4 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 58: 8) 

2.  misa polguľovitého tvaru s rovným odsadeným dnom, okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál; 
nepravidel. a hrubo vyhladený zvonku tehlovohnedý až tmavohnedý a zvnútra tmavohnedý až sivohnedý 
povrch; v. 9 – 9,9 cm, Ø ústia 24,8 cm, Ø dna 9 cm (tab. 58: 10) 

3.  dno džbánu, vyrobeného na kruhu, dno odsadené; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a zvnútra 
mierne drsný tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; Ø dna 7,4 cm (tab. 58: 9) 

Kostrový hrob 158/1953 (obr. 219) 

A:  v úseku 130,0 – 130,5 m hlavnej osi – od nej 1,2 – 2,2 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (1,3 × 0,65 m; hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
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C:  neúplná kostra pravdepodobne v polohe na chrbte s hlavou orientovanou na Z, poloha konča-
tín nezistená, lebka uložená na záhlaví 

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 159/1953 (obr. 220) 

A:  v úseku 129,7 – 130,0 m hlavnej osi – od nej 0,3 – 1,2 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (0,9 × 0,35 m; 

hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaná len lebka a zlomky kostí 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 160/1953 (obr. 221)  tab. 59  

A:  v úseku 138,5 – 139,35 m hlavnej osi – od nej 3,6 – 4,05 m smerom doľava; kvadrant 40 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (0,85 × 0,45 m; hĺ. 1,0 m), orientácia SZ – JV 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené 
D:  v zásype hrob. jamy črep z vázy (1); v strednej časti hrob. jamy pri kostrových zvyškoch 2 bronzové špirály (2, 3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  črep z tela vázy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a zvnútra 
mierne drsný sivočierny povrch obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, na von. 
strane vyleštenou, na oboch stranách nevýrazné ryhy po vytáčaní (tab. 59: 6)  

2.  špirála z bronzového drôtu kruhového prierezu, konce odseknuté; dĺ. 1,8 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvorov 
0,4 cm (tab. 59: 7) 

3.  špirála z bronzového drôtu kruhového prierezu, konce zaoblené; dĺ. 1,8 cm, 0,8 × 0,9 cm, otvory 
0,3 × 0,5 cm (tab. 59: 8) 

Kostrový hrob 161/1953 (obr. 222)  tab. 59  

A:  v úseku 138,9 – 139,95 m hlavnej osi – od nej 7,2 – 7,6 m smerom doľava; kvadrant 
40 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,9 m (1,05 × 
0,4 m; hĺ. 1,2 m), orientácia SZ – JV 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SZ nezistené, zachovaných len niekoľko zubov  
D:  v strede sz. polovice hrob. jamy (pri zuboch) misa v črepoch (1), uložená hore dnom, pod 

ňou železný náramok (2), bronzový krúžok (3), zlomok bronzového krúžku (4) a hlinený 

korálik (5) 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a malým rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; na vnút. strane dno ohraničené 
radom nepravidel. plytkých kruhových jamiek; mierne porézny materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra hnedočierny povrch 
na von. strane s čiernymi škvrnami; v. 8,6 cm, Ø ústia 25 – 26 cm, Ø dna 6,8 cm (tab. 59: 12) 

2.  železný zatvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru, kruhový a oválny prierez; povrch značne skorodovaný; von. Ø 5 cm, vnút. Ø 3,7 cm 
(tab. 59: 11) 

3.  neúplný bronzový otvorený plechový krúžok valcovitého tvaru s manžetovým koncom, priečne rebrovaný; povrch na von. strane čiastočne 
skorodovaný; dĺ. 2,1 cm (tab. 59: 10)  

4.  zlomok bronzového krúžku rovnakého tvaru ako č. 3; povrch na von. strane čiastočne skorodovaný (tab. 59: 9)  
5.  valcovitý korálik so zúženými koncami z keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom; dĺ. 3,5 cm (podľa Dušek, 1966, 56, 

tab. 15: 4) 

Kostrový hrob 162/1953 (obr. 223)  tab. 60 

A:  v úseku 139,0 – 140,3 m hlavnej osi – od nej 23,1 – 25,1 m smerom doľava; kvad-
ranty 51 a 52 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,3 m 
(1,8 × 1,2 m; hĺ. 1,7 m), orientácia Z – V 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá dol. kon-
čatina vystretá 

D:  za stehennými kosťami misa (1) a pri nej (za kosťami predkolenia) džbánok (2); 
pri dol. končatinách hrniec (3); v jv. rohu hrob. jamy misa (4) a pod ňou plochý 
kameň (9); v mieste pravého zápästia alebo predlaktia železný náramok (5); v mies-
te ľavého zápästia alebo predlaktia železný náramok (6); v strede j. polovice hrob. 
jamy praslen (7); za panvou (pri s. stene hrob. jamy) plochý kameň (8) 

E:  antropologický posudok: žena/juvenis – adultus; v NS medzi nálezmi sú uvedené 
črepy z nádoby (tie medzi nálezmi chýbajú), ako aj zvieracie kosti (stavce); hor. 
končatiny boli podľa polohy náramkov č. 5 a 6 pravdepodobne ohnuté v lakťoch; 
na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento umiestnený pod kostrovým hrobom 165/1953, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy: 

1.  hlboká misa kónického tvaru s odsadeným zatiahnutým okrajom a mierne konkávnym dnom, zaoblený okraj dovnútra zosilnený; jemne 
plavený materiál; zvonku vyhladený a vyleštený povrch farby v škále hnedých odtieňov s čiernymi škvrnami, zvnútra vyhladený tmavo-
hnedý povrch; v. 11,4 – 11,6 cm, Ø ústia 23,1 cm, Ø dna 10,2 cm (tab. 60: 2) 
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2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, malým odsadeným mierne konkávnym dnom  
a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, pod okrajom obežná ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál; vy-
hladený a vyleštený tmavý žltohnedý až tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany vydutia nepatrné 
stopy opotrebovania; v. 10,1 cm (s uškom 12,8 cm), Ø ústia 8,7 cm, Ø dna 5,1 cm (tab. 60: 7) 

3.  hrniec vajcovitého tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; pod okrajom poškodený plastický pretlá-
čaný pásik; porézny materiál; nepravidel. a na von. strane drsný zvonku svetlohnedý až tmavohnedý a zvnútra sivočierny povrch; v. 24,3 – 
24,5 cm, Ø ústia 15,5 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 60: 1) 

4. misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; vyhladený hnedý povrch; v. 11 cm, Ø ústia 
26 cm, Ø dna 9 cm (tab. 60: 6; podľa Dušek, 1966, 56, tab. 15: 10) 

5.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru, jeden koniec zaoblený a druhý mierne zahrotený, kruhový prierez; povrch čias-
točne skorodovaný; von. Ø 6,1 cm, vnút. Ø 5,2 cm (tab. 60: 3) 

6.  železný otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru so široko preloženými odseknutými koncami, oblúk kruhového a konce štvorhran-
ného prierezu; povrch značne skorodovaný; von. 5,3 × 6 cm, vnút. 4,4 × 4,8 cm (tab. 60: 4) 

7.  dvojkónický praslen zo svetlej žltohnedej hliny; mierne zdrsnený povrch so zvyškami tehlovohnedej hlinky; v. 2 – 2,2 cm, 3,6 × 3,8 cm 
(tab. 60: 5) 

8.  plochý kameň; dĺ. 30 cm, š. 20 cm, hr. 6 cm (podľa Dušek, 1966, 57) 
9.  plochý kameň obdĺžnikového tvaru; dĺ. 15,5 cm, š. 13,5 cm, hr. 6 cm (podľa Dušek, 1966, 57) 

Kostrový hrob 163/1953 (obr. 224)  tab. 61 

A:  v úseku 140,4 – 141,1 m hlavnej osi – od nej 11,0 – 12,0 m smerom doľava; kvadrant 41 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,95 × 

0,35 m/p. n. 0,95 × 0,55 m; hĺ. 0,9 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené 
D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy hrniec (1) a v ňom uložený džbánok (2); v strede vých. po-

lovice hrob. jamy malá váza (3), uložená na boku; v sz. štvrtine hrob. jamy (pri s. stene) 
misa (4) a črepy z 2 nádob (5, 6); pri hrnci (1) uložené 3 hlinené koráliky (7) a 3 jantárové 

koráliky (8)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 5, 6 a kostrových zvyškov v nákrese ne-

vyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom; pod zaobleným okrajom 4 masívne plastické výčnelky; nepravidel. hnedý povrch; v. 16 cm, 
Ø ústia 10,5 cm, Ø dna 8 cm (tab. 61: 3; podľa Dušek, 1966, 57, tab. 15: 13 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým nad 
okraj, úzke oblúkovito prehnuté hrdlo; vyhladený hnedý povrch; v. 8,5 cm, Ø ústia 9 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 61: 10; podľa Dušek, 1966, 
57, tab. 15: 17 a podľa fotograf. dokument.) 

3.  plynule profilovaná malá váza dvojkónického tvaru s lievikovito roztvoreným ústím a zaobleným vydutím; jemne plavený materiál; vyhla-
dený a na von. strane vyleštený tmavohnedý povrch so sivohnedým okrajom; v. 9,8 – 10,1 cm, Ø ústia 7,2 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 61: 2) 

4.  misa kónického tvaru s rovným odsadeným dnom, okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; porézny materiál; zvonku hrubo 
vyhladený a zvnútra nepravidel. a zdrsnený tmavohnedý povrch; v. 9,3 cm, Ø ústia 24,6 cm, Ø dna 13,1 cm (tab. 61: 1) 

5.  črepy z misy; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 57)  
6.  pásikového uško z nádoby (podľa Dušek, 1966, 57) 
7.  3 guľovité sploštené koráliky z keramickej hmoty tehlovej farby; povrch značne porézny; š. 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab.  

61: 7 – 9)  
8.  3 jantárové koráliky; povrch skorodovaný; š. 0,4 – 0,7 cm, Ø 0,8 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 61: 4 – 6)  

Kostrový hrob 164/1953 (obr. 225)  tab. 61  

A:  v úseku 132,2 – 133,8 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 3,7 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,9 m (1,6 × 0,7 m; hĺ. 1,2 m), 

orientácia SZ – JV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, hor. končatiny pravdepodobne 

vystreté 
D:  pri kolenách misa v črepoch (1) a v nej uložený džbánok (2); črepy z 5 nádob (3 – 7): bez uvedenia 

a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; z von. strany pravej ramennej kosti (pri lakťovom kĺbe) že-
lezné zlomky (8)  

E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru s podsadenou spodnou časťou a malým rovným odsadeným dnom, okraj rovno 
zrezaný; hnedý povrch; v. 6 cm, Ø ústia 31 cm, Ø dna 6 cm (tab. 61: 17; podľa Dušek, 1966, 57, 
tab. 16: 1) 

2.  džbánok s esovito profilovanou hornou časťou, zaobleným vydutím, malým rovným dnom a pásiko-
vým uškom, vytiahnutým nad okraj; jemne plavený materiál; hrubo vyhladený tmavohnedý povrch, 
na časti von. strany vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 6 – 6,3 cm (s uškom 8,3 cm), Ø ústia 
6,9 – 7,3 cm, Ø dna 2,4 cm (tab. 61: 15) 

3.  okrajový črep z plytkej misy, vyrobenej na kruhu, mierne zatiahnutý a zaoblený okraj dovnútra zo-
silnený; jemne plavený materiál; vyhladený tehlovohnedý povrch obojstranne potiahnutý hnedou 
hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; Ø ústia 26 cm (tab. 61: 11) 

4.  fragment hornej polovice tela dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; na zaoblenom vydutí 
zvislé ryhy; jemne plavený materiál v lome žltohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch, na vnút. strane 
nevýrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja výrazné stopy opotrebovania; Ø ústia 9 cm 
(tab. 61: 12) 

5.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, s ostro lomeným zahnutím, zaoblený okraj 
dovnútra zosilnený; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; vyhladený svetlý žltohnedý povrch 
obojstranne potiahnutý čiernou hlinkou; Ø ústia 26 cm (tab. 61: 14) 
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6.  okrajový črep z tenkostennej misy so zatiahnutým okrajom a ostrým lomom na zahnutí, okraj dovnútra šikmo zrezaný; jemne plavený 
materiál v lome čierny; vyhladený a vyleštený zvonku tehlovohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch; Ø ústia 32 cm (tab. 61: 13) 

7.  okrajový črep z hlbokej misy kónického tvaru, zatiahnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál s prímesou drvených 
črepov; zvonku vyhladený povrch tehlovej farby potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou, zvnútra hrubo vyhladený čierny povrch; 
Ø ústia 24 cm (tab. 61: 16) 

8.  4 železné zlomky; povrch značne skorodovaný  

Kostrový hrob 165/1953 (obr. 226)  tab. 62  

A:  v úseku 138,8 – 140,0 m hlavnej osi – od nej 24,1–25,2 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,5 × 0,8 m; hĺ. 1,0 m), orien-

tácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len zlomky lebky  
D:  v sv. štvrtine hrob. jamy (pri s. stene) misa (1), pri nej džbánok (2) a hrniec (3) 

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 

1.  plytká misa so zatiahnutým okrajom, zošikmeným ústím a rovným dnom, okraj dovnútra 
šikmo zrezaný; jemne plavený materiál; vyhladený a na von. strane vyleštený žltohnedý 
až tmavohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 6,3 – 8,3 cm, Ø ústia 23,1 cm, Ø dna 7,4 cm 
(tab. 62: 1) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne 
žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený zvonku tmavohnedý a zvnútra sivohnedý 
povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 9,3 cm (s uškom 12,5 cm), 
Ø ústia 9,9 – 10,5 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 62: 3) 

3.  menší hrniec súdkovitého tvaru s rovným odsadeným dnom; pod zaobleným okrajom 2 plastické výčnelky (pôvodne štyri alebo päť); jemne 
plavený materiál; zdrsnený tmavohnedý povrch so žltohnedými škvrnami; v. 12 cm, Ø ústia 9,9 cm, Ø dna 7,1 cm (tab. 62: 2) 

Kostrový hrob 166/1953 (obr. 227)  tab. 60  

A:  v úseku 141,8 – 142,8 m hlavnej osi – od nej 12,4 – 14,0 m smerom doľava; kvadrant 41 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (1,5 × 0,85 m; hĺ. 1,0 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, poloha hor. končatín 

nezistená 
D:  v strede vých. polovice hrob. jamy misa (1); v strede z. polovice hrob. jamy zlomok že-

lezného krúžku (2); pri j. stene hrob. jamy 30 hlinených korálikov (3, 4) a jantárový ko-

rálik (5)  

E:  antropologický posudok: žena/maturus; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom, podsadenou spodnou časťou s ostrým lomom a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo 
zrezaný; mierne porézny materiál; vyhladený a na von. strane vyleštený zvonku tmavohnedý až hnedočierny a zvnútra sivočierny povrch; 
v. 11,6 cm, Ø ústia 34 cm, Ø dna 11,8 cm (tab. 60: 40) 

2.  zlomok železného otvoreného tyčinkového krúžku s jedným koncom odseknutým, štvorhranný prierez; povrch bez korózie (tab. 60: 39)  
3.  29 guľovitých sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,6 

– 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,4 cm (tab. 60: 8 – 15, 17 – 25, 27 – 38) 
4.  guľovitý korálik z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobený 3 plytkými kruhovými jamkami; povrch vyhladený a vyleštený; š. 0,5 cm, 

Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 60: 16) 
5.  kónický jantárový korálik; povrch mierne skorodovaný; š. 0,55 cm, Ø 0,95 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 60: 26) 

Trojhrob 167/1953 – kostrový hrob 167a, kostrový hrob 167b a kostrový 167c (obr. 228)  tab. 62  

A1 – 3: v úseku 129,5 – 130,9 m hlavnej osi – od nej 7,4 – 9,5 m smerom doprava; kvadrant 29 
B1 – 3: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,3 m (1,55 × 1,05 m; hĺ. 1,7 m), orien-

tácia Z – V 
C1 – hrob 167a: v s. polovici hrob. jamy neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku 

s hlavou na Z 
C2 – hrob 167b: z pravej strany jedinca 167a v j. polovici hrob. jamy neúplná kostra pravdepodobne v skr-

čenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
C3 – hrob 167c: vedľa jedinca 167a neúplná kostra, uloženie jedinca nezistené, lebka uložená 30 cm vý-

chodne od lebky jedinca 167a 
D – bez príslušnosti: v sv. štvrtine hrob. jamy šálka (1), patriaca pravdepodobne jedincovi 167a  
D1: napravo od kľúčnej kosti bronzový krúžok (2); medzi čeľusťou a sánkou lebky jedinca 167a a záhlavím 

lebky jedinca 167b 2 sklenené koráliky (3, 4), 30 hlinených korálikov (5) a 4 jantárové koráliky (6); 
južne od krúžku (2) (za lebkou jedinca 167b) bronzový hrot šípu (7); medzi čelovou kosťou lebky  
jedinca 167a a temenom lebky jedinca 167b kamenný brúsik (8)  

D2: pri sánke a nad kľúčnou kosťou misa (9) a miniatúrna váza (10); z von. strany stehenných kostí (pri  
j. stene hrob. jamy) zlomky železného náramku (11) a zlomky železného noža (12)  

D3: bez nálezov 
E:  nákres obrysov hrob. jamy neprehľadný, najmä v prípade polohy jedinca 167c; príslušnosť nálezov  

č. 2 – 8 k hrobovej výbave jedinca 167a je sporná, časť predmetných nálezov mohla patriť aj jedincovi 167b  
E1:  antropologický posudok: Ø 
E2:  antropologický posudok: Ø 
E3:  antropologický posudok: Ø 
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Nálezy: 

1.  neúplná šálka súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom, rovným dnom a zachovaným koreňom tyčinkového držadla; mierne 
porézny materiál; zvonku hladký a zvnútra nepravidel. tmavohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 5,7 cm, Ø ústia 6 cm, Ø dna 3,6 cm 
(tab. 62: 37) 

2.  bronzový otvorený tyčinkový tordovaný krúžok s preloženými koncami; von. Ø 1,5 cm, vnút. 0,9 × 1,1 cm (tab. 62: 45) 
3.  kónický korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zhotovený technikou navíjania; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,4 cm, Ø 0,9 cm,  

Ø otvoru 0,2 cm (tab. 62: 35) 
4.  guľovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 62: 36) 
5.  30 guľovitých sploštených korálikov z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch vyhladený 

a vyleštený; š. 0,5 – 1 cm, Ø 1 – 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,6 cm (tab. 62: 5 – 34) 
6.  4 jantárové koráliky; š. 0,2 – 0,35 cm, Ø 0,5 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 62: 38 – 41) 
7.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy 

po brúsení; dĺ. 2,5 cm, š. 0,9 cm (tab. 71: 3) 
8.  neúplný kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru so zvyškami otvoru, obdĺžnikový a oválny prierez; povrch hladký; zachovaná dĺ. 5,3 cm, 

max. š. 2 cm, max. hr. 0,9 cm (tab. 62: 44) 
9.  misa kónického tvaru s mierne odsadeným zaobleným okrajom a rovným dnom; vyhladený hnedý povrch; v. 7,5 cm, Ø ústia 20 cm, Ø dna 

10 cm (tab. 62: 4; podľa Dušek, 1966, 57, tab. 16: 16 a podľa fotograf. dokument.) 
10.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru so stlačeným ostro lomeným vydutím, umiestneným v dolnej tretine tela a rovným odsadeným dnom, 

okraj na von. strane šikmo zrezaný; jemne plavený materiál s prímesou sľudy; vyhladený zvonku tmavý žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra 
tmavohnedý až sivočierny povrch; v. 4,7 – 5,1 cm, Ø ústia 4,5 cm, Ø dna 3 cm (tab. 62: 42) 

11.  6 zlomkov železného tyčinkového náramku, oválny prierez; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 62: 47, 48) 
12.  3 zlomky železného noža s mierne prehnutým chrbtom a tŕňovitou rukoväťou; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 3,6/1,7/4 cm 

(tab. 62: 43) 

Kostrový hrob 168/1953 (obr. 229)  tab. 63  

A:  v úseku 141,0 – 141,85 m hlavnej osi – od nej 29,5 – 31,3 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 1,0 m (1,8 × 0,85 m; hĺ. 1,3 m), 

orientácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, pravá hor. končatina vystretá 
D:  pri temene lebky džbánok (1) a pri ňom malá nádoba (2); 20 cm od sánky miska (3); z von. strany pravého 

zápästia bronzový náramok (4); 10 cm od stehenných kostí zlomky 2 železných tyčiniek (5), zlomky železného 

noža (6) a fragment železného šidla (7)  
E:  antropologický posudok: muž/maturus – senilis (známky artrózy); podľa fotograf. dokument. bola kostra za-

chovaná kompletne 

Nálezy: 

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím, odsadeným dnom a pásiko-
vým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, v hornej časti širokého kónického hrdla obežná 
ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál v lome sivohnedý; zvonku vyhladený a nad vydutím vyleštený a tu-
hovaný a zvnútra vyhladený sivočierny povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany 
okraja, vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; v. 8,6 – 8,9 cm (s uškom 12 cm), Ø ústia 9,9 – 10,9 cm, 
Ø dna 5,7 cm (tab. 63: 1) 

2.  malá nádoba súdkovitého tvaru so zúženým ústím, okraj rovno zrezaný; jemne plavený materiál v lome tma-
vosivý; vyhladený sivohnedý až sivočierny na von. strane vyleštený; v. 11,9 cm, Ø ústia 4,5 – 4,8 cm, Ø dna 
3,9 cm (tab. 63: 3) 

3.  hlboká miska kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným dnom, zaoblený okraj dovnútra zosil-
nený a odsadený; mierne porézny materiál s prímesou drobných a stredne veľkých kamienkov; zvonku nepra-
videl. a zvnútra hrubo vyhladený žltohnedý až tmavohnedý povrch; v. 8 – 8,3 cm, Ø ústia 18,6 – 19,3 cm, Ø dna 7,6 – 8,1 cm (tab. 63: 4) 

4.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s mierne zúženými a odseknutými koncami, zdobenými priečnymi ryhami a zdvo-
jenou rytou zvislou cikcakovitou líniou, kruhový prierez; von. 6,1 × 6,4 cm, vnút. 5,3 × 5,7 cm (tab. 63: 2)  

5.  zlomky 2 železných tyčiniek kruhového prierezu, jedna so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachované dĺ. 2/1,3 cm 
(tab. 63: 8, 9) 

6.  9 zlomkov železného noža; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 63: 5 – 7, 10 – 12, 14 – 16) 
7.  fragment železného šidla kruhového prierezu, hrot štvorhranného prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,6 cm (tab. 63: 13) 

Kostrový hrob 169/1953 (obr. 230)   tab. 63  

A:  v úseku 145,0 – 146,0 m hlavnej osi – od nej 6,5 – 8,2 m smerom doľava; kvadrant 41 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (1,4 × 0,75 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nebolo možné určiť 
D: za lebkou črepy zo 4 nádob (1 – 4)  
E: antropologický posudok: Ø; podľa fotograf. dokument. sa z kostry zachovali len fragmenty lebky 

Nálezy: 

1. dno džbánka, vyrobeného na kruhu, malé dno odsadené; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený 
hnedočierny povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; Ø dna 4,3 cm (tab. 63: 17) 

2.  okrajový črep z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, zatiahnutý a zaoblený okraj dovnútra zhrubnutý; jemne 
plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou na von. strane 
vyleštenou, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 30 cm (tab. 63: 18) 

3.  črep z tela misy, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne 
potiahnutý hnedočiernou hlinkou, črep na jednej hrane potiahnutý hnedočiernou hlinkou; hr. stien 1,1 – 1,3 cm  

4.  črep z tela nádoby (šálka?) so zachovaným koreňom tyčinkovitého uška oblúkovitého prierezu; mierne porézny 
materiál; zvonku vyhladený tehlový a zvnútra mierne drsný tehlovohnedý povrch, na von. strane potiahnutý svet-
lohnedou hlinkou  
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Trojhrob 170/1953 – kostrový hrob 170a, kostrový hrob 170b a kostrový hrob 170c (obr. 231)  tab. 64, 65 

A1 – 3: v úseku 144,0 – 146,0 cm hlavnej osi – od nej 22,5 – 24,5 m smerom doľava; kvad-
rant 52 

B1 – 3: obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru v hĺ. 1,4 m (Ø 2,0 m/p. n. 2,1 × 1,9 m; 
hĺ. 1,7 m), orientácia JZ – SV; zásyp: piesok premiešaný s väčšími kusmi ílu; neporuše-
ný hrob; hrob. jama po obvode ohraničená pásom žltého ílu (š. 0,4 – 0,5 m; hĺ. 1,5 m; hr. 
miestami až 0,8 m)  

C1 – hrob 170a: v strede sz. polovice hrob. jamy neúplná kostra v skrčenej polohe ľavom 
boku s hlavou na SZ, hor. končatiny vystreté, lebka nájdená v druhotnej polohe 

C2 – hrob 170b: v strednej časti hrob. jamy neúplná kostra s hlavou pravdepodobne na SZ, 
uloženie jedinca nezistené, zachované len zlomky lebky  

C3 – hrob 170c: v strede jz. polovice hrob. jamy drobné zlomky kostí, uloženie jedinca ne-
zistené  

D1: 25 cm severne od pravej ramennej kosti váza (1); z von. strany pravej ramennej kosti 
(bližšie k lakťovému kĺbu) džbán (2); nad pravým zápästím zlomky železného náramku (3); 
pod lebkou a v okolí krčných stavcov sklenený korálik (4), 22 hlinených korálikov (5)  

a 146 jantárových korálikov (6)  

D2: v strede jv. polovice hrob. jamy misa (7), pod ňou črepy z misy (8) a vedľa nej 5 beztva-
rých kameňov; 10 cm juhovýchodne od lebky železný nôž (9)  

D3: v z. rohu hrob. jamy misa (10); pri zlomkoch kostí džbán (11); v j. rohu hrob. jamy misa (12) a v nej uložený džbánok (13); medzi zlom-
kami kostí bronzový náramok (14) a železný nôž (15)  

E:  poloha črepov z 13 nádob (16 – 26) v NS neuvedená a v nákrese nevyznačená; príslušnosť nálezov č. 10, 12, 13 k hrobovej výbave jedinca 
170c je sporná; džbánok č. 13 mal pôvodne podľa fotograf. dokument. zachovaný koreň uška  

E1: antropologický posudok: žena/adultus 
E2: antropologický posudok: muž/maturus (menší telesný vzrast) 
E3: antropologický posudok: infans 

Nálezy:  
1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím a rovným mierne konkávnym 

dnom, na spodnej časti hrdla vodorovná obežná ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál; nad vydutím vyhladený a pod vydutím drsný 
svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane slabo viditeľné ryhy po vytáčaní; v. 11,6 – 11,9 cm, 
Ø ústia 8,9 cm, Ø dna 5,6 cm (tab. 64: 7) 

2.  dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, so širokým zaobleným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným 
uškom, vytiahnutým nad okraj, pod okrajom obežná ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál; vyhladený svetlohnedý a svetlosivý povrch, 
na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna nevýrazné stopy opotrebovania; v. 13,7 – 14 cm (s uškom 
16,5 cm), Ø ústia 9,5 – 10,1 cm, Ø dna 6,3 cm (tab. 64: 2) 

3.  6 zlomkov železného tyčinkového náramku, nepravidel. prierez; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 65: 10, 11) 
4.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,1 – 0,2 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,45 cm (tab. 

65: 132) 
5.  22 guľovitých výrazne sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; 

 š. 0,1 – 0,2 cm, Ø 0,4 – 0,5 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 65: 133 – 154) 
6.  146 jantárových korálikov; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,15 – 0,6 cm, Ø 0,4 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,4 cm (tab. 65: 12 – 131, 

155 – 182) 
7.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným odsadeným dnom; mierne 

porézny materiál; vyhladený a na von. strane vyleštený tmavohnedý povrch; v. 14,3 cm, Ø ústia 31,1 cm, Ø dna 12,2 cm (tab. 64: 4) 
8.  črepy z hrubostennej misy; tmavosivý povrch (podľa Dušek, 1966, 58) 
9.  malý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddele-

ná oblúkovitým vykrojením na strane ostria aj chrbta; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 8,4 cm (tab. 65: 9) 
10.  misa polguľovitého tvaru, vyrobená na kruhu, s mierne zatiahnutým okrajom a rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra zosil-

nený; jemne plavený materiál v lome sivý; vyhladený a na vnút. strane vyleštený zvonku sivočierny a zvnútra tehlovohnedý až tmavo-
hnedý povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 9,5 cm, Ø ústia 26,4 cm, Ø dna 10,7 cm (tab. 64: 3) 

11.  dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, s malým rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým 
nad okraj, kónické hrdlo odsadené od ostro lomeného vydutia, pod vyhnutým okrajom nevýrazná a na dolnom konci hrdla výrazná obežná 
ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál; vyhladený svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý žltohnedou hlinkou, na vnút. strane vý-
razné ryhy po vytáčaní; v. 13,4 cm (s uškom 16,2 cm), Ø ústia 12,6 – 12,9 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 64: 1) 

12.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; porézny materiál  
s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavou žltohnedou 
hlinkou; v. 9 – 9,3 cm, Ø ústia 26,3 cm, Ø dna 13,2 cm (tab. 64: 6) 

13.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, umiestneným v dolnej tretine tela  
a s odsadeným mierne konkávnym dnom, uško sa nezachovalo, vyhnutý okraj na von. strane vodorovne hranený, pod okrajom obežná 
ryha po vytáčaní; na von. strane dna umiestnené kruhové odtlačky podložky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál v lome hnedý; 
zvonku vyhladený a vyleštený a zvnútra hrubo vyhladený hnedočierny povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. 
strany vydutia a dna nevýrazné stopy opotrebovania; v. 6,5 cm, Ø ústia 9 cm, Ø dna 5,3 cm (tab. 64: 5) 

14.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s preloženými odseknutými koncami, zdobenými nevýraznými vývalkami, vysoký 
segmentový prierez; von. 5,4 × 5,9 cm, vnút. 4,7 × 5,3 cm (tab. 65: 183) 

15.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúko-
vitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 10,2 cm (tab. 65: 8)  

16.  dno džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby na von. strane potiahnutý tmavohnedou 
hlinkou, na vnút. strane slabo viditeľné ryhy po vytáčaní; Ø dna 3,9 cm (tab. 65: 7) 

17.  črepy z tela a dna misy, vyrobenej na kruhu, dno odsadené; jemne plavený materiál; vyhladený hnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy 
po vytáčaní; hr. stien 0,6 – 0,8 cm  

18.  črep z tela nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál s prímesou sľudy; vyhladený a vyleštený hnedý povrch, na vnút. stene 
výrazné ryhy po vytáčaní; hr. stien 1 – 1,5 cm  

19.  zlomok pásikového, pozdĺžne žliabkovaného uška džbánka alebo džbána, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál s prímesou drve-
ných črepov v lome svetlosivý; vyhladený tehlovohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou 
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20. okrajový črep z hrnca; pod rovno zrezaným okrajom plastický výčnelok; porézny materiál v lome čierny; zdrsnený zvonku tmavohnedý  
a zvnútra žltohnedý povrch; Ø ústia 12 cm (tab. 65: 1) 

21. okrajový črep a črepy z tela hrnca, okraj zaoblený; porézny materiál v lome čierny; hladký tmavohnedý povrch; Ø ústia 24 – 25 cm (tab. 
65: 2) 

22.  okrajový črep, črepy z tela a dna hrnca, dno mierne odsadené, okraj zaoblený; porézny materiál v lome čierny; hrubo vyhladený zvonku 
tmavohnedý a zvnútra tehlovočierny povrch; Ø ústia 24 – 25 cm, Ø dna 9 – 10 cm (tab. 65: 3) 

23. okrajový črep a črepy z tela menšieho hrnca; pod zaobleným okrajom plastický pretláčaný pásik; porézny materiál v lome čierny; zvonku 
hladký a zvnútra nepravidel. tehlovohnedý povrch; Ø ústia 10 cm (tab. 65: 4, 5) 

24.  okrajový črep z hrnca, okraj zhrubnutý; porézny materiál; zvonku hladký hnedočierny a zvnútra zdrsnený žltohnedý povrch; Ø ústia 25 cm 
(tab. 65: 6) 

25.  2 črepy od dna nádoby (hrniec?), dno odsadené; porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; zvonku nepravidel. a hrubo 
vyhladený hnedočierny a zvnútra zdrsnený tehlový povrch; Ø dna 19 cm 

26.  5 črepov z tiel 3 nádob 

Kostrový hrob 171/1953 (obr. 232)  tab. 63 

A:  v úseku 146,0 – 147,0 m hlavnej osi – od nej 14,0 – 15,8 m smerom doľava; kvad-
rant 41 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m 
(1,7 × 0,7 m; hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len zlomky leb-
ky, rebier a kostí hor. končatín 

D:  v strede vých. polovice hrob. jamy misa (1) a pri nej dolná polovica malej nádoby 
(2); pri sánke hlinený korálik (3) a zlomky hlinených korálikov (4)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 
1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s rovným odsadeným dnom, odsadený a zaoblený okraj na von. strane zosilnený, pod okrajom 

obežná ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; zvonku vyhladený a vyleštený sivočierny povrch so žltohnedými 
škvrnami, zvnútra mierne drsný tmavohnedý povrch, na von. strane pod okrajom výrazné a na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; 
v. 8,9 – 9,1 cm, Ø ústia 28,4 cm, Ø dna 9,2 cm (tab. 63: 19) 

2.  dolná polovica tela malej nádoby (váza?) so zaobleným vydutím a odsadeným dnom; pod vydutím až ku dnu skupinky zvislých plytkých 
rýh; mierne porézny materiál; zvonku hladký a zvnútra zdrsnený tehlovohnedý povrch; zachovaná v. 6,9 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 63: 21) 

3.  valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom; povrch vyhladený; dĺ. 1,8 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvorov 
0,5 cm (tab. 63: 20)  

4.  zlomky korálikov rovnakého tvaru ako č. 3 (podľa Dušek, 1966, 58) 

Kostrový hrob 172/1953 (obr. 233) 

A:  v úseku 147,2 – 148,2 m hlavnej osi – od nej 4,0 – 5,6 m smerom doľava; kvadrant 41 
B: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,5 × 0,7 m; hĺ. 0,8 m), orientácia 

Z – V 
C: neúplná kostra v polohe na chrbte s hlavou orientovanou na Z, rebrá a panva nezachované, dol. končati-

ny skrčené a uložené na ľavý bok, hor. končatiny ohnuté v lakťoch a uložené na hrudník  
D:  bez nálezov 
E: antropologický posudok: žena/maturus (výrastky na kĺboch); fotograf. dokument nedostatočná  

Kostrový hrob 173/1953 (obr. 234)   tab. 66  

A:  v úseku 147,7 – 148,6 m hlavnej osi – od nej 0,5 – 1,8 m smerom doľava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,35 × 0,65 m; hĺ. 1,1 m), 

orientácia Z – V 
C: neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, poloha hor. končatín nezistená  
D: pri temene lebky džbánok (1); pri pravom zápästí zlomky železného náramku (2) a zlomok železného noža 

(4); železný náramok (3) a zlomky železného pliešku (5): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v ná-
krese; za lebkou malý plochý kameň (6)  

E:  antropologický posudok: pohlavie?/maturus; hor. končatiny boli podľa polohy náramku č. 2 pravdepo-
dobne ohnuté v lakťoch  

Nálezy: 
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabko-

vaným uškom, vytiahnutým nad okraj, nízke valcovité hrdlo odsadené od širokého zaobleného vydutia 
vodorovnou ryhou; jemne plavený materiál; drsný tmavohnedý povrch s tmavosivými škvrnami, na 
vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 8,3 – 8,5 cm (s uškom 11,3 cm), Ø ústia 8,6 cm, Ø dna 5,3 cm 
(tab. 66: 1) 

2.  4 zlomky železného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný 
(tab. 66: 2, 4 – 6)  

3.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru bez zachovaných 
koncov, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; von. Ø 4,7 cm, 
vnút. Ø 3,7 cm (tab. 66: 3)  

4.  zlomok čepele železného noža; povrch značne skorodovaný; zachovaná 
dĺ. 3,5 cm (tab. 66: 7) 

5.  7 zlomkov železného pliešku; povrch značne skorodovaný  
6.  malý plochý kameň oválneho tvaru; povrch hladký; dĺ. 8,5 cm, š. 3,5 cm 

(podľa Dušek, 1966, 58)  
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Kostrový hrob 174/1953 (obr. 235)  tab. 66  

A:  v úseku 149,0 – 149,75 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 31,4 m smerom doľava; kvadrant 63 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (1,4 × 0,75 m; hĺ. 1,0 m), orien-

tácia JZ – SV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny vystreté  
D:  z von. strany pravého predlaktia džbánok (1); medzi temenom lebky a jz. stenou hrob. jamy črepy 

z 2 nádob (2, 3); 5 – 10 cm za lebkou zlomok železnej tyčinky (4) a železný nôž (5)  
E:  antropologický posudok: muž/maturus 

Nálezy: 
1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným vydutím, odsadeným 

konkávnym dnom a zachovaným koreňom pásikového uška, okraj sa nezachoval; jemne plavený 
materiál; nad vydutím vyhladený a vyleštený sivočierny a pod vydutím drsný svetlohnedý až si-
vohnedý povrch, na vnút. strane pod vydutím nevýrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 6,6 cm, 
Ø dna 4,4 – 4,7 cm (tab. 66: 8) 

2.  črepy z tela a dna dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu, dno mierne odsadené; jemne plave-
ný materiál; vyhladený tehlovohnedý povrch na von. strane potiahnutý vyleštenou tmavohnedou 
hlinkou, na vnút. strane črepov z tela nevýrazné ryhy po vytáčaní  

3.  dno z nádoby (hrniec?), dno mierne odsadené; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku sivo-
hnedý a zvnútra tehlovohnedý povrch, pri okraji dna kruhový otvor (Ø 0,9 cm); Ø dna 10,6 cm 

4.  zlomok železnej tyčinky štvorhraného prierezu so zachovaným hrotom (šidlo?); povrch značne 
skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,6 cm (tab. 66: 9) 

5.  2 fragmenty železného noža s rovným chrbtom a ostrím, stopy opotrebovania na ostrí, neúplná tŕňo-
vitá rukoväť obdĺžnikového prierezu oddelená od čepele nevýrazným vykrojením; povrch značne 
skorodovaný; zachované dĺ. 5,3/6,5 cm (tab. 66: 10) 

Kostrový hrob 175/1953 (obr. 236)   tab. 66 

A:  v úseku 137,8 – 138,3 m hlavnej osi – od nej 0,2 – 1,8 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,45 × 0,8 m; 

hĺ. 0,9 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strede sz. štvrtiny hrob. jamy malá váza (1); v strede jv. štvrtiny hrob. jamy hrniec (2), 

uložený na boku, z jeho pravej strany miska (3) a z ľavej strany misa (4); v strede z. po-
lovice hrob. jamy 2 bronzové nášivky (5, 6), 3 strieborné koráliky (7) a 83 jantárových 
korálikov (8); 2 amorfné železné zlomky: bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v ná-
krese; v sv. rohu hrob. jamy zhluk 4 amorfných kameňov  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  malá váza s baňatým telom a odsadeným dnom, vyhnutý okraj zaoblený; jemne plavený materiál v lome tmavosivý; vyhladený tmavý 
žltohnedý až tmavohnedý povrch; v. 8,4 – 8,9 cm, Ø ústia 4,7 cm, Ø dna 4,1 cm (tab. 66: 12) 

2.  menší hrniec kvetináčovitého tvaru s rovným dnom, okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; pod okrajom 3 pravidelne roz-
miestnené masívne plastické výčnelky; jemne plavený materiál; nepravidel. povrch farby v škále hnedých odtieňov na von. strane s čier-
nymi škvrnami; v. 12,6 – 12,9 cm, Ø ústia 10,5 cm, Ø dna 7,2 cm (tab. 66: 11) 

3.  miska polguľovitého tvaru, okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál v lome sivočierny; zvonku nepravidel. tmavohnedý a zvnútra 
hladký hnedočierny povrch; v. 5,7 – 6,2 cm, Ø ústia 13,5 cm, Ø dna 6,6 cm (tab. 66: 19) 

4.  hlboká misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál s prímesou 
drobných kamienkov; vyhladený a na von. strane vyleštený tmavohnedý povrch; v. 11 cm, Ø ústia 25,8 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 66: 13) 

5.  bronzová polguľovitá nášivka kruhového tvaru s malým uškom s kruhovým otvorom, pripevneným na spodnej strane; v. 0,45 cm, Ø 0,9 cm, 
Ø otvoru 0,2 cm, hr. 0,1 cm (tab. 66: 14) 

6.  polguľovitá bronzová nášivka oválneho tvaru s malým uškom štvorhranného prierezu, pripevneným na spodnej strane, čiastočne poško-
dená; v. 0,3 cm, 0,7 × 0,9 cm, hr. 0,1 cm (tab. 66: 15) 

7.  3 malé kotúčovité strieborné koráliky; š. 0,05 – 0,1 cm, Ø 0,4 – 0,45 cm, Ø otvoru 0,25 – 0,3 cm (tab. 66: 16 – 18) 
8.  83 jantárových korálikov (podľa Dušek, 1966, 59, tab. 19: 6)  

Kostrový hrob 176/1953 (obr. 237)  tab. 67  

A:  v úseku 142,0 – 142,5 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,4 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,1 m (1,2 × 0,6 m; hĺ. 

1,4 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, poloha hor. končatín nezistená 
D:  za dol. končatinami (pri s. stene hrob. jamy) miniatúrny hrniec (1), malá váza (2) a praslen (4); 

v jv. rohu hrob. jamy misa (3)  
E:  antropologický posudok: infans I – II 

Nálezy:  

1.  miniatúrny hrniec kvetináčovitého tvaru, mierne zatiahnutý okraj miestami zaoblený a miestami zahrotený; porézny materiál; nepravidel. 
na von. strane zdrsnený a na vnút. strane hrubo vyhladený povrch tehlovej farby; v. 6,6 cm, Ø ústia 7,4 – 7,7 cm, Ø dna 5,1 – 5,4 cm 
(tab. 67: 2) 

2.  neúplná, malá plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v spodnej tretine tela, okraj sa nezachoval; na štvrti-
ne plochy vydutia skupinka slabo viditeľných plytkých žliabkov; mierne porézny materiál; zvonku hladký a miestami zdrsnený a zvnútra 
zdrsnený tehlový, žltohnedý a tmavohnedý povrch s čiernymi škvrnami; zachovaná v. 8,7 cm, Ø dna 4,4 cm (tab. 67: 1) 

3.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom, náznakom ostrého lomu na zahnutí a rovným dnom; vyhladený svetlohnedý 
povrch; na zahnutí 2 reparačné otvory umiestnené vedľa seba; v. 9,5 cm, Ø ústia 22 cm, Ø dna 9 cm (tab. 67: 3; podľa Dušek, 1966, 59, 
tab. 19: 8 a podľa fotograf. dokument.) 
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4.  guľovitý praslen z tmavej žltohnedej hliny, zdobený 7 obvodovými ryhami; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,9 cm, 2,8 × 3 cm (tab. 
67: 4)  

Kostrový hrob 177/1953 (obr. 238)  

A:  v úseku 142,6 m hlavnej osi – od nej 7,1 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,0 m (1,1 

× 0,6 m; hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe s hlavou na Z, hor. končatiny vy-

streté 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: infans II; chýba fotograf. dokument.; uloženie dol. končatín  

z nákresu nejasné; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento umiest-
nený pod žiarovým hrobom 56/1953, tento údaj však v NS chýba 

Kostrový hrob 178/1953 (obr. 239)   tab. 67  

A:  v úseku 136,0 – 136,6 m hlavnej osi – od nej 10,0 – 11,7 m smerom doprava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (1,65 × 0,65 m/p. n. 1,60 × 0,8 m; 

hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, lebka uložená na záhlaví  
D:  pri s. stene hrob. jamy malá nádoba (1) a miniatúrna váza (2), od nich 20 cm východne misa (3) a v nej uložený 

džbánok (4); v jv. rohu hrob. jamy hrniec v črepoch (5); v strednej časti z. polovice hrob. jamy železný náramok 

(6) a praslen (13); pri pravej spánkovej kosti železný krúžok (7); pod a okolo lebky rozptýlených 134 sklenených 

korálikov (8 – 10) a 6 jantárových korálikov (11, 12)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplná malá nádoba súdkovitého tvaru s rovným dnom, okraj sa nezachoval; mierne porézny materiál; hrubo 

vyhladený tmavohnedý povrch; zachovaná v. 7,7 cm, Ø dna 6,6 – 6,9 cm (tab. 67: 24)  
2.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím a malým rovným dnom, vyhnutý okraj miestami 

zaoblený a miestami zahrotený; mierne porézny materiál v lome sivočierny; nepravidel. a mierne zdrsnený teh-
lovohnedý povrch; v. 7,1 cm, Ø ústia 3,6 cm, Ø dna 2,3 – 2,5 cm (tab. 67: 23) 

3. misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s odsadeným dnom, pod zaobleným okrajom na vnút. strane vodo-
rovné rebro; jemne plavený materiál; vyhladený a na vnút. strane vyleštený zvonku tmavý žltohnedý až tmavo-
hnedý a zvnútra tmavosivý povrch, na vnút. strane viditeľné ryhy po vytáčaní; v. 10,5 cm, Ø ústia 27,9 cm, Ø dna 
9,6 cm (tab. 67: 25) 

4.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad 
okraj, oblúkovito prehnuté hrdlo výrazne odsadené od širokého stlačeného vydutia; jemne plavený materiál; vyhladený tmavosivý povrch 
obojstranne potiahnutý svetlohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 10,2 cm (s uškom 12,3 cm), Ø ústia 9 – 9,5 cm,  
Ø dna 5 cm (tab. 67: 12) 

5.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; pod okrajom 4 plastické oválne v strede pretlačené výčnelky; nepra-
videl. hnedý povrch; v. 16 cm, Ø ústia 13 cm, Ø dna 10 cm (tab. 67: 29; podľa Dušek, 1966, 59, tab. 19: 18 a podľa fotograf. dokument.) 

6.  fragment železného otvoreného tyčinkového náramku so zachovaným zahroteným koncom, kruhový a oválny prierez; povrch značne skoro-
dovaný (tab. 67: 15) 

7.  železný tyčinkový krúžok oválneho tvaru s preloženými odseknutými koncami, kruhový prierez; povrch čiastočne skorodovaný; von. 1,1 × 
1,3 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm (tab. 67: 14) 

8.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,2 – 0,25 cm, Ø 0,3 – 0,35 cm, Ø otvoru 
0,1 – 0,15 cm (tab. 67: 16, 17) 

9.  129 malých guľovitých výrazne sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,2 cm,  
Ø 0,3 – 0,4 cm, Ø otvoru 0,15 – 0,2 cm (tab. 67: 18) 

10. 3 malé súdkovité koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,4 cm, Ø 0,35 cm, Ø otvoru 0,15 cm 
(tab. 67: 19) 

11. 3 malé guľovité výrazne sploštené jantárové koráliky svetložltej farby; š. 0,05 cm, Ø 0,3 cm, Ø otvoru 0,15 – 0,2 cm (tab. 67: 26 – 28) 
12. 3 kotúčovité jantárové koráliky; š. 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,1 cm (tab. 67: 20 – 22) 
13. nepravidel. guľovitý sploštený praslen z tmavohnedej hliny; hladký povrch potiahnutý vyleštenou žltohnedou hlinkou; v. 1,6 – 1,8 cm, 

Ø 2,5 cm (tab. 67: 13) 

Kostrový hrob 179/1953 (obr. 240)  tab. 68 

A:  v úseku 144,0 – 144,4 m hlavnej osi – od nej 1,9 – 2,8 m smerom doprava; kvadrant 30 
B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (0,95 × 0,6 m; hĺ. 1,0 m), orientácia SSZ – JJV 
C: neúplná kostra s hlavou na SZ, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, poloha hor. končatín nezistená, z lebky zachované len zlomky  
D: v strede sz. štvrtiny hrob. jamy malý hrniec (1); v strede jz. štvrtiny hrob. jamy džbánok (2) a v ňom uložený praslen (16); pri kolenách 

misa (3) a pod ňou 2 sklenené koráliky (10), 63 hlinených korálikov (11, 12), 31 jantárových korálikov (13) a kostený korálik (14); vedľa 
misy (3) džbán (4); z von. strany pravej hor. končatiny zlomky železných náramkov (5 – 7) a železné zlomky (15); medzi náramkami (5 – 7) 
a džbánkom (4) bronzový krúžok (8) a bronzový pliešok (9)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej 
blízkosti žiarových hrobov 65/1953 a 66/1953 a zároveň musel porušiť kostrový hrob 181/1953, tieto údaje však v NS chýbajú 

Nálezy: 
1.  malý hrniec súdkovitého tvaru, okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; pod okrajom plastický presekávaný pásik; mierne 

porézny materiál v lome sivočierny; nepravidel. a zdrsnený tehlovohnedý až tmavohnedý povrch; v. 7,4 – 7,7 cm, Ø ústia 6 cm, Ø dna 
6,2 cm (tab. 68: 2) 

2.  neúplný dvojkónický džbánok so širokým stlačeným a zalomeným vydutím, lievikovito roztvoreným ústím a zachovaným koreňom 
pásikového uška, začínajúceho sa tesne pri dne, oblúkovito prehnuté hrdlo odsadené od vydutia; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý 
žltohnedý povrch; v. 6,9 cm, Ø ústia 10,5 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 68: 3) 
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3. misa kónického tvaru s rovným dnom, okraj zaoblený; hnedý povrch; v. 7,5 cm, Ø ústia 20 cm, Ø dna 9 cm (tab. 
68: 4; podľa Dušek, 1966, 59, tab. 20: 4)  

4.  dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým 
uškom, vytiahnutým nad okraj; jemne plavený materiál; vyhladený hnedý povrch; v. 11,5 cm, Ø ústia 10,5 cm, 
Ø dna 5,5 cm (tab. 68: 1; podľa Dušek, 1966, 59, tab. 20: 8 a podľa fotograf. dokument.) 

5.  2 zlomky železného otvoreného tyčinkového náramku so široko preloženými odseknutými koncami, kruhový 
prierez; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 68: 5) 

6.  polovica železného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný (tab. 68: 6)  
7.  23 zlomkov železného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný (tab. 68: 7) 
8.  bronzový plechový krúžok s preloženými odseknutými koncami, obdĺžnikový prierez; š. 0,8 – 0,9 cm, von.  

0,8 × 0,9 cm, vnút. 0,6 × 0,7 cm (tab. 68: 9) 
9.  bronzový pliešok obdĺžnikového tvaru s oblúkovito tvarovaným koncom, 4 nepravidel. otvory; dĺ. 2,8 cm, 

š. 1,2 cm, hr. 0,1 cm (tab. 68: 8) 
10.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,1 cm 

(tab. 68: 100, 101) 
11.  62 guľovitých výrazne sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou 

hlinkou; š. 0,15 – 0,3 cm, Ø 0,3 – 0,5 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 68: 11 – 72) 
12.  valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; dĺ. 0,8 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvorov 

0,2/0,1 cm (tab. 68: 73) 
13.  31 jantárových korálikov; š. 0,1 – 0,6 cm, Ø 0,5 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,2 cm (tab. 68: 74 – 98, 102 – 107) 
14.  kostený korálik – stavec chrbtice ryby (tab. 68: 99) 
15.  3 amorfné železné zlomky; povrch značne skorodovaný  
16.  dvojkónický praslen z hnedočiernej hliny, zdobený na vydutí 15 zvislými žliabkami; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tehlovohnedou 

hlinkou; v. 2,1 – 2,4 cm, Ø 3,1 cm (tab. 68: 10)  

Kostrový hrob 180/1953 (obr. 241) 

A:  v úseku 141,0 – 141,5 m hlavnej osi – od nej 11,3 – 12,0 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (0,55 × 0,35 m/p. n. 0,5 × 0,3 m; 

hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø 

Kostrový hrob 181/1953 (obr. 242)  tab. 67  

A:  v úseku 144,0 – 144,5 m hlavnej osi – od nej 1,3 – 2,2 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 

0,8 m (0,95 × 0,45 m; hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaných len niekoľko zubov 

a čeľusť  
D: pri zuboch a j. stene hrob. jamy malý hrniec (1) a západne od neho kančí kel (10); črepy 

zo 6 nádob (2 – 7): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v strede z. po-
lovice hrob. jamy 2 bronzové krúžky (8, 9)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.; na základe údajov v NS 
o zameraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej blízkosti žiarových hrobov 65/1953 a 66/1953 a zároveň musel byť poru-
šený kostrovým hrobom 179/1953, tieto údaje však v NS chýbajú 

Nálezy: 
1.  malý široký hrniec súdkovitého tvaru s mierne odsadeným dnom, okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál; nepravidel. a na vnút. 

strane zdrsnený tmavohnedý povrch; v. 7,4 – 7,8 cm, Ø ústia 9,8 – 10,1 cm, Ø dna 7,4 – 7,8 cm (tab. 67: 5) 
2.  črep zo zaobleného vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál v lome 

hnedý; vyhladený sivý povrch obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou, na vnút. strane slabo viditeľné ryhy po 
vytáčaní (tab. 67: 7) 

3.  okrajový črep a črepy z tela misy, okraj rovno zrezaný; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; 
vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra čierny povrch; Ø ústia približne 35 cm (tab. 67: 6)  

4.  črep od dna nádoby, dno odsadené; porézny materiál v lome čierny; zvonku zdrsnený a zvnútra hladký hne-
dý až hnedočierny povrch; Ø dna 9 cm (tab. 67: 8) 

5.  3 črepy z tela misy; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; vyhladený zvonku čierny a zvnútra tma-
vý žltohnedý povrch; hr. stien 1,1 – 1,2 cm 

6.  črep z tela nádoby; jemne plavený materiál v lome hnedý; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne po-
tiahnutý tmavohnedou hlinkou, črep na jednej hrane sekundárne zbrúsený; hr. stien 1,1 cm 

7.  5 črepov z tela nádoby; jemne plavený materiál v lome čierny; zvonku vyhladený tmavohnedý a zvnútra 
zdrsnený žltohnedý povrch; hr. stien 0,9 – 1 cm 

8. otvorený krúžok kruhového tvaru z bronzového drôtu kruhového prierezu, jeden koniec zahrotený a druhý od-
seknutý; von. Ø 2,4 cm, vnút. Ø 2 cm (tab. 67: 9)  

9.  otvorený krúžok kruhového tvaru z bronzového drôtu kruhového prierezu, široko preložené konce – jeden 
koniec zahrotený a druhý odseknutý; von. Ø 2,5 cm, vnút. Ø 2,1 cm (tab. 67: 10) 

10.  kančí kel (tab. 67: 11)  

Kostrový hrob 182/1953 (obr. 243)  

A:  v úseku 147,8 – 149,1 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 3,6 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,3 × 0,6 m; hĺ. 0,8 m), orientácia SZ – 

JV 
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C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na bruchu s hlavou na SZ, pravá hor. končatina ohnutá v lakti a preložená cez stavce chrbtice, 
ľavá hor. končatina ohnutá v lakti a uložená predlaktím a dlaňou pod rebrá, lebka uložená na krčných stavcoch tvárovou časťou na 
SZ 

D:  bez nálezov 
E: antropologický posudok: muž/maturus (pravdepodobne mongoloidná rasa) 

Kostrový hrob 183/1953 (obr. 244) 

A:  v úseku 148,5 – 149,3 m hlavnej osi – od nej 5,2 – 6,8 m smerom doľava; kvadrant 41 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,4 × 0,8 m; hĺ. 0,8 m), orien-

tácia V – Z 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na ľavom boku s hlavou na V, poloha hor. končatín nezistená  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: muž/vek? 

Kostrový hrob 184/1953 

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,2 m (1,7 × 0,7 m; hĺ. 0,8 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku, hor. končatiny vystreté 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba terénna dokumentácia  

Kostrový hrob 185/1953 

A:  v úseku 151,7 – 152,8 m hlavnej osi – od nej 13,2 – 14,0 m smerom doľava; kvadrant 41 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,8 × 0,8 m; hĺ. 1,0 m), orien-

tácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina vystretá 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: pohlavie?/maturus (otvor v hlavici holennej kosti; primiešané kosti nedospelého jedinca); chýba nákres obrysov 

hrob. jamy  

Kostrový hrob 186/1954 (obr. 245) (1.4. 1954)  tab. 68 

A:  v úseku 105,5 – 106,0 m hlavnej osi – od nej 9,5 – 10,3 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,7 m (0,85 × 0,4 m; 

hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z 
D:  z von. strany zlomkov pravej hor. končatiny (pri j. stene hrob. jamy) črepy zo 7 nádob (1 – 7)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  okrajový črep z misy, vyrobenej na kruhu, s náznakom ostrejšieho lomu na zahnutí, zaoblený 

okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou, 
na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté tmavohnedou hlinkou (tab. 68: 108) 

2.  črep z ostro lomeného vydutia nádoby dvojkónického tvaru (džbán alebo váza), vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený 
svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, hrany sekundárne 
zbrúsené a potiahnuté tmavohnedou hlinkou, na časti von. strany vydutia stopy opotrebovania (tab. 68: 109) 

3.  črep z ostro lomeného vydutia vázy dvojkónického tvaru, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome tmavohnedý; vyhladený 
žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté tmavohnedou 
hlinou (tab. 68: 110) 

4.  okrajový črep z tenkostenného džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne 
potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane ryha po vytáčaní; Ø ústia 8 cm (tab. 68: 111) 

5.  2 črepy z tela hrnca; mierne porézny materiál; vyhladený tmavohnedý povrch; hr. stien 0,8 cm 
6.  4 črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál; drsný povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou; hr. stien 1 cm 
7.  2 črepy z tela hrubostennej nádoby; porézny materiál v lome čierny; nepravidel. tmavohnedý povrch; hr. stien 1,2 cm 

Kostrový hrob 187/1954 (obr. 246) (1.4. 1954)  tab. 71  

A:  v úseku 109,0 – 109,8 m hlavnej osi – od nej 9,2 – 10,3 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,3 m (1,0 × 

0,45 m; hĺ. 0,8 m), orientácia Z – V 
C: kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené 
D: v strede jv. štvrtiny hrob. jamy hrniec v črepoch (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.; v NS medzi nálezmi spome-
nuté črepy z misy, uložené pri hrnci (1) (tieto však medzi nálezmi chýbajú) 

Nálezy: 

1.  hrniec vajcovitého tvaru s malým rovným dnom, okraj miestami zaoblený a miestami 
rovno zrezaný; pod okrajom 3 pravidelne rozmiestnené plastické oválne výčnelky; mierne porézny materiál; zvonku miestami vyhladený 
a miestami zdrsnený tmavý žltohnedý až tmavohnedý povrch s tehlovými a sivočiernymi škvrnami, zvnútra hrubo vyhladený tmavý žlto-
hnedý až tmavohnedý povrch so škvrnami tehlovej farby; v. 17,9 cm, Ø ústia 14,1 cm, Ø dna 9 cm (tab. 71: 8) 
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Kostrový hrob 188/1954 (obr. 247) (2. 4 1954)   tab. 70 

A: v úseku 112,0 – 113,0 m hlavnej osi – od nej 8,8 – 10,3 m smerom doľava; kvadranty 38 a 39 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,2 m (1,4 × 0,6 m/p. n. 1,5 × 0,55 m; 

hĺ. 0,8 m), orientácia V – Z 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na V nezistené, zachované len fragmenty lebky a zuby  
D:  pri z. stene hrob. jamy malá rebrovaná cista (1), medzi ňou a z. stenou hrob. jamy džbánok (2); pri lebke 

bronzová záušnica (3)  

E:  antropologický posudok: infans III; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  neúplná malá hlinená cista so zachovanými koreňmi pásikového uška (pri okrajoch uško široké 2,4 cm), okraj 

zaoblený; telo vodorovne rebrované; jemne plavený materiál; hladký zvonku tmavohnedý a zvnútra tehlo-
vohnedý až tmavohnedý povrch s čiernym dnom; v. 7,1 cm, Ø ústia 7,4 – 8,4 cm, Ø dna 9 cm (tab. 70: 3) 

2. neúplný džbánok s esovito profilovanou hornou časťou, rovným mierne odsadeným dnom a zachovaným ko-
reňom uška; hnedý povrch; v. 5 cm, Ø ústia 4 cm, Ø dna 4 cm (tab. 70: 1; podľa Dušek, 1966, 60, tab. 21: 4) 

3.  bronzová krúžková záušnica oválneho tvaru so široko preloženými zaoblenými koncami, jeden koniec zdobe-
ný priečnymi ryhami, kruhový prierez; von. 1,8 × 1,9 cm, vnút. 1,3 × 1,5 cm (tab. 70: 2)  

Dvojhrob 189/1954 – kostrový hrob 189a a kostrový hrob 189b (obr. 248) (2 .4. 1954, 5. 4. 1954)  tab. 69 

A1 – 2: v úseku 120,0 – 121,9 m hlavnej osi – od nej 7,7 – 9,5 m smerom doľava; kvadrant 39 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru som zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,9 × 1,8 m/p. n. 1,85 × 1,45 m; hĺ. 

1,8 m), orientácia SZ – JV; v hĺ. 0,2 m sa nachádzal objekt kruhového tvaru (1,9 × 1,8 m; hr. 0,4 m), v jeho 
strede bola umiestnená jama kruhového tvaru so zaobleným dnom (Ø 0,6 m; hr. 0,4 m) a so zásypom z tma-
vého ílu; pod objektom sa rysovala hrob. jama 

C1 – hrob 189a: v strednej časti hrob. jamy neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, 
poloha hor. končatín nezistená  

C2 – hrob 189b: v sz. štvrtine hrob. jamy fragmenty lebky, uloženie jedinca s hlavou orientovanou pravdepodobne na SZ nezistené  
D1:  v mieste pôvodného uloženia hor. končatín 2 bronzové náramky (1, 2), uložené jeden na druhom; pod pravou spánkovou kosťou bron-

zová záušnica (3); na ľavej spánkovej kosti bronzová záušnica (4); okolo sánky 58 sklenených korálikov (5 – 9), 9 hlinených korálikov 

(10 – 12) a 11 jantárových korálikov (13); 15 cm južne od pravej ramennej kosti 2 strieborné pliešky (14, 15) a južne od nich praslen (16)  
D2:  pri lebke malá váza (17), 2 železné ihlice (18, 19), 5 sklenených korálikov (20) a 21 hlinených a jantárových korálikov (21)  
D3 – objekt: bez nálezov 
E:  fotograf. dokument. nedostatočná 
E1:  antropologický posudok: žena/vek?; podľa polohy náramkov hor. končatiny boli pravdepodobne ohnuté v lakťoch 
E2:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus 

Nálezy: 

1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými kon-
cami – jeden koniec zdobený priečnymi ryhami a druhý nevýraznými vývalkami, výzdoba 
značne vydretá, vysoký segmentový prierez; von. Ø 6,6 cm, vnút. Ø 5,9 cm (tab. 69: 1)  

2.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s preloženými odseknutými konca-
mi – jeden koniec zdobený priečnymi ryhami, vysoký segmentový prierez; von. Ø 6,9 cm, 
vnút. Ø 6 cm (tab. 69: 4)  

3.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom, zosilneným koncom a kužeľovitou hla-
vičkou, oddelenou od krúžku priečnym vývalkom; zvyšky striebornej fólie; Ø 1,5 cm (tab. 
69: 3; podľa Dušek, 1966, 60, tab. 21: 8)  

4. bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom a zosilneným koncom; zvyšky striebor-
nej fólie; Ø 1,5 cm (tab. 69: 2; podľa Dušek, 1966, 60, tab. 21: 9)  

5.  50 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,2 – 0,4 cm, 
Ø 0,6 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 69: 11 – 13, 15 – 44, 46 – 62) 

6.  guľovitý sploštený korálik zo svetložltého skla; š. 0,6 cm, Ø 1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 69: 45) 
7.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zdobený zatavenou vlnovkou zo sklovitej hmoty bielej farby; š. 0,8 cm,  

Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 69: 68) 
8.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zdobený vrezanou vlnovkou zo sklovitej hmoty bielej farby; š. 0,9 cm, 

Ø 1,4 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 69: 69) 
9.  5 melónovitých korálikov z priesvitného bublinkového svetlého zelenomodrého skla (5 – 6 zvislých rebier); š. 0,8 – 1 cm, Ø 1,1 – 1,3 cm,  

Ø otvoru 0,3 – 0,4 cm (tab. 69: 63 – 67) 
10.  4 valcovité koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené 3 kruhovými očkami (jeden korálik so zvyškami svetložltej výplne); hladký 

povrch so zvyškami tmavohnedej hlinky; dĺ. 1,3 – 1,6 cm, Ø 0,6 – 0,9 cm, Ø otvorov 0,3 – 0,4 cm (tab. 69: 70 – 74) 
11.  valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 2 vodorovnými pásmi po 3 plytkých kruhových očkách; hladký povrch so zvyš-

kami tmavohnedej hlinky; dĺ. 1,2 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 69: 75) 
12.  4 guľovité výrazne sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 

0,3 cm, Ø 0,5 – 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 69: 76 – 79) 
13.  11 jantárových korálikov; š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,5 – 0,6 cm, Ø otvoru 0,1 cm (tab. 69: 80 – 90) 
14.  neúplný strieborný pliešok kruhového tvaru; zospodu tepaná výzdoba: rovnoramenný kríž zo zdvojených línií, doplnený v strede väčšou 

a v rohoch 4 menšími puklicami, okraj olemovaný 2 radmi drobných puklíc; hr. 0,1 cm (tab. 69: 9)  
15.  neúplný strieborný pliešok kruhového tvaru; zospodu tepaná výzdoba: rovnoramenný kríž zo zdvojených línií, doplnený v strede väčšou 

a v rohoch 4 menšími puklicami, okraj olemovaný 2 radmi drobných puklíc; hr. 0,1 cm (tab. 69: 10)  
16.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; vyhladený a vyleštený povrch čiastočne poškodený; v. 2,3 cm, Ø 2,6 cm (tab. 69: 8)  
17.  malá váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, rovným dnom a lievikovito roztvoreným ústím, na vnút. strane pod okrajom 

vodorovná ryha; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku tmavosivý až tmavohnedý a zvnútra tmavosivý povrch so škvrnami tehlovej 
farby; v. 7,5 cm, Ø ústia 5,3 cm, Ø dna 4 cm (tab. 69: 6) 

18.  železná ihlica s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, ihla kruhového prierezu, hrot sa nezachoval; povrch čiastočne skorodovaný; za-
chovaná dĺ. 6,6 cm, Ø ihly 0,3 cm (tab. 69: 5) 
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19.  železná ihlica s hlavicou roztepanou a zvinutou do očka, na ihle kruhového prierezu pritavený železný zlomok; povrch čiastočne skoro-
dovaný; dĺ. 6,9 cm, Ø ihly 0,4 cm (tab. 69: 7) 

20.  5 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,2 – 0,5 cm, Ø 0,5 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 69: 14) 
21.  21 jantárových a hlinených korálikov (podľa Dušek, 1966, 60, tab. 21: 15) 

Kostrový hrob 190/1954 (obr. 249) (13. 4. 1954)   tab. 70  

A:  v úseku 109,1 – 110,0 m hlavnej osi – od nej 54,2 – 55,6 m smerom doľava; kvadrant 71 
B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,3 × 0,55 m; 

hĺ. 0,6 m), orientácia JJZ – SSV 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachovaný len zub 
D:  v strednej časti jz. štvrtiny hrob. jamy hrniec (1) 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha zuba v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  neúplný menší hrniec valcovitého tvaru s pravdepodobne odsadeným hrdlom, okraj sa nezachoval; na ramene 3 plastické výčnelky 

(pôvodne štyri); mierne porézny materiál v lome tmavosivý; nepravidel. tmavohnedý povrch so žltohnedými škvrnami; zachovaná  
v. 13,1 cm, Ø dna 9,8 cm (tab. 70: 4) 

Kostrový hrob 191/1954 (obr. 250) (23. 4. 1954)   tab. 71  

A:  v úseku 112,5 – 114,0 m hlavnej osi – od nej 54,3 – 56,0 m smerom doľava; kvadrant 72 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,7 × 0,85 m; hĺ. 1,0 m), orien-

tácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny nezachované  
D:  pri kolenách miska na nôžke (1); v zásype hrob. jamy črepy z džbánka (2)  

E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus; poloha nálezu č. 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 
1.  neúplná miska polguľovitého tvaru na poškodenej vysokej dutej nôžke, okraj sa nezachoval; tehlovohnedý 

povrch; zachovaná v. 8 cm (tab. 71: 11; podľa Dušek, 1966, 60, tab. 21: 18)  
2.  črepy z tenkostenného džbánka, vyrobeného na kruhu; hladký sivý povrch (podľa Dušek, 1966, 60) 

Kostrový hrob 192/1954 (obr. 251) (23. 4. 1954)  tab. 70  

A:  v úseku 118,0 – 119,0 m hlavnej osi – od nej 54,8 – 55,8 m smerom doľava; kvadrant 72 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (1,2 × 0,55 m; hĺ. 1,1 m), orien-

tácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou pravdepodobne na Z nezistené  
D:  v strede jv. štvrtiny hrob. jamy črepy z misy (1); v strede jz. štvrtiny hrob. jamy bronzový náramok (2), prevle-

čený cez zlomky kostí pravej hor. končatiny  
E: antropologický posudok: infans II; poloha kostrových zvyškov v ná-

krese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 
Nálezy: 

1.  okrajový črep a črep z tela misy kónického tvaru so zatiahnutým zahroteným okrajom; mierne po-
rézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku vyhladený a zvnútra zdrsnený tehlovo-
hnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 27 cm (tab. 70: 6)  

2.  masívny bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru so široko preloženými odseknu-
tými koncami, kruhový prierez; von. Ø 5,9 cm, vnút. Ø 5 cm (tab. 70: 5) 

Kostrový hrob 193/1954 (obr. 252) (23. 4. 1954) 

A: v úseku 121,7 – 122,1 m hlavnej osi – od nej 55,0 – 56,0 m smerom doľava; kvadrant 72 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,0 × 0,4 m; hĺ. 1,0 m), orientácia SV – JZ 
C:  jedinec pochovaný s hlavou na SV, zachované len 2 zuby  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 194/1954 (obr. 253) (27.4. 1954) tab. 70  

A:  v úseku 150,0 – 151,0 m hlavnej osi – od nej 0,5 – 2,1 m smerom do-
prava; kvadrant 30 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,25 m (1,6 × 
1,0 m; hĺ. 0,85 m), orientácia JZ – SV; zásyp: prepálený piesok premiešaný s uhlíkmi 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny vystre-
té; čierny piesok premiešaný s uhlíkmi sa nachádzal najmä nad kostrou 

D:  juhovýchodne od pravej hor. končatiny črepy z 2 nádob (1, 2); cez pravé zápästie prevle-
čený bronzový náramok (3)  

E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus 

Nálezy: 

1.  2 črepy z tela hrubostennej nádoby; mierne porézny materiál v lome čierny; hladký zvon-
ku žltohnedý a zvnútra hnedočierny povrch; hr. stien 1,1 – 1,3 cm 

2.  črep z tela hrubostennej nádoby, porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; hladký hnedý povrch; hr. stien 1,4 cm 
3.  masívny bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, zdobenými priečnymi ryhami, 

nízky segmentový prierez; von. Ø 6,5 cm, vnút. Ø 5,4 cm (tab. 70: 7) 
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Kostrový hrob 195/1954 (obr. 254) (27. 4. 1954) 

A:  v úseku 148,9 – 149,4 m hlavnej osi – od nej 4,0 – 5,2 m smerom doprava; kvadrant 30 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,3 × 0,7 m; hĺ. 0,8 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v polohe na bruchu s hlavou na Z, dol. končatiny skrčené a uložené pod rebrá, 

hor. končatiny ohnuté v lakťoch a uložené pod rebrá 
D: z von. strany ľavej ramennej kosti (pri ramennom kĺbe) črepy z nádoby (1)  
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, 

tab. 54: 5 

Nálezy: 

1.  črepy z nádoby; tmavohnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 61) 

Kostrový hrob 196/1954 (obr. 255) (27. 4. 1954)  tab. 70  

A:  v úseku 152,4 – 153,8 m hlavnej osi – od nej 4,0 – 5,6 m smerom doľava; kvadrant 41 
B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,6 × 0,65 m; hĺ. 0,6 m), orien-

tácia Z – V 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, ľavá hor. končatina ohnutá v lakti  
D:  v strede hrob. jamy črepy z džbánka (1); cez ľavé zápästie prevlečený železný náramok (2)  
E: antropologický posudok: žena?/juvenis 

Nálezy: 

1.  črepy z džbánka; na vydutí zvislé žliabky; zdrsnený tmavohnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 61) 
2.  2 polovice železného tyčinkového náramku, kruhový prierez; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 70: 8, 9)  

Kostrový hrob 197/1954 (obr. 256) (28. 4. 1954)   tab. 71  

A:  v úseku 153,0 – 154,0 m hlavnej osi – od nej 8,2 – 10,25 m smerom doľava; kvadrant 41 a 42 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (2,05 × 1,0 m; hĺ. 0,8 m), orien-

tácia JZ – SV 
C:  kostra v polohe na chrbte s hlavou na JZ, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, hor. končatiny ohnuté 

v lakťoch, lebka uložená na pravej spánkovej kosti, stavce chrbtice a rebrá uložené ako pri vystretej polohe  
D:  z von. strany kostí predkolenia hrniec (1) a v ňom uložený džbán (2), zlomky železnej tyčinky (5), 2 amorfné že-

lezné zlomky, zlomky jantárových korálikov a zvieracie rebrá; pri temene lebky (v hĺ. 0,5 m) železný hrot kopije 

(3); za lebkou bronzový hrot šípu (4)  

E:  antropologický posudok: muž/maturus  

Nálezy: 

1.  hrniec kvetináčovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; pod okrajom plastický presekávaný pá-
sik; porézny materiál; nepravidel. a hrubo vyhladený tmavohnedý povrch; v. 17,3 – 17,6 cm, Ø ústia 14,4 cm,  
Ø dna 9,8 cm (tab. 71: 1) 

2.  neúplný dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, s malým odsadeným konkávnym dnom a zachovaným kore-
ňom pásikového uška, vytiahnutého nad okraj, kónické hrdlo odsadené od ostro lomeného vydutia, v hornej 
časti hrdla miestami výrazne a miestami slabo viditeľné vodorovné rebro; jemne plavený materiál; zvonku vy-
hladený a vyleštený a zvnútra hladký hnedočierny povrch, na von. strane pod vydutím nevýrazné a na vnút. 
strane pod vydutím výrazné ryhy po vytáčaní; v. 12 cm, Ø ústia 9,3 – 10,4 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 71: 2) 

3.  železný hrot kopije so širokým listom s nevýrazným stredovým rebrom a s čiastočne poškodenou dlhou tuľaj-
kou; list kosoštvorcového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 12 cm, max. š. 2,7 cm, Ø otvoru tuľajky 
1,1 cm (tab. 71: 4) 

4.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,1 cm, 
š. 0,7 cm (tab. 62: 46) 

5.  3 zlomky železnej tyčinky obdĺžnikového a kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachované dĺ. 
2,7/1,6/2,4 cm (tab. 71: 5 – 7) 

Kostrový hrob 198/1954 (obr. 257) (3. 5. 1954) 

A:  v úseku 153,5 – 154,8 m hlavnej osi – od nej 12,8 – 14,2 m smerom doľava; kvadranty 
41 a 42 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zošikmeným dnom v hĺ. 0,25 m (1,6 × 
0,8 m; hĺ. 0,6 – 0,75 m), orientácia Z – V 

C:  kostra v skrčenej polohe ľavom boku s hlavou na Z; dol. končatiny uložené v hĺ. 0,6 m, 
ostatné kosti v hĺ. 0,75 m  

D:  z von. strany ľavého predlaktia (bližšie k lakťovému kĺbu) črepy z nádoby (1)  
E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus (čelová dutina zvonku perforovaná)  

Nálezy: 
1.  črepy z nádoby; tmavohnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 61) 

Kostrový hrob 199/1954 (obr. 258) (30. 4. 1954)  tab. 71  

A:  v úseku 150,0 – 151,4 m hlavnej osi – od nej 18,0 – 19,0 m smerom doľava; kvadrant 52 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,2 × 0,6 m/p. n. 1,22 × 0,75 m; hĺ. 0,8 m), orientácia S – J 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na S, poloha hor. končatín nezistená 
D:  pri kolenách misa v črepoch (1) a v nej uložený železný nôž (2)  
E:  antropologický posudok: infans I (2 – 2 ½ roku) 
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Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru s malým rovným dnom, okraj zaoblený; tmavohnedý povrch; 
v. 8 cm, Ø ústia 25 cm, Ø dna 6 cm (tab. 71: 9; podľa Dušek, 1966, 61, tab. 22: 10) 

2.  neúplný železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺž-
nikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; po-
vrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 9,3 cm (tab. 71: 10)  

Kostrový hrob 200/1954 (obr. 259) (30. 4. 1954)  tab. 72  

A:  v úseku 151,8 – 152,7 m hlavnej osi – od nej 21,3 – 22,2 m smerom doľava; kvad-
rant 52 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,1 × 
0,75 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V 

C:  v j. polovici hrob. jamy neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou 
na Z, poloha hor. končatín nezistená  

D:  z von. strany zvyškov hor. končatín (pri j. stene hrob. jamy) váza (1); pri tvárovej 
časti lebky 2 hlinené koráliky (2, 3), kostený korálik (4) a schránka slimáka (5)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 54: 6 

Nálezy: 
1.  dolná polovica vázy, vyrobenej na kruhu, s rovným odsadeným dnom; pod max. za-

obleným vydutím 3 zvislé zárezy; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku sivo-
čierny a zvnútra tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazne ryhy po vytáčaní; za-
chovaná v. 7,2 cm, Ø dna 8 cm (tab. 72: 1) 

2.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez 
zachovanej výplne); povrch hladký; š. 0,8 cm. Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 72: 4)  

3.  zlomky guľovitého splošteného korálika z hliny tehlovej farby, zdobeného vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch mierne porézny  
4.  kostený valcovitý korálik; povrch vyhladený; dĺ. 1,2 cm, 0,7 × 0,9 cm, otvory 0,5 × 0,7 cm (tab. 72: 3) 
5. neúplná schránka slimáka – druh Cypraea annulus (tab. 72: 2) 

Kostrový hrob 201/1954 (obr. 260) (30. 4. 1954)  tab. 72  

A:  v úseku 151,8 – 152,7 m hlavnej osi – od nej 24,8 – 25,7 m smerom doľava; 
kvadrant 52 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,1 × 0,6 m;  
hĺ. 0,8 m), orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaných len 7 zubov 
D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy črepy z nádoby (1); pri zuboch 33 sklenených korá-

likov (2, 3)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  2 črepy z nádoby; zdrsnený sivý povrch (podľa Dušek, 1966, 59)  
2.  30 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; časť 

korálikov zhotovená technikou navíjania; povrch niektorých korálikov čiastočne skorodovaný; š. 0,3 – 0,6 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 
0,3 – 0,4 cm (tab. 72: 5 – 34) 

3.  3 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla, čiastočne deformované žiarom; povrch porézny; š. 0,4 – 0,6 cm, 
Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 72: 35 – 37) 

Kostrový hrob 202/1954 (obr. 261) (3. 5. 1954) 

A:  v úseku 154,3 – 155,0 m hlavnej osi – od nej 6,0 – 6,7 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,25 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,85 m); 

zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SZ nezistené 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø 

Kostrový hrob 203/1954 (obr. 262) (4. 6. 1954) 

A:  v úseku 153,6 – 154,2 m hlavnej osi – od nej 5,6 – 6,7 m smerom doprava; 
kvadrant 30 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,9 m (1,5 × 0,8 m; hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: infans III; 0,2 m nad lebkou (v hĺ. 1,0 m) bola umiestnená čeľusť prasaťa (jej poloha 

v nákrese nevyznačená); fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 53: 4 

Kostrový hrob 204/1954 (obr. 263) (5. 5. 1954)   tab. 72  

A:  v úseku 153,0 – 153,7 m hlavnej osi – od nej 22,5 – 23,5 m smerom doľava; kvadrant 52 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,0 × 0,55 m; hĺ. 0,8 m), orien-

tácia Z – V 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachované len dva zuby  
D: v strede z. polovice hrob. jamy miska (1) a medzi ňou a s. stenou hrob. jamy džbánok (2)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha zubov v nákrese nevyznačená 
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Nálezy: 

1.  miska polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým okrajom, okraj miestami zaoblený  
a miestami rovno zrezaný; porézny materiál v lome čierny; zvonku vyhladený a zvnút-
ra zdrsnený tmavohnedý povrch; v. 5,9 – 6,2 cm, Ø ústia 12,5 cm, Ø dna 4,2 cm (tab. 
72: 39)  

2.  neúplný dvojkónický džbánok s ostro lomeným vydutím a zachovaným koreňom 
pásikového uška, okraj sa nezachoval; porézny materiál; hladký zvonku žltohnedý až 
tmavohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch s čiernymi škvrnami; zachovaná v. 8,4 cm, 
Ø dna 6,6 cm (tab. 72: 38) 

 

Kostrový hrob 205/1954 (obr. 264) (5. 5. 1954)  tab. 72  

A:  v úseku 153,0 – 153,7 m hlavnej osi – od nej 24,0 – 24,8 m smerom doľava; kvadrant 52 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (0,8 × 0,4 m; hĺ. 

0,8 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené 
D:  v jv. štvrtine hrob. jamy džbánok (1); v strede z. polovice hrob. jamy 3 sklenené koráliky (2)  

a 2 hlinené koráliky (3, 4)  
E:  antropologický posudok: žena/juvenis; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1. neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s odsadeným dnom a zachovaným koreňom pásikového uška, valcovité hrdlo odsa-
dené od zaobleného vydutia, okraj sa nezachoval; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch na von. strane vyleštený, na 
vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; zachovaná v. 5,7 cm, Ø dna 4,2 cm 
(tab. 72: 40)  

2.  3 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,3 cm (tab. 72: 42 – 44) 
3.  valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 3 plytkými kruhovými jamkami; dĺ. 1,5 cm, Ø 1 cm, Ø otvorov 0,4 – 0,5 cm 

(tab. 72: 41) 
4.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch mierne porézny; š. 0,5 

– 0,7 cm, Ø 1,4 cm, Ø otvoru 0,6 cm (tab. 72: 45) 

Kostrový hrob 206/1954 (obr. 265) (5. 5. 1954)  tab. 74  

A:  v úseku 152,9 – 153,7 m hlavnej osi – od nej 26,0 – 26,8 m smerom doľava; kvadrant 52 
B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (0,75 × 0,35 m; hĺ. 0,4 m), orientácia Z – V 
C: kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strede jv. štvrtiny hrob. jamy malá váza (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1. malá plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zaobleným vydutím  
a rovným dnom; hnedý povrch; v. 12 cm, Ø ústia 6 cm, Ø dna 5 cm (tab. 74: 8; podľa Dušek, 1966, 
62, tab. 23: 8) 

Kostrový hrob 207/1954 (obr. 266) (10. 5. 1954) 

A:  v úseku 154,15 – 154,8 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,9 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (0,8 × 0,4 m; hĺ. 0,8 m), orien-

tácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 208/1954 (obr. 267) (10. 5. 1954)   tab. 72  

A:  v úseku 154,2 – 155,4 m hlavnej osi – od nej 26,8 – 28,6 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,8 × 1,05 m; hĺ. 0,8 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina nezachovaná, ľavá 

hor. končatina vystretá 
D:  pri tvárovej časti lebky misa (1) a pri nej praslen (5), uložený blízko ľavého zápästia; cez ľavé zápästie 

prevlečený železný náramok (2) a pri ňom fragmenty ďalšieho železného náramku (3, 4) 
E:  antropologický posudok: žena/adultus – maturus 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; hnedý povrch;  
v. 9,5 cm, Ø ústia 27 cm, Ø dna 11 cm (tab. 72: 49; podľa Dušek, 1966, 62, tab. 23: 12) 

2.  polovica železného tyčinkového náramku bez zachovaných koncov, kruhový prierez; povrch čiastočne 
skorodovaný (tab. 72: 48) 

3.  polovica železného tyčinkového náramku bez zachovaných koncov; povrch značne skorodovaný (tab. 
72: 46) 

4.  8 zlomkov železného náramku č. 3; povrch značne skorodovaný (tab. 72: 47, 50 – 56) 
5.  dvojkónický praslen z hnedej hliny; povrch zdrsnený drobnými kamienkami; v. 2,5 – 2,6 cm, Ø 2,8 cm 

(tab. 72: 57) 
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Kostrový hrob 209/1954 (obr. 268) (10. 5. 1954)   tab. 73  

A:  v úseku 154,5 – 155,7 m hlavnej osi – od nej 31,8 – 33,6 m 
smerom doľava; kvadrant 64 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom  
v hĺ. 0,15 m (1,7 × 1,0 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hla-
vou na Z, rebrá a stavce chrbtice nezachované, pravá hor. 
končatina vystretá 

D:  v strede s. polovice hrob. jamy malý hrniec (1), 3 železné 
nože (2 – 4) a železné zlomky (5, 6)  

E:  antropologický posudok: muž/adultus 

Nálezy: 
1.  malý hrniec kvetináčovitého tvaru s rovným dnom; pod 

rovno zrezaným okrajom 2 proti sebe umiestnené plastic-
ké zahrotené výčnelky a 2 proti sebe umiestnené plastické 
v strede pretlačené výčnelky; mierne porézny materiál; ne-
pravidel. zvonku tmavý žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra 
sivohnedý povrch; v. 7,8 – 8,3 cm, Ø ústia 9,3 cm, Ø dna 
7,5 cm (tab. 73: 1)  

2.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom a neúplnou jazykovitou rukoväťou s 3 železnými nitmi (s tyčinkou kruhového prierezu); na 
rukoväti odtlačky organického materiálu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 12,7 cm (tab. 73: 4)  

3.  neúplný malý železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, hrot sa nezachoval, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele 
oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; na rukoväti a rozhraní rukoväte a čepele odtlačky organického materiálu; povrch 
značne skorodovaný; nôž v dôsledku korózie pritavený k čepeli železného noža č. 2; zachovaná dĺ. 5,3 cm (tab. 73: 4a)  

4.  železný nôž s rovným chrbtom a jazykovitou rukoväťou bez zachovaných nitov; povrch značne skorodovaný; dĺ. 12,8 cm (tab. 73: 7) 
5.  2 polovice železnej spevňovacej objímky pravdepodobne zo železného noža č. 2 alebo č. 4; na vnút. strane centrálne umiestnená kruhová 

jamka pre hlavičku nitu a zachované odtlačky organického materiálu; povrch značne skorodovaný; dĺ. 1,2/1,2 cm, š. 1,9/1,8 cm, hr. 
0,2/0,2 cm (tab. 73: 5, 6) 

6.  2 železné zlomky pravdepodobne z noža; povrch značne skorodovaný (tab. 73: 2, 3) 

Kostrový hrob 210/1954 (obr. 269) (11. 5. 1954)  tab. 73 

A:  v úseku 152,7 – 154,3 m hlavnej osi – od nej 33,5 – 36,8 m smerom doľava; kvadranty 
63 a 64  

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,6 m (2,8 × 2,2 m/p. n. 2,6 × 1,9 m; 
hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V; zásyp: piesok žltej farby premiešaný s rôzne veľkými kusmi 
žltého ílu; hrob. jama po celom obvode ohraničená pásom žltého ílu (na dne hrob. jamy 
hr. 0,1 – 0,2 m, pri stenách hrob. jamy š. 0,2 m a v. 0,5 – 0,6 m); v hĺ. 0,15 m sa nachá-
dzal objekt oválneho tvaru (2,8 × 2,2 m; hr. 0,45 m), zásyp: piesok čiernej farby premie-
šaný so žltým ílom a uhlíkmi; pod objektom sa nachádzala vrstva žltého ílu, premiešaná 
s čiernym prepáleným pieskom a pod ňou sa rysovala hrob. jama  

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, rebrá, stavce chrbtice  
a panva nezachované; dol. končatiny z pôvodnej polohy posunuté o 1,4 – 1,5 m východne 
od lebky a hor. končatín  

D1 – hrob 210: cez pravé zápästie prevlečený železný náramok (1); cez ľavé zápästie pre-
vlečený železný náramok (2); v strede sz. štvrtiny hrob. jamy zlomky 2 železných tyčiniek 

(3, 4); v strednej časti hrob. jamy 4 bronzové hroty šípov (5 – 8); v strede j. polovice hrob. 
jamy bronzová faléra (9)  

D2 – objekt: bez nálezov 
E: antropologický posudok: muž/adultus (gracilná stav-

ba kostí) 

Nálezy: 

1.  železný otvorený tyčinkový náramok (tab. 73: 8; podľa Dušek, 1966, 62, tab. 23: 21) 
2.  železný otvorený tyčinkový náramok (tab. 73: 9; podľa Dušek, 1966, 62, tab. 23: 22) 
3.  zlomok železnej tyčinky so zachovaným hrotom; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,2 cm 

(tab. 73: 15) 
4.  zlomok železnej tyčinky; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,4 cm (tab. 73: 16) 
5.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; neopotrebované ostrie so sto-

pami po brúsení; dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 73: 11) 
6.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou a odlomenou špičkou, oválny otvor; bez 

stôp opotrebovania na ostrí; zachovaná dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 73: 12) 
7. bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí 

a špičke; dĺ. 2,6 cm, š. 0,9 cm (tab. 73: 13) 
8.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, malý kruhový otvor; neopotrebované 

ostrie so stopami po brúsení; dĺ. 2,4 cm, š. 0,9 cm (tab. 73: 14) 
9.  terčovitá bronzová faléra, na spodnej strane zvyšky tyčinkovitého uška kruhového prierezu, čias-

točne poškodená; v. 0,7 cm, Ø 4,3 cm, hr. 0,1 cm (tab. 73: 10, 10a)  

Kostrový hrob 211/1954 (obr. 270) (12. 5. 1954)  tab. 73  

A:  v úseku 155,6 – 156,3m hlavnej osi – od nej 3,5 – 4,8 m smerom doprava; kvadrant 31 
B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,5 × 0,8 m; hĺ. 0,8 m), 

orientácia Z – V 
C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, hor. končatiny ohnuté v lakťoch, lebka uložená na pravej spánkovej kosti 
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D:  z von. strany ľavej stehennej kosti hrniec (1)  
E: antropologický posudok: infans II; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 53: 5 

Nálezy: 

1.  plynule profilovaný hrniec s rovným dnom, vyhnutý zaoblený okraj na von. strane nepatrne zosilnený; na kónickom hrdle 3 nepravidelne 
rozmiestnené plastické výčnelky; jemne plavený materiál v lome sivočierny; zvonku hrubo vyhladený a zvnútra drsný žltohnedý povrch 
s čiernymi škvrnami; v. 15 – 15,3 cm, Ø ústia 11,6 cm, Ø dna 8,4 cm (tab. 73: 20) 

Kostrový hrob 212/1954 (obr. 271) (13. 5. 1954) 

A:  v úseku 155,0 – 156,0 m hlavnej osi – od nej 40,0 – 41,6 m smerom doľava; kvadrant 
64 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,6 × 
1,0 m; hĺ. 0,9 m), orientácia JZ – SV; hrob neporušený; v strednej časti hrob. jamy 
umiestnená jamka kruhového tvaru (Ø 0,4 m), ktorej zásyp čiernej farby bol premieša-
ný s uhlíkmi  

C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na JZ nezistené 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus; podľa fotograf. dokument. bola 

lebka uložená na krčných stavcoch 

Kostrový hrob 213/1954 (obr. 272) (14. 5. 1954) 

A:  v úseku 156,6 – 157,6 m hlavnej osi – od nej 4,5 – 6,2 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,7 × 0,8 m; hĺ. 1,0 m), orientá-

cia Z – V 
C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, ľavá hor. končatina ohnutá v lakti 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: muž?/adultus – maturus 

Kostrový hrob 214/1954 (obr. 273) (14. 5. 1954) 

A:  v úseku 157,6 – 158,2 m hlavnej osi – od nej 9,5 – 10,3 m smerom doľava; 
kvadrant 42 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,55 m (0,65 × 
0,35 m; hĺ. 0,75 m), orientácia Z – V 

C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevy-

značená; chýba fotograf. dokument. 
 

Kostrový hrob 215/1954 (obr. 274) (14. 5. 1954) tab. 73  

A:  v úseku 157,4 – 158,2 m hlavnej osi – od nej 20,5 – 21,3 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (0,85 × 0,45 m; 

hĺ. 0,8 m), orientácia SSZ – JJV 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy 3 sklenené koráliky (1, 2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená; chýba foto-
graf. dokument. 

Nálezy: 

1. guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 73: 17) 
2. 2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 

0,2 – 0,3 cm (tab. 73: 18, 19) 

Kostrový hrob 216/1954 (obr. 275) (14. 5. 1954) 

A:  v úseku 158,0–158,5 m hlavnej osi – od nej 21,5 – 22,3 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,45 m (0,75 × 0,45 m; hĺ. 0,65 m), orien-

tácia SSZ – JJV 
C: uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SSZ nezistené, zachované len fragmenty lebky a niekoľko 

zubov 
D: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 217/1954 (obr. 276) (17. 5. 1954) tab. 74  

A:  v úseku 158,7 – 159,5 m hlavnej osi – od nej 1,2 – 2,0 m smerom doľava; kvad-
rant 31 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m 
(1,15 × 0,6 m; hĺ. 0,8 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ, hor. končatiny 
vystreté 
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D:  pri kolenách malá váza (1); za dol. končatinami a čiastočne aj pod nimi zlomky železného krúžku (2)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 

1.  malá váza so štíhlym valcovitým hrdlom, širokým zaobleným vydutím a rovným dnom, zaoblený okraj vyhnutý; na max. vydutí hlboká 
rytá zdvojená cikcakovitá línia; vyhladený svetlohnedý povrch; v. 8 cm, Ø ústia 3,5 cm, Ø dna 4 cm (tab. 74: 1; podľa Dušek, 1966, 62, 
tab. 24: 3 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  zlomky železného krúžku (tab. 74: 2; podľa Dušek, 1966, 62, tab. 24: 4) 

Kostrový hrob 218/1954 (obr. 277) (18. 5. 1954)  tab. 74  

A:  v úseku 158,9 – 159,8 m hlavnej osi – od nej 18,5 – 19,6 m smerom doľava; kvad-
rant 53 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,1 
× 0,7 m; hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca nezistené, zachované len zlomky kostí  
D:  v strede z. polovice hrob. jamy šálka (1), západne od nej bronzová špirála (4) 

a hlinený korálik (5); v strede vých. polovice hrob. jamy miska v črepoch (2) a v hĺ. 
0,4 m hrniec (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha zlomkov kostí v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  
1.  šálka valcovitého tvaru s omfalom na dne (Ø 1 cm) a pásikovým uškom, vytiahnutým 

vysoko nad okraj, ústie mierne roztvorené; jemne plavený materiál; vyhladený a vy-
leštený zvonku tmavohnedý a zvnútra hnedočierny povrch; v. 5,1 cm (s uškom 9 cm), 
Ø ústia 6,1 – 6,5 cm, Ø dna 6,1 – 6,3 cm (tab. 74: 6) 

2. miska kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným zosilneným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; porézny materiál v lome 
čierny; hladký hnedý povrch na von. strane hrubo vyhladený; v. 5,1 cm, Ø ústia 8,9 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 74: 3) 

3.  menší hrniec súdkovitého tvaru s odsadeným dnom, zaoblený okraj miestami nepatrne vyhnutý; na max. vydutí nepravidel. plytké šikmé ry-
hy; jemne plavený materiál; hladký tmavohnedý povrch; v. 10,7 – 10,9 cm, Ø ústia 10,4 cm, Ø dna 9 cm (tab. 74: 7) 

4. špirála z bronzového drôtu kruhového prierezu, konce zahrotené; dĺ. 1,4 cm, Ø 0,3 – 0,4 cm, Ø otvorov 0,1/0,2 cm (tab. 74: 4) 
5.  guľovitý sploštený korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty; povrch značne porézny; š. 0,4 cm, 0,7 × 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 74: 5) 

Kostrový hrob 219/1954 (obr. 278) (18. 5. 1954)  tab. 74  

A:  v úseku 158,0 – 159,0 m hlavnej osi – od nej 29,4 – 31,0 m smerom 
doľava; kvadranty 53 a 64 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 
0,7 m (1,3 × 0,7 m; hĺ. 0,9 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  v strednej časti hrob. jamy (pri ľavom lakťovom kĺbe) železný nôž (1)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus 

Nálezy: 

1.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, tŕňovitá rukoväť od čepele 
oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria (tab. 74: 9; podľa 
Dušek, 1966, 63, tab. 24: 10) 

 

Kostrový hrob 220/1954 (obr. 279) (21. 5. 1954)  tab. 75, 76  

A: v úseku 158,8 – 160,5 m hlavnej osi – od nej 35,4 – 38,2 m smerom doľava; kvadrant 64 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,7 m (2,9 × 2,1 m/p.n. 2,4 × 2,0 m; 

hĺ. 1,3 m), orientácia Z – V; zásyp: piesok premiešaný so žltým ílom; hrob. jama po ce-
lom obvode ohraničená pásom žltého ílu (š. 0,2 m), v z. polovici hrob. jamy zistená ne-
pravidel. vyvýšenina zo žltého ílu (dĺ. 1,15 m; š. 0,2 – 0,3 m; hr. 0,05 – 0,55 m); dno 
hrob. jamy tvorila 0,15 – 0,2 m hrubá vrstva žltého ílu; v hĺ. 0,2 m sa nachádzal objekt 
oválneho tvaru (2,0 × 2,3 m; v strednej časti hr. 0,5 m, pri okrajoch hr. 0,15 – 0,2 m), zá-
syp: piesok čiernej farby premiešaný so žltou ílovitou zeminou  

C:  na dne hrob. jamy rozhádzaná ľudská kostra, väčšie kosti uložené v strednej časti 
D1 – hrob 220: vo vých. polovici hrob. jamy medzi kostrovými zvyškami 2 misy (1, 2), 

džbánok (3), 2 železné tyčinky (5), bronzový gombík (6), sklenený korálik (7), 3 hlinené 

koráliky (8 – 10), jantárový korálik (11), 2 bronzové hroty šípov (12, 13), železné zubadlo 

(14), bronzová faléra (15), 4 zuby medveďa (16, 17), zlomky britvy (18), bronzový nit 
(19), zlomky železného noža (20), zlomok kosteného predmetu (21) a zlomky kriedovitej 

hmoty; v z. polovici hrob. jamy malá váza (4)  

D2 – objekt: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/juvenis; poloha nálezu č. 21 a svetové strany v nákrese 

nevyznačené; fotograf. dokument. nedostatočná  

Nálezy: 
1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým zaobleným okrajom a malým 

rovným odsadeným dnom, pod okrajom široká obežná ryha po vytáčaní; vyhladený tmavo-
sivý povrch; v. 9 cm, Ø ústia 17 cm, Ø dna 6 cm (tab. 75: 2; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 14: 27 a podľa fotograf. dokument.) 

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, podsadenou spodnou časťou a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný a odsadený; 
mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku vyhladený a vyleštený tmavohnedý povrch s čiernymi škvrnami, zvnútra 
sivočierny povrch vyhladený iba okolo okraja, ostatná časť hladká; v. 9,5 cm, Ø ústia 27,3 cm, Ø dna 9 cm (tab. 75: 1) 
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3.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým nad 
okraj, v hornej časti kónického hrdla vodorovné rebro; na von. strane dna centrálne umiestnené nevýrazné kruhové odtlačky dosky hrn-
čiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a vyleštený sivočierny povrch, zvnútra sivočierny povrch vyleštený iba oko-
lo okraja, ostatná časť hladká, na vnút. strane pod vydutím výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna výrazné 
stopy opotrebovania; v. 8 – 8,4 cm (s uškom 11,6 m), Ø ústia 8,1 – 8,4 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 75: 12) 

4.  malá plynule profilovaná váza so zaobleným vydutím a rovným dnom, zaoblený okraj lievikovito roztvorený; hnedý povrch; v. 14 cm, 
Ø ústia 9 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 75: 6; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 24: 12 a podľa fotograf. dokument.) 

5.  2 hrdzou spojené železné tyčinky kruhového prierezu so zachovanými hrotmi; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 5,3/3,6 cm,  
Ø cm 0,3/0,4 (tab. 75: 26) 

6.  poškodený bronzový gombík (tab. 76: 2; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 24: 20) 
7.  neúplný kónický korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,7 cm, Ø 1,1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm 

(tab. 75: 3) 
8. guľovitý sploštený korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch hladký; š. 0,7 – 0,9 cm,  

Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 75: 4)  
9.  neúplný valcovitý korálik zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom; povrch hladký; zachovaná dĺ. 2,5 cm, 

0,9 × 1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 75: 5)  
10.  guľovitý sploštený korálik z keramickej hmoty, zdobený obvodovými ryhami; povrch značne otavený; š. 1,4 – 1,5 cm, Ø 1,9 cm, Ø otvoru 

0,6 cm (tab. 75: 10) 
11.  jantárový korálik; povrch hladký; max. š. 1,7 cm, 1,7 × 2,3 cm, otvor 0,4 × 0,5 cm (tab. 75: 11) 
12.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,7 cm, š. 1 cm (tab. 

75: 27) 
13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 75: 28) 
14.  železné zubadlo s oblúkovito prehnutými bočnicami, zakončenými krúžkami (tab. 76: 1; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 24: 14)  
15.  masívna liata bronzová faléra kosoštvorcového tvaru s 2 priečnymi tyčinkovitými uškami oválneho prierezu, pripevnenými na spodnej 

strane; v. 1,1 – 1,3 cm, dĺ. 4,3 cm, š. 2,2 cm (tab. 75: 25, 25a – c) 
16.  3 zuby medveďa so symetricky umiestneným otvorom v koreni; čiastočne poškodené (tab. 76: 3, 4, 6; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 24: 29 

– 31)  
17.  fragment zuba medveďa (tab. 76: 5; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 24: 32)  
18.  britva: 5 fragmentov kostenej pošvy so zvyškami zasunutej železnej čepele; na jednom konci pošvy zvyšky železného nitu a v jej strede 

na pozdĺžnom okraji otvor pre nit; na pošve miestami zachovaná rytá výzdoba: sieťový ornament; zachované dĺ. 8,3/1,8/4,1/2,9/3,4 cm 
(tab. 75: 7, 9, 14 – 16) 

19.  neúplný bronzový nit s klobúkovitou hlavičkou a tyčinkou kruhového prierezu (pravdepodobne z kostenej pošvy britvy č. 18); zachovaná 
v. 0,3 cm, Ø 0,5 cm (tab. 75: 13)  

20.  8 zlomkov čepele a tŕňovitej rukoväte železného noža s rovným chrbtom; povrch značne skorodovaný (tab. 75: 17 – 24) 
21. zlomok kosteného predmetu valcovitého tvaru; rytá výzdoba: rady vpichov a kruhové očká; zachovaná dĺ. 2,4 cm (tab. 75: 8) 

Kostrový hrob 221/1954 (obr. 280) (24. 5. 1954)  tab. 74  

A:  v úseku 160,0 – 160,8 m hlavnej osi – od nej 28,0 – 29,2 m smerom doľava; kvad-
rant 53 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m 
(1,2 × 0,6 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V; 2 tretiny hrob. jamy porušené pri zem-
ných prácach, neporušená ostala len časť z. polovice  

C:  zachované len kosti predkolenia jednej z dol. končatín  
D:  v neporušenej časti hrob. jamy hrniec (1), misa (2) a črepy z 3 nádob (3, 4) 

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostí v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. 
dokument. 

Nálezy: 

1.  menší hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a odsa-
deným dnom; pod okrajom 4 pravidelne rozmiestnené plastické oválne v strede pretlačené výčnelky; mierne porézny materiál; vyhladený 
zvonku tmavý žltohnedý až tmavohnedý a zvnútra svetlý žltohnedý povrch; v. 12 – 12,5 cm, Ø ústia 11 cm, Ø dna 8,6 – 9,2 cm (tab. 74: 11) 

2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu (podľa fotograf. dokument. bola pravdepodobne vyrobená ručne), so zatiahnutým zaobleným 
okrajom, ostro lomeným zahnutím, podsadenou spodnou časťou a rovným dnom; vyhladený hnedý povrch; v. 8 cm, Ø ústia 26 cm, Ø dna 
9,5 cm (tab. 74: 12; podľa Dušek, 1966, 63, tab. 25: 1 a podľa fotograf. dokument.) 

3.  črepy z hrubostennej nádoby (hrniec alebo džbánok), jeden črep so zvyškami plastického výčnelku alebo pásikového uška; mierne poréz-
ny materiál v lome čierny; zvonku vyhladený tmavohnedý a zvnútra nepravidel. tmavý žltohnedý povrch; hr. stien 1 – 1,2 cm 

4.  črepy z tiel 2 nádob 

Kostrový hrob 222/1954 (obr. 281) (25. 5. 1954)   tab. 74  

A:  v úseku 160,0 – 160,8 m hlavnej osi – od nej 2,5 – 3,8 m smerom doprava; kvadrant 31 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,3 × 

0,8 m; hĺ. 0,8 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaná len lebka, 

uložená na pravú spánkovú kosť  
D:  v strede vých. polovice hrob. jamy hrniec (1)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 
1.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom a tyčinkovitým uškom, vybieha-

júcim z okraja, okraj miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný; poréz-
ny materiál; nepravidel. zvonku tehlovohnedý až tmavohnedý a zvnútra 
tmavohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 12,6 – 12,8 cm, Ø ústia 10 – 
10,8 cm, Ø dna 9 cm (tab. 74: 10) 
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Kostrový hrob 223/1954 (obr. 282) (25. 5. 1954)  tab. 76  

A:  v úseku 160,7 – 162,0 m hlavnej osi – od nej 7,6 – 9,6 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,8 × 1,15 m; hĺ. 0,9 m), 

orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá stehenná kosť posunutá z pôvodnej 

polohy  
D:  cez pravé predlaktie prevlečený železný náramok (1)  

E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus 

Nálezy: 
1.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru so zúženými 

koncami, kruhový prierez; povrch čiastočne skorodovaný; von. Ø 
6,4 cm, vnút. Ø 5,6 cm (tab. 76: 7) 

Kostrový hrob 224/1954 (obr. 283) (25. 5. 1954) 

A:  v úseku 160,3 – 161,4 m hlavnej osi – od nej 10,4 – 11,1 m sme-
rom doľava; kvadrant 42 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m 
(1,1 × 0,7 m; hĺ. 0,9 m), orientácia SZ – JV 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, hor. kon-
čatiny vystreté 

D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: infans I 

Kostrový hrob 225/1954 (obr. 284) (25. 5. 1954) 

A:  v úseku 160,4 – 161,4 m hlavnej osi – od nej 14,0 – 15,8 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,9 m (1,6 × 1,1 m; hĺ. 1,1 m), 

orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, ľavá hor. končatina vystretá  
D:  o chrbticu pochovaného jedinca opretý plochý kameň (1)  
E:  antropologický posudok: žena/adultus 

Nálezy: 

1.  plochý kameň; povrch v strednej časti zdrsnený; dĺ. 18 cm, š. 10 cm, hr. 5 cm (podľa Dušek, 1966, 63) 

Kostrový hrob 226/1954 (obr. 285) (28. 5. 1954)   tab. 76  

A:  v úseku 160,3 – 162,5 m hlavnej osi – od nej 23,6 – 25,6 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,9 m (2,0 × 1,2 m; hĺ. 1,1 m), 

orientácia Z – V 
C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, pravá dol. končatina skrčená a uložená na pravý 

bok, hor. končatiny ohnuté v lakťoch, lebka uložená na pravú spánkovú kosť  
D:  z von. strany ľavého lakťovému kĺbu malá váza (1); z von. strany ľavej stehennej kosti (bližšie 

k bedrovému kĺbu) misa (2); z von. strany pravej stehennej kosti (bližšie k bedrovému kĺbu) železný 

nôž (3)  
E:  antropologický posudok: muž/adultus; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 53: 6 

Nálezy: 

1.  neúplná malá váza dvojkónického tvaru s rovným dnom, okraj sa nezachoval; mierne porézny mate-
riál v lome sivočierny; miestami hladký a miestami zdrsnený hnedočierny povrch; zachovaná v. 9,6 cm, 
Ø dna 5,3 cm (tab. 76: 14) 

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a náznakom ostrejšieho lomu na zahnutí, okraj do-
vnútra šikmo zrezaný a odsadený; jemne plavený materiál; vyhladený tehlovohnedý povrch oboj-
stranne potiahnutý žltohnedou hlinkou; v. 9 cm, Ø ústia 23,7 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 76: 13) 

3. železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele 
oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 8,8 cm (tab. 
76: 15) 

Kostrový hrob 227/1954 (obr. 286) (29. 5. 1954)  tab. 76  

A:  v úseku 159,6 – 160,8 m hlavnej osi – od nej 
20,0 – 21,8 m smerom doľava; kvadrant 53 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,6 × 0,85 m; hĺ. 
1,15 m), orientácia Z – V 

C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, pravá dol. končatina skrčená  
a uložená na pravý bok, hor. končatiny ohnuté v lakťoch, lebka uložená na pravej 
spánkovej kosti  

D:  z von. strany pravého predlaktia (bližšie k lakťovému kĺbu) črepy z 2 nádob (1, 2); 
pri pravom ramennom kĺbe a pravej kľúčnej kosti 2 zlomky železnej tyčinky (3); za 
lebkou (pri ľavej kľúčnej kosti) 2 zlomky železnej ihlice (4); z von. strany ľavej ra-
mennej kosti (bližšie k ramennému kĺbu) praslen (5) a 2 cm východne od neho frag-
ment ďalšieho praslena (6)  

E: antropologický posudok: žena/maturus 
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Nálezy: 

1.  2 črepy z tela nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou 
hlinkou; hr. stien 1,1 cm  

2.  črepy z tela hrnca; porézny materiál v lome čierny; hladký zvonku tmavý žltohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch; hr. stien 1 – 1,2 cm 
3.  2 zlomky železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 3,1/1,7 cm (tab. 76: 11, 12)  
4.  2 zlomky železnej ihlice s odlomeným hrotom, hlavica sa nezachovala, kruhový prierez; povrch čiastočne skorodovaný; zachované dĺ. 

4,6/2,5 cm, Ø ihlice 0,2 – 0,3 cm (tab. 76: 10) 
5.  nepravidel. guľovitý sploštený praslen z hnedej hliny, vydutie hranené; povrch vyhladený; v. 2 – 2,2 cm, Ø 3,8 cm (tab. 76: 8) 
6.  fragment praslena z tmavohnedej hliny (tab. 76: 9) 

Kostrový hrob 228/1954 (obr. 287) (1. 6. 1954) 

A:  v úseku 162,8 – 163,5 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 31,0 m smerom doľava; kvadrant 64 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,9 × 0,5 m; 

hĺ. 0,5 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky 

a zlomky kostí skrčených dol. končatín  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: infans II – III; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 229/1954 (obr. 288) (1. 6. 1954)  tab. 77  

A:  v úseku 163,8 – 164,4 m hlavnej osi – od nej 10,0 – 11,0 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (0,95 × 

0,55 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené 
D:  v strednej časti hrob. jamy (pri zlomkoch dlhých kostí) misa v črepoch (1) a hrniec (2)  

E:  antropologický posudok: infans I; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným od-

sadeným dnom, zhrubnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál; vy-
hladený tmavý sivohnedý povrch na von. strane značne poškodený; v. 8,7 cm, Ø ústia 
23,6 cm, Ø dna 9,2 cm (tab. 77: 1) 

2.  menší hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; pod okrajom 4 plastické výčnelky; hnedý povrch;  
v. 11 cm, Ø ústia 6,5 cm, Ø dna 6 cm (tab. 77: 2; podľa Dušek, 1966, 64, tab. 25: 12) 

Kostrový hrob 230/1954 (obr. 289) (3. 6. 1954) 

A:  v úseku 163,5 – 164,5 m hlavnej osi – od nej 12,7 – 14,0 m smerom doľava; kvadrant 42 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,5 m (1,5 × 0,85 m; hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V  
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, z pravej hor. končatiny zachovaná len ramenná kosť 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: muž?/infans III 

Kostrový hrob 231/1954 (obr. 290) (4. 6. 1954)  tab. 76  

A:  v úseku 164,25 – 164,8 m hlavnej osi – od nej 19,0 – 20,0 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (0,85 × 0,45 m; hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
C:  kostra nezachovaná, podľa sfarbenia piesčitého dna jedinec po-

chovaný pravdepodobne v skrčenej polohe s hlavou na Z  
D:  v strede z. polovice hrob. jamy 2 sklenené koráliky (1, 2) a hlinený 

korálik (3); v strede vých. polovice hrob. jamy plochý kameň (4)  

E:  antropologický posudok3t. 

Nálezy: 

1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,6 cm,  
Ø otvoru 0,15 cm (tab. 76: 17) 

2.  neúplný guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla; povrch čiastočne 
skorodovaný; š. 0,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 76: 18) 

3.  nízky valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami; povrch čiastočne porézny; š. 0,5 – 
0,6 cm, 1 × 1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 76: 16) 

4.  plochý kameň; dĺ. 20 cm, š. 15 cm, hr. 5 cm (podľa Dušek, 1966, 64) 

Kostrový hrob 232/1954 (obr. 291) (4. 6. 1954)  tab. 76  

A:  v úseku 165,0 – 165,6 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,9 m smerom doľava; kvadrant 53  
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,5 m (0,75 × 0,4 m; hĺ. 0,7 m), orientá-

cia Z – V  
C:  kostra strávená, uloženie jedinca s hlavou orientovanou pravdepodobne na Z nezistené  
D:  v strednej časti hrob. jamy (blízko zlomkov kostí) bronzová špirála (1)  
E:  antropologický posudok: novorodenec; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1. špirála z bronzového drôtu obdĺžnikového prierezu; povrch miestami čiastočne skorodovaný; dĺ. 3 cm, Ø 0,3 cm, Ø otvorov 0,2 cm (tab. 

76: 19) 
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Kostrový hrob 233/1954 (obr. 292) (4. 6. 1954)  tab. 77 

A:  v úseku 122,0 – 122,6 m hlavnej osi – od nej 32,0 – 33,5 m smerom doprava; kvadrant 6 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,0 m (1,4 × 0,85 m; 

hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strede vých. polovice hrob. jamy bronzový náramok (1); v strede z. polovice hrob. jamy 

bronzová záušnica (2); v strede j. polovice hrob. jamy železný nôž (4) a 5 amorfných že-

lezných zlomkov; pri noži (4) bronzový hrot šípu (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha zlomkov v nákrese nevyznačená; na základe polohy zá-
ušnice (2) bol jedinec pochovaný pravdepodobne s hlavou na Z; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, vysoký segmentový prierez; povrch miestami 
čiastočne skorodovaný; von. 5,3 × 5,5 cm, vnút. 4,5 × 4,9 cm (tab. 77: 13) 

2.  masívna bronzová krúžková záušnica s preloženými odseknutými koncami, kosoštvorcový prierez; von. 1,4 × 2 cm, vnút. 1 × 1,2 cm (tab. 
77: 15) 

3.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky, nepravidel. otvor; povrch čiastočne skorodovaný; stopy opotrebovania 
na ostrí; dĺ. 2,7 cm, š. 0,8 cm (tab. 77: 14) 

4.  neúplný železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, pravdepodobne tŕňovitá rukoväť sa nezachovala; povrch 
značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 6,8 cm (tab. 77: 16) 

Kostrový hrob 234/1954 (obr. 293) (8. 6. 1954) 

A:  v úseku 163,0 – 163,8 m hlavnej osi – od nej 27,0 – 28,3 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (1,2 × 0,7 m; hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V  
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 235/1954 (obr. 294) (8. 6. 1954) 

A:  v úseku 163,2 – 164,2 m hlavnej osi – od nej 40,0 – 41,4 m smerom doľava; kvadrant 64 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (1,4 × 0,7 m; 

hĺ. 0,5 m), orientácia V – Z 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na V nezistené, zachované len fragmenty lebky  
D:  v strede z. polovice hrob. jamy zhluk 6 amorfných plochých kameňov sivej farby  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 236/1954 (obr. 295) (9. 6. 1954)   tab. 77  

A:  v úseku 165,2 – 166,5 m hlavnej osi – od nej 24,0 – 25,6 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,6 m (1,6 × 0,9 m; hĺ. 0,8 m), orientácia SSZ – JJV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ  
D:  pri krčných stavcoch 2 sklenené koráliky (1, 2), 5 hlinených korálikov (3 – 6) a 3 železné pliešky (7)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 

77: 7) 
2.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm 

(tab. 77: 8) 
3.  guľovitý sploštený korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou 

hlinkou; š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 77: 6) 
4.  neúplný valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom; hladký povrch 

potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou; zachovaná dĺ. 2,8 cm, 1 × 1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 77: 9) 
5.  2 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zachovanej výplne);  

š. 0,7 – 0,9 cm, Ø 1,2 – 1,3 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 77: 10, 11) 
6.  neúplný nízky valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 

4 plytkými kruhovými jamkami; povrch mierne porézny; š. 0,6 cm, 1 × 1 cm, 
Ø otvoru 0,3 cm (tab. 77: 12) 

7.  zlomky 3 železných plieškov; povrch značne skorodovaný (tab. 77: 3 – 5) 

Kostrový hrob 237/1954 (obr. 296) (11. 6. 1954) 

A:  v úseku 165,5 – 166,5 m hlavnej osi – od nej 15,5 – 17,2 m smerom doľava; kvadranty 42 a 53  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,4 m (1,7 × 0,9 m; hĺ. 0,5 m), orientácia Z – V  
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, lebka uložená na pravej spánkovej kosti  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: žena/maturus; podľa fotograf. dokumentácie bola kostra zachovaná kompletne 

Kostrový hrob 238/1954 (obr. 297) (11. 6. 1954)  tab. 77  

A:  v úseku 166,7 – 168,2 m hlavnej osi – od nej 22,1 – 23,8 m smerom doľava; kvadrant 53 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,5 × 1,0 m/p. n. 14,0 × 0,95 

m; hĺ. 0,8 m), orientácia J – S 
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C:  kostra v polohe na chrbte s hlavou na J, dol. končatiny skrčené a uložené na ľavý bok, hor. končatiny ohnuté 
v lakťoch a uložené na ľavú stranu, lebka uložená na záhlaví  

D:  z von. strany pravého lakťového kĺbu fragment železnej ihlice (1)  
E:  antropologický posudok: žena/maturus; podľa fotograf. dokument. bola lebka uložená na krčných stavcoch 

Nálezy: 

1.  fragment železnej ihlice, hlavica sa nezachovala, ihla kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; 
zachovaná dĺ. 5,6 cm, Ø ihly 0,3 cm (tab. 77: 17)  

Kostrový hrob 239/1954 (obr. 298) (15. 6. 1954)  tab. 77  

A:  v úseku 167,0 – 169,0 m hlavnej osi – od nej 27,0 – 28,1 m 
smerom doľava; kvadranty 53 a 54 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaob-
lenými rohmi v hĺ. 0,15 m (2,0 × 1,1 m; hĺ. 0,8 m), orientácia 
SZ – JV 

C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na SZ, 
z hor. končatín zachovaná len jedna dlhá kosť  

D:  za lebkou (v mieste pôvodného uloženia pravej ramennej kosti/pravej kľúčnej kosti) bron-

zová ihlica (1)  
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; podľa fotograf. dokument. bola lebka 

uložená na ľavej spánkovej kosti 

Nálezy: 

1.  bronzová ihlica s neúplnou hlavicou, ohnutou nadol a následne stočenou do očka, príp. v špirálu, ihla kruhového a hlavica kosoštvorco-
vého prierezu; hlavica čiastočne skorodovaná; dĺ. 9,3 cm, Ø ihly 0,2 – 0,3 cm (tab. 77: 18) 

Kostrový hrob 240/1954 (obr. 299) (15. 6. 1954)   tab. 77  

A:  v úseku 166,4 – 168,3 m hlavnej osi – od nej 35,8 – 37,2 m smerom doľava; kvadranty 64  
a 65 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru s pravouhlými rohmi v hĺ. 1,25 m (1,9 × 1,4 m; hĺ. 
1,45 m), orientácia: dlhšie strany SZ – JV, kratšie strany SV – JZ; zásyp: piesok premiešaný 
s malým množstvom ílu; hrob. jama po celom obvode na dne ohraničená pásom žltého ílu 
(š. 0,2 m; hr. 0,2 – 0,25 m); hrob vykradnutý  

C:  neúplná kostra rozhádzaná, lebka nájdená v hĺ. 1,15 m, ostatné kosti v hĺ. 1,15 – 1,2 m 
D:  v strede pravej polovice hrob. jamy pri priečnej osi (v hĺ. 1,2 – 1,33 m) misa (1) a pri nej (v hĺ. 

1,33 m) malá váza (3); v strede sz. štvrtiny miska v črepoch (2) a črepy z 3 nádob (4, 5); pri 
lebke jantárový korálik (6); v strede vých. štvrtiny (v hĺ. 1,16 m) plochý kameň (7)  

E:  antropologický posudok: muž?/adultus – maturus; svetové strany v nákrese nevyznačené  

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým zaobleným okrajom, ostro lome-
ným zahnutím a rovným odsadeným dnom; na von. strane dna centrálne umiestnený kruhový 
odtlačok dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený svetlosivý povrch 
obojstranne potiahnutý žltohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 6,9 
– 7,5 cm, Ø ústia 20,6 – 21,2 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 77: 22) 

2.  hlboká miska polguľovitého tvaru s malým rovným dnom, vodorovný okraj zaoblený; jemne 
plavený materiál v lome tehlovej farby; vyhladený a na von. strane vyleštený zvonku čier-
ny a zvnútra hnedočierny povrch; pod okrajom 2 vedľa seba umiestnené reparačné otvory 
(Ø 0,6 a 0,5 cm); v. 9,9 cm, Ø ústia 16,7 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 77: 19) 

3.  malá váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a rovným mierne odsadeným dnom, 
zaoblený okraj miestami vyhnutý; na vydutí rad nechtových vrypov; porézny materiál; nepravidel. svetlohnedý až sivočierny povrch; 
v. 8,7 – 9,3 cm, Ø ústia 4,8 cm, Ø dna 5,1 cm (tab. 77: 20) 

4.  črep z tela nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome žltohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch obojstranne potiahnutý 
hrubou čiernou hlinkou, na von. strane vyleštenou; hr. stien 0,7 – 1 cm  

5.  2 okrajové črepy z 2 mís, povrch značne poškodený 
6.  jantárový kotúčovitý korálik; povrch skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 77: 21) 
7.  plochý kameň sivej farby; dĺ. 15 cm, š. 9 m, hr. 2,5 cm (podľa Dušek, 1966, 64) 

Kostrový hrob 241/1954 (obr. 300) (15. 6. 1954)  tab. 78  

A:  v úseku 168,7 – 169,7 m hlavnej osi – od nej 13,0 – 14,0 m smerom doľava; kvadrant 43 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,65 m 

(1,0 × 0,75 m; hĺ. 0,85 m), orientácia Z – V  
C:  v s. polovici hrob. jamy neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku 

s hlavou na Z  
D:  za lebkou hrniec (1) a východne od neho (pri s. stene hrob. jamy) misa na nôžke  

v črepoch (2); z von. strany pravej hor. končatiny zlomky železného náramku (3)  
E:  antropologický posudok: Ø; misa č. 2 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom 

sa nachádzala v čase odkrytia hrobu  
Nálezy: 
1.  menší hrniec súdkovitého tvaru, okraj dovnútra šikmo zrezaný, na vnút. strane dna 

obvodový žliabok; na max. vydutí rad nepravidel. šikmých plytkých žliabkov; 
jemne plavený materiál v lome sivočierny; nepravidel. a na von. strane drsný zvon-
ku svetlý žltohnedý a zvnútra tmavý žltohnedý povrch; v. 9,8 – 10,4 cm, Ø ústia 
10,8 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 78: 2) 
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2.  plytká menšia misa polguľovitého tvaru na vysokej dutej kónickej nôžke, okraj zaoblený; jemne plavený materiál; vyhladený a na von. 
strane vyleštený zvonku hnedočierny a zvnútra sivočierny povrch; v. 6,5 cm (s nôžkou 11,9 cm), Ø ústia 22,5 cm, horný Ø nôžky 7,1 cm, 
dolný Ø nôžky 9 cm (tab. 78: 1)  

3.  2 zlomky železného otvoreného tyčinkového náramku so zaoblenými koncami, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 78: 3) 

Kostrový hrob 242/1954 (obr. 301) (16. 6. 1954)  tab. 78  

A:  v úseku 169,1 – 169,9 m hlavnej osi – od nej 7,0 – 7,5 m smerom doľava; kvadrant 43 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (0,9 × 0,55 m; hĺ. 1,0 m), 

orientácia SSZ – JJV 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené 
D:  v strede sz. štvrtiny hrob. jamy hrniec (1), uložený na boku  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená 
 

Nálezy 
1.  menší hrniec súdkovitého tvaru s rovným odsadeným dnom; pod zaobleným okrajom plastický presekávaný pásik; porézny materiál; hrubo 

vyhladený tmavý žltohnedý až tmavohnedý povrch na von. strane čiastočne poškodený; v. 12,8 cm, Ø ústia 11 cm, Ø dna 9,3 cm (tab. 78: 4) 

Kostrový hrob 243/1954 (obr. 302) (17. 6. 1954)  

A:  v úseku 167,5 – 169,0 m hlavnej osi – od nej 25,0 – 25,9 m smerom doľava; kvadranty 53 a 54 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,5 × 0,9 m; hĺ. 1,0 m), orientácia SZ – 

JV  
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, pravá hor. končatina vystretá 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus 

Kostrový hrob 244/1954 (obr. 303) (9. 6. 1954)   tab. 78  

A:  v úseku 165,0 – 166,5 m hlavnej osi – od nej na 26,0 – 
26,8 m smerom doľava; kvadrant 53 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom 
v hĺ. 0,9 m (1,7 × 1,0 m; hĺ. 1,1 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hla-
vou na SSZ, hor. končatiny nezachované  

D: pri tvárovej časti lebky džbánok (1); južne od zlomkov 
rebier praslen (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 
1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, malým 

dnom a zachovaným koreňom pásikového uška, okraj sa nezachoval; jemne plavený 
materiál; na hladkom sivom povrchu zvyšky žltohnedej hlinky, na von. strane nevýrazné a na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na 
časti von. strany vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; zachovaná v. 9,2 cm, Ø dna 3 cm (tab. 78: 5) 

2.  hlinený dvojkónický praslen, zdobený 3 skupinkami koncentrických rytých elíps; v. 2 cm (tab. 78: 6; podľa Dušek, 1966, 65, tab. 26: 8)  

Kostrový hrob 245/1954 (obr. 304) (9. 6. 1954)  tab. 78  

A:  v úseku 164,9 – 166,0 m hlavnej osi – od nej 31,0 – 32,7 m smerom doľava; kvadrant 64 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,25 m (1,65 × 1,05 m; hĺ. 1,15 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny a rebrá nezachované, ľavá dol. končatina 

vystretá  
D:  v strednej časti hrob. jamy fragment železnej tyčinky (1), 2 zlomky železnej tyčinky (2) a 2 amorfné želez-

né zlomky  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; 
zachovaná dĺ. 3,4 cm, Ø 0,4 cm (tab. 78: 7)  

2.  2 zlomky železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachované dĺ. 0,9/1 cm,  
Ø 0,3 cm (tab. 78: 8, 9) 

Kostrový hrob 246/1954 (obr. 305) (18. 6. 1954)   tab. 78 

A:  v úseku 169,1 – 170,1 m hlavnej osi – od nej 10,6 – 11,1 m smerom doľava; kvad-
rant 43 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,0 m (1,2 × 0,65 m; 
hĺ. 1,2 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ  
D:  misa (1) čiastočne prekrývala ľavú ramennú kosť, stavce chrbtice a rebrá; pri mise 

(1) džbánok (2) a pod misou (1) kameň (8); v zásype hrob. jamy črepy z 2 nádob 

(3, 4); v mise (1) 2 bronzové záušnice (5, 6), bronzový korálik (7) a zlomok okru 
trojuholníkového tvaru  

E:  antropologický posudok: infans; poloha nálezov č. 3, 4 v nákrese nevyznačená 
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Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; hnedý povrch; v. 9 cm, Ø ústia 30 cm, Ø dna 10 cm (tab. 78: 15; 
podľa Dušek, 1966, 65, tab. 26: 11)  

2.  dvojkónický džbánok so širokým ostro lomeným vydutím, umiestneným v dolnej tretine tela, rovným odsadeným dnom a pásikovým, 
pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené od vydutia; v dolnej polovici uška umiestnená rytá znač-
ka; porézny materiál v lome čierny; vyhladený zvonku svetlohnedý až tmavohnedý a zvnútra svetlohnedý až sivočierny povrch, na časti 
von. strany vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 8 – 8,2 cm (s uškom 9,9 cm), Ø ústia 6 – 6,6 cm, Ø dna 4,2 cm (tab. 78: 14) 

3.  črepy z tela a dno nádoby (hrniec?), rovné dno odsadené; porézny materiál; hladký zvonku tmavý žltohnedý až hnedý a zvnútra hnedo-
čierny a tehlový povrch; Ø dna 13 cm, hr. stien 0,8 – 1,1 cm (tab. 78: 10) 

4.  4 črepy z tela nádoby; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; vyhladený zvonku hnedočierny a zvnútra hnedý povrch; hr. stien 
1,0 cm 

5.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; koniec v mieste nezachovanej hlavič-
ka hladký a kruhového prierezu; von. 1,5 × 1,9 cm, vnút. 0,5 × 0,7 cm (tab. 78: 11, 11a) 

6.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu, zosilneným koncom a pravdepodobne striebornou plechovou 
kužeľovitou hlavičkou, zdobenou granuláciou (4 trojlístky); krúžok potiahnutý pravdepodobne striebornou fóliou (oba jej konce pritepa-
né na vnút. strane krúžku); von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 0,8 cm (tab. 78: 13) 

7.  bronzový liaty súdkovitý korálik; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,7 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 78: 12) 
8.  kameň tmavosivej farby; dĺ. 14 cm, š. 6 cm, hr. 4 cm (podľa Dušek, 1966, 65) 

Trojhrob 247/1954 – kostrový hrob 247a, kostrový hrob 247b a kostrový hrob 247c (obr. 306) (22. 6. 1954)  tab. 81  

A1 – 3: v úseku 169,5 – 171,0 m hlavnej osi – od nej 23,0 – 25,7 m smerom doľava; kvadrant 54 
B1 – 3: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (2,6 × 1,7 m/p. n. 

2,5 × 1,55 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C1 – hrob 247a: v z. polovici hrob. jamy kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, lebka 

uložená na záhlaví  
C2 – hrob 247b: vo vých. polovici hrob. jamy kostra v skrčenej polohe ľavom boku s hlavou na Z, hor. 

končatiny vystreté 
C3 – hrob 247c: pod ľavou ramennou kosťou jedinca 247b kostra vo vystretej polohe s hlavou na Z  
D1: bez nálezov 
D2: v strede sv. štvrtiny hrob. jamy džbánok (1); pri článkoch prstov pravej hor. končatiny bronzový krú-

žok (2)  

D3: bez nálezov 
E1: antropologický posudok: muž/adultus – maturus; podľa fotograf. dokumentácie bola lebka uložená 

na spánkovej kosti (Dušek, 1966, tab. 55: 1) 
E2: antropologický posudok: žena/adultus 
E3: antropologický posudok: infans I; poloha detskej kostry z nákresu nejasná 

Nálezy: 

1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zachovaným koreňom pásikového uška (uško 
pri okraji široké 2,7 cm), výrazne opotrebovaný; jemne plavený materiál v lome žltohnedý; hladký 
sivočierny povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, na väčšej časti von. strany okraja, 
vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; v. 6,3 cm, Ø ústia 5,3 cm, Ø dna 2,7 cm (tab. 81: 1) 

2.  bronzový otvorený tyčinkový krúžok so široko preloženými zahrotenými koncami, nízky segmentový prierez; von. Ø 2 cm, vnút. 1,5 × 
1,7 cm (tab. 81: 2) 

Birituálny dvojhrob 248/1954 – kostrový hrob 248a a žiarový hrob 248b (obr. 307) (22. 6. 1954)  tab. 79, 80 

A1 – 2: v úseku 169,5 – 170,8 m hlavnej osi – od nej 30,6 – 32,5 m smerom doľava; kvadrant 65 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (2,0 × 1,25 m; 

hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V 
C1 – kostrový hrob 248a: v sv. štvrtine hrob. jamy kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou 

na Z, pravá hor. končatina vystretá  
C2 – žiarový hrob 248b: južne od kostry bola do dna hrob. jamy vyhĺbená jama nepravidel. tvaru a v nej 

uložené zvyšky spálených kostí; orientácia SZ – JV; zásyp: piesok bielej farby bez primiešaných 
uhlíkov  

D1: pri z. stene hrob. jamy (na pozdĺžnej osi) hrniec (1); v strede z. polovice hrob. jamy misa (2), pri 
nej hrniec (3) a ďalšia misa (4); v mise (4) džbánok (5); v strede sz. štvrtiny hrob. jamy miniatúrna 

váza (6); za chrbticou miniatúrna váza (7)  

D2: šálka (8), fragmenty 6 železných tyčiniek (9 – 13), hlinený korálik (14), jantárový korálik (15), že-
lezná dýka (16), 6 bronzových hrotov šípov (17 – 22), železný krúžok (23), zlomok železného noža 

(24) a zlomok železného predmetu (25): v zásype žiarového hrobu 
E:  poloha nálezov č. 23 – 25 v nákrese nevyznačená; príslušnosť nálezov č. 1 – 6 k hrobovej výbave 

jedinca 248a je sporná 
E1:  antropologický posudok: infans II? 
E2:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; 
pod okrajom plastický pretláčaný pásik; mierne porézny materiál; zdrsnený tmavohnedý povrch na 
vnút. strane s čiernymi škvrnami; v. 14,9 cm, Ø ústia 12 cm, Ø dna 10,7 cm (tab. 79: 7) 

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým, ostro lomeným zahnutím a rovným dnom; na zahnutí 2 vedľa seba umiestnené reparačné otvory; 
vyhladený povrch; v. 9 cm, Ø ústia 31 cm, Ø dna 10 cm (tab. 79: 4; podľa Dušek, 1966, 65, tab. 26: 24 a podľa fotograf. dokument.) 

3.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; pod okrajom plastický pretláčaný pásik; hnedý povrch; 
v. 15,5 cm, Ø ústia 11,5 cm, Ø dna 11 cm (tab. 79: 5; podľa Dušek, 1966, 65, tab. 26: 26) 

Obr. 306 

Obr. 307 
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4.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a konkávnym dnom; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku 
žltohnedý a zvnútra sivočierny povrch; v. 12,2 cm, Ø ústia 31,5 cm, Ø dna 12,3 cm (tab. 79: 1) 

5.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s nízko položeným širokým zaobleným vydutím, odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne 
žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené od vydutia; na von. strane dna centrálne v kruhu umiestnená rytá 
značka v podobe písmena X; jemne plavený materiál; vyhladený žltohnedý až tmavohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytá-
čaní, na časti von. strany vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; v. 8,6 – 8,9 cm (s uškom 11,4 cm), Ø ústia 8,1 – 8,6 cm, Ø dna 5 cm 
(tab. 79: 2, 2a) 

6.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru so zalomeným vydutím a malým dnom, okraj miestami vyhnutý; jemne plavený materiál v lome 
tehlovej farby; nepravidel. tehlovohnedý povrch; v. 5,9 – 6,2 cm, Ø ústia 3,3 cm, Ø dna 2,4 cm (tab. 79: 8) 

7.  miniatúrna váza s guľovitým telom a valcovitým hrdlom, okraj mierne vyhnutý; na vydutí rad nepravidelne rozmiestnených zvislých a šik-
mých plytkých žliabkov; jemne plavený materiál; vyhladený a na von. strane vyleštený tmavohnedý povrch; v. 6 – 6,6 cm, Ø ústia 3,9 cm,  
Ø dna 2,6 cm (tab. 79: 3) 

8.  šálka s esovito profilovanou hornou časťou, rovným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj; mierne 
porézny materiál v lome sivočierny; vyhladený zvonku tmavohnedý povrch so svetlohnedými škvrnami a zvnútra hnedočierny povrch; 
na časti von. strany okraja, vydutia a dna stopy opotrebovania; v. 7,1 cm (s uškom 8,6 cm), Ø ústia 8 cm, Ø dna 4,8 cm (tab. 79: 9) 

9.  fragment železnej ihlice s oblúkovito prehnutou ihlou bez hrotu, ihla kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 
7,6 cm, Ø ihly 0,5 cm (tab. 80: 10) 

10.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 6,2 cm, Ø 0,3 – 0,5 cm 
(tab. 80: 11) 

11.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,5 cm, Ø 0,5 – 0,6 cm (tab. 80: 12) 
12.  fragment železnej tyčinky štvorhranného prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,8 cm (tab. 80: 14) 
13.  2 zlomky železných tyčiniek; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 1,8/1,9 cm (tab. 80: 13, 15) 
14.  guľovitý sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 cm, Ø 0,5 cm, 

Ø otvoru 0,3 cm (tab. 80: 9) 
15.  neúplný guľovitý jantárový korálik; š. 0,6 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 80: 8) 
16.  neúplná železná dýka s jedným ostrím, mierne prehnutý chrbát, rukoväť a hrot čepele sa nezachovali; povrch značne skorodovaný; 

zachovaná dĺ. 23,4 cm (tab. 79: 6)  
17.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,2 cm, š. 0,7 cm (tab. 80: 2) 
18.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,3 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 80: 3) 
19.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,1 cm, š. 0,7 cm (tab. 80: 4) 
20.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor v krídelku; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 1,8 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 80: 5) 
21.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,4 cm, š. 0,9 cm (tab. 80: 6) 
22.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,5 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 80: 7) 
23.  železný zatvorený tyčinkový krúžok, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; von. Ø 4,2 cm, vnút. Ø 2,8 cm 

(tab. 80: 1) 
24.  zlomok čepele železného noža; povrch značne skorodovaný (tab. 80: 17) 
25.  zlomok mierne oblúkovito prehnutého železného predmetu obdĺžnikového tvaru a prierezu; povrch čiastočne skorodo-

vaný; zachovaná dĺ. 1,9 cm, š. 0,5 – 0,7 cm, hr. 0,3 – 0,5 cm (tab. 80: 16) 

Kostrový hrob 249/1954 (obr. 308) (22. 6. 1954)  

A:  v úseku 170,0 – 171,0 m hlavnej osi – od nej 27,0 – 28,1 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,2 × 0,5 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky a niekoľko zubov 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.; na základe údajov v NS o zameraní hrobu musel byť tento situo-

vaný v bezprostrednej blízkosti kostrového hrobu 255/1954, tento údaj však v NS chýba 

Dvojhrob 250/1954 – kostrový hrob 250a (obr. 309) a kostrový hrob 250b (obr. 309a) (25. 6. 1954)  tab. 80  

A1 – 2: v úseku 170,3 – 171,5 m hlavnej osi – od nej 20,3 – 21,3 m smerom doľava; kvadrant 54 
B1 – hrob 250a: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (1,7 × 0,9 m/p. n. 1,5 × 0,9 m; hĺ. 1,1 m), orientácia JJZ – SSV  
B2 – hrob 250b: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 1,15 – 1,35 m (1,7 × 0,9 m), orientácia SZ – JV; medzi hrob. jamou 250a 

a 250b sa nachádzala 0,15 – 0,5 m hrubá vrstva piesku 
C1: kostra s hlavou orientovanou na JJZ, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, hor. končatiny ohnuté 

v lakťoch, lebka uložená na ľavej spánkovej kosti, stavce chrbtice, rebrá a panvou uložené ako pri vystretej 
polohe na chrbte 

C2: kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ 
D1: bez nálezov 
D2: pri článkoch prstov pravej hor. končatiny hrniec (1); medzi pravým predlaktím a ľavou stehennou kosťou 

misa v črepoch (2), v nej uložený džbánok (3) a zvyšky rebier (bez bližšieho určenia); za lebkou džbán (4); 
na rebrách zlomky 4 železných tyčiniek (5 – 8); v okolí krčných stavcov 25 hlinených korálikov (9, 10); zá-
padne od misy (2) praslen (11)  

E:  v NS sa nachádzajú dva nákresy hrobu 250a/1954, ktoré sa však nezhodujú tvarom a rozmermi hrob. jamy 
– na druhom nákrese má hrob. jama pravidel. oválny tvar (1,67 × 0,9 m), uloženie a orientácia jedinca je  
v prípade oboch nákresov totožné; chýba fotograf. dokument.; misa č. 2 nebola v nákrese vyznačená v sta-
ve, v akom sa nachádzala v čase odkrytia hrobu 

E1: antropologický posudok: muž/adultus – maturus  
E2: antropologický posudok: žena/adultus (bezzubá sánka a čeľusť) 

 

 

Obr. 308 
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Nálezy: 

1.  menší hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom; pod okrajom 5 pravidelne rozmiest-
nených masívnych plastických výčnelkov; mierne porézny materiál; vyhladený tmavohnedý povrch so si-
vohnedými škvrnami; v. 11,3 – 11,6 cm, Ø ústia 8,4 cm, Ø dna 7,5 – 8 cm (tab. 80: 19) 

2.  hlboká misa polguľovitého tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným 
odsadeným dnom; porézny materiál; vyhladený zvonku svetlohnedý a zvnútra tmavohnedý až hnedočier-
ny povrch; v. 11,6 cm, Ø ústia 26,7 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 80: 18) 

3.  dvojkónický džbánok so širokým zalomeným vydutím, rovným dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým 
nad okraj; vyhladený hnedý povrch; v. 6 cm, Ø ústia 6,5 cm, Ø dna 3 cm (tab. 80: 51; podľa Dušeka, 1966, 
66, tab. 27: 2 a podľa fotograf. dokument.) 

4.  neúplný dvojkónický džbán so zaobleným vydutím a zachovaným koreňom pásikového uška (pri okraji 
uško široké 3,3 cm); porézny materiál; zvonku hrubo vyhladený svetlohnedý povrch s čiernymi škvrnami, 
zvnútra miestami hladký a miestami zdrsnený sivohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 11 cm, Ø ústia 
8,5 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 80: 47) 

5.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,5 cm, Ø 0,5 cm 
(tab. 80: 20) 

6.  zlomok železnej tyčinky, miestami kruhový a miestami nepravidel. prierez; povrch značne skorodovaný; za-
chovaná dĺ. 3,7 cm (tab. 80: 46) 

7.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch bez korózie; zachovaná dĺ. 3,1 cm, Ø 0,4 cm (tab. 
80: 49) 

8.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,2 cm (tab. 80: 50) 
9.  24 guľovitých sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 

0,4 cm, Ø 0,4 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 – 0,4 cm (tab. 80: 21 – 44) 
10. súdkovitý korálik z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,35 cm, Ø 0,35 cm, Ø otvoru 

0,15 cm (tab. 80: 45) 
11.  dvojkónický praslen zo svetlej sivohnedej hliny; povrch hladký; v. 3,5 – 3,7 cm, Ø 4,4 cm (tab. 80: 48) 

Kostrový hrob 251/1954 (obr. 310) (25. 6. 1954)  tab. 81  

A:  v úseku 170,0 – 171,5 m hlavnej osi – od nej 16,3 – 17,3 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,7 × 1,06 m; hĺ. 1,25 m), 

orientácia SSZ – JJV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny vystreté 
D:  za krčnými stavcami chrbtice džbánok (1) a vedľa neho za lebkou kamenné drvidlo (15); z von. strany 

oboch predlaktí misa (2), v nej uložená šálka (3) a zvyšky rebier (bez bližšieho určenia); z von. strany 
pravého ramenného kĺbu zlomky železných ihlíc a tyčiniek (4 – 8), železný zlomok (9) a hlinený korálik 
(10); pod misou (1) praslen (13); z von. strany pravej ramennej kosti (bližšie k lakťovému kĺbu) pras-
len (14); medzi kosťami predlaktia a misou (1) 2 zvieracie zuby (11, 12) a 2 kamienky (16, 17)  

E:  antropologický posudok: žena?/senilis; chýba fotograf. dokument.; misa č. 1 v katalógu M. Dušeka, 
z 1966 nevyobrazená, jej opis uvedený iba na základe fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s odsadeným dnom a zachovaným koreňom pási-

kového uška, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia, pod lievikovito roztvoreným ústím obežná 
ryha po vytáčaní; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; vyhladený sivočierny povrch, na vnút. 
strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna výrazné stopy opotrebovania; 
v. 9,9 – 10,4 cm, Ø ústia 11 cm, Ø dna 6,2 cm (tab. 81: 7) 

2.  hlboká misa polguľovitého tvaru so zatiahnutým okrajom; vyhladený hnedý povrch; rozmery p. n.:  
v. 7 cm, Ø ústia 28 cm, Ø dna 5 – 6 cm (podľa Dušek, 1966, 66 a podľa fotograf. dokument.) 

3.  neúplná šálka so širokým stlačeným zaobleným vydutím, rovným dnom a zachovaným koreňom pásikového uška; na vydutí pás zvislých 
širokých žliabkov; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a vyleštený hnedočierny povrch, zvnútra vyhladený tmavohnedý až sivo-
čierny povrch vyleštený iba v hornej polovici tela; v. 5,6 cm, Ø ústia 9,3 cm, Ø dna 3,6 – 3,8 cm (tab. 81: 8) 

4.  fragment železnej ihlice, hlavica sa nezachovala, ihla kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 7,3 cm, Ø ihly 0,5 cm 
(tab. 51: 9) 

5.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,1 cm, Ø 0,4 cm (tab. 81: 10) 
6.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3 cm, Ø 0,4 cm (tab. 

81: 11) 
7.  fragment železnej ihlice s hlavicou stočenou do očka, ihla sa nezachovala; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,8 cm (tab. 81: 12) 
8.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,5 cm, Ø 0,4 cm (tab. 81: 13) 
9.  zlomok železného predmetu neznámeho tvaru (tab. 81: 15) 
10.  guľovitý korálik/praslen zo svetlej sivočiernej keramickej hmoty; povrch hladký; okolo horného otvoru stopy po železnej hrdzi; š. 1,4 cm,  

Ø 1,5 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 81: 16) 
11.  zvierací zub s nepravidel. závesným otvorom v koreni, čiastočne poškodený (Canis lupus f. domestica – špičiak C, pravý horný) (tab. 81: 14)  
12.  zlomok zvieracieho zubu (Canis lupus f. domestica – špičiak C)  
13.  neúplný guľovitý praslen zo svetlohnedej hliny; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; povrch vyhladený; zachovaná 

v. 2,1 cm, Ø 2,9 cm (tab. 81: 20)  
14.  guľovitý praslen zo svetlej sivočiernej hliny, zdobený 14 šikmými žliabkami; hladký a čiastočne poškodený povrch potiahnutý tmavou 

sivočiernou hlinkou; v. 2,5 cm, Ø 3,2 cm (tab. 81: 21) 
15.  neúplné kamenné drvidlo obdĺžnikového tvaru a oválneho prierezu; povrch na jednej zo širších plôch zdrsnený; zachovaná dĺ. 11 cm, 

max. š. 4,8 cm, max. hr. 3,4 cm (tab. 81: 17) 
16.  štiepaním opracovaný kamienok nepravidel. tvaru a prierezu; dĺ. 4 cm, max. š. 2,1 cm, max. hr. 1,5 cm (tab. 81: 18) 
17.  štiepaním opracovaný kamienok obdĺžnikovitého tvaru a prierezu; dĺ. 1,9 cm, š. 1,1 cm, hr. 0,6 cm (tab. 81: 19) 

Kostrový hrob 252/1954 (obr. 311) (25. 6. 2002)  tab. 81  

A:  v úseku 170,8 – 172,3 m hlavnej osi – od nej 11,3 – 12,0 m smerom doľava; kvadrant 43  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,12 m (1,67 × 0,86 m; hĺ. 1,1 m), orientácia SSZ – JJV 

Obr. 309a 

Obr. 310 
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C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ 
D:  za panvou misa (1); hrniec (2): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; pri rebrách črepy z 3 ná-

dob (3 – 5); za hrudnými stavcami chrbtice bronzový hrot šípu (6)  
E:  antropologický posudok: muž/adultus a vyššie (v hrobe boli nájdené kostrové zvyšky viacerých jedincov); 

chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; 
hnedý povrch; v. 8 cm, Ø ústia 21 cm, Ø dna 6 cm (tab. 81: 4; podľa Dušek, 1966, 66, tab. 27: 22) 

2.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, ohraj rovno zrezaný; zdrsnený hnedý povrch; v. 11 cm, Ø ústia 
8,5 cm, Ø dna 8 cm (tab. 81: 3; podľa Dušek, 1966, 66, tab. 27: 21)  

3.  črep z ostro lomeného vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál; vy-
hladený svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý svetlou žltohnedou hlinkou, na von. strane vyleštenou, na 
vnút. strane nad zalomením výrazná ryha po vytáčaní, hrany potiahnuté žltohnedou hlinkou (tab. 81: 5) 

4.  črep z vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu, na spodnej časti hrdla vodorovné rebro; jemne 
plavený materiál v lome sivohnedý; vyhladený sivý povrch potiahnutý hnedou hlinkou, na von. strane značne 
poškodený, na vnút. strane slabo viditeľné ryhy po vytáčaní, hrany potiahnuté hnedou hlinkou 

5.  črepy z tela a dna tenkostennej nádoby, rovné dno mierne odsadené; jemne plavený materiál v lome čierny; 
zvonku zdrsnený tmavý žltohnedý a zvnútra vyhladený tmavohnedý povrch; Ø ústia 10 cm 

6.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; bez stôp opotrebovania na 
ostrí a špičke; dĺ. 2,8 cm, š. 0,8 cm (tab. 81: 6) 

Kostrový hrob 253/1954 (obr. 312)   tab. 82  

A:  v úseku 173,3 – 174,4 m hlavnej osi – od nej 7,0 – 8,3 m smerom 
doľava; kvadrant 43 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom 
v hĺ. 0,15 m (1,48 × 0,65 m; hĺ. 1,3 m), orientácia Z – V 

C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, lebka  
a hor. končatiny nezachované; pri pravej bedrovej kosti nájdený zub 

D:  z von. strany pravej dol. končatiny misa v črepoch (1) a črepy z 5 ná-

dob (2, 3)  
E:  antropologický posudok: žena/maturus; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  neúplná hlboká misa kónického tvaru s okrajom výrazne odsade-
ným od pleca, miestami zaoblený a miestami rovno zrezaný okraj na von. strane zosilnený, dno sa nezachovalo; mierne porézny materiál 
so sporadickou prímesou drobných kamienkov; zvonku mierne zdrsnený tehlovohnedý a zvnútra vyhladený tmavohnedý povrch; Ø ústia  
25 cm (tab. 82: 1) 

2.  značne poškodený okrajový črep a črep z tela misy, vyrobenej na kruhu, okraj zaoblený; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; 
vyhladený svetlohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, hrany na črepe z tela potiahnuté hlinkou; hr. stien 1,1 cm,  
hr. okraja 1,4 cm 

3.  4 črepy z tiel 4 nádob 

Kostrový hrob 254/1954 (obr. 313)  tab. 82 

A:  v úseku 173,2 – 174,1 m hlavnej osi – od nej 15,5 – 16,5 m smerom doľava; kvadranty 43 a 54  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,2 × 0,6 m; hĺ. 1,5 m), 

orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z 
D:  črepy z 3 nádob (1 – 3): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; cez pravé zápästie prevlečený 

bronzový náramok (4); v jv. štvrtine hrob. jamy (pri j. stene) bronzový hrot šípu (5); z von. strany pravej ste-
hennej kosti (pri bedrovom kĺbe) železný nôž (6)  

E:  antropologický posudok: infans I – II; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  4 drobné črepy z tela džbánka, vyrobeného na kruhu, okraj zaoblený, na spodnej časti hrdla vodorovné reb-
ro; jemne plavený materiál v lome tmavosivý; vyhladený žltohnedý povrch, na vnút. strane jedného črepu 
ryhy po vytáčaní; hr. stien 0,5 – 0,7 cm  

2.  črep z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; mierne porézny materiál; hladký zvonku si-
vohnedý až čierny a zvnútra tmavohnedý povrch (tab. 82: 2) 

3.  drobné črepy z tela misy; mierne porézny povrch; vyhladený tmavohnedý povrch; hr. stien 0,8 cm 
4.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru so široko preloženými odseknutými koncami, oblúk 

a konce zdobené skupinkami priečnych rýh, kruhový prierez; výzdoba obojstranne čiastočne vydretá; von.  
5 × 5,6 cm, vnút. 4,3 × 4,7 cm (tab. 82: 5)  

5.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,5 cm,  
š. 0,9 cm (tab. 82: 3) 

6.  miniatúrny železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, hrot čepele a časť tŕňovitej rukoväte obdĺžnikového prierezu sa nezachovala, 
rukoväť od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; zachovaná dĺ. 4,3 cm (tab. 82: 4) 

Kostrový hrob 255/1954 (obr. 314)   tab. 82  

A:  v úseku 172,6 – 173,7 m hlavnej osi – od nej 26,8 – 28,0 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,5 × 0,8 m; hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V  
C:  kostra s hlavou orientovanou na Z, rebrá nezachované, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, ľavá hor. končatina ohnutá v lakti 

a uložená na pravú stranu, pravá hor. končatina vystretá, lebka uložená na ľavej spánkovej kosti, panva a stavce chrbtice uložené ako pri 
vystretej polohe na chrbte 
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D:  na ľavom zápästí zlomky železného náramku (3); pri temene lebky miniatúrny hrniec (1), črepy 
z miniatúrnej amfory (2), zlomok železnej tyčinky (4), 4 sklenené koráliky (5), hlinený korálik (6), 

praslen (7) a 2 kamienky (8, 9)  

E:  antropologický posudok: žena/maturus; chýba fotograf. dokument.; na základe údajov v NS o za-
meraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej blízkosti kostrového hrobu 249/1954, 
tento údaj však v NS chýba 

Nálezy: 
1.  miniatúrny hrniec súdkovitého tvaru, zaoblený okraj miestami zatiahnutý; na tele poškodená rytá 

výzdoba v dvoch vodorovných pásoch nad sebou: horný pás – zdvojená a trojitá cikcakovitá línia, 
dolný pás – hviezdice a trojuholníky; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných 
kamienkov; zvonku nepravidel. svetlohnedý až tmavohnedý a zvnútra hrubo vyhladený hnedo-
čierny povrch; v. 4 – 4,5 cm, Ø ústia 4,4 – 4,6 cm, Ø dna 3,4 cm (tab. 82: 6, 6a) 

2.  črepy z tela miniatúrnej amfory s 2 tyčinkovitými uškami, umiestnenými nad max. zaobleným 
vydutím: jemne plavený materiál; vyhladený povrch hnedočiernej farby; hr. stien 0,7 – 0,8 cm 
(tab. 82: 17, rekonštrukcia podľa Dušek, 1966, tab. 28: 5) 

3.  9 zlomkov železného tyčinkového náramku; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 82: 16, 18 – 25) 
4.  zlomok železnej tyčinky oválneho prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodo-

vaný; zachovaná dĺ. 2,6 cm (tab. 82: 15) 
5.  4 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch čiastočne skorodo-

vaný; š. 0,3 – 0,5 cm, Ø 0,7 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,35 cm (tab. 82: 10 – 13) 
6.  guľovitý výrazne sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleš-

tenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 82: 14) 
7.  neúplný dvojkónický praslen z tmavej žltohnedej hliny, nad a pod vydutím rytá výzdoba; 

v materiáli prímes drobných kamienkov; v. 1,7 cm, Ø 2,7 cm (tab. 82: 9) 
8.  štiepaním opracovaný kamienok obdĺžnikovitého tvaru; dĺ. 2,8 cm, š. 1,1 – 1,2 cm, hr. 0,5 cm (tab. 

82: 7) 
9.  štiepaním opracovaný kamienok oválneho tvaru; dĺ. 3 cm, max. š. 2,3 cm, max. hr. 0,5 cm (tab. 82: 8) 

Kostrový hrob 256/1954 (obr. 315)  tab. 82  

A:  v úseku 173,2 – 174,2 m hlavnej osi – od nej 21,5 – 23,0 m smerom 
doľava; kvadrant 54 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 
0,15 m (1,45 × 0,75 m; hĺ. 1,1 m), orientácia Z – V 

C:  v jz. štvrtine hrob. jamy neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom 
boku s hlavou na Z 

D:  za dol. končatinami misa (1), v nej uložený malý hrniec (2) a zvyšky 

rebier (bez bližšieho určenia) 
E:  antropologický posudok: infans I; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom 
a malým rovným dnom; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku svet-
lohnedý až tmavohnedý a zvnútra sivočierny povrch; v. 12 – 12,2 cm, 
Ø ústia 25,5 cm, Ø dna 7,2 cm (tab. 82: 26) 

2.  neúplný malý hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým okrajom a zachovaným koreňom pásikového uška, vybiehajúceho z okraja, okraj 
dovnútra šikmo zrezaný; porézny materiál; nepravidel. svetlý žltohnedý povrch s čiernymi škvrnami; v. 8,3 – 8,9 cm, Ø ústia 7,3 – 8,2 cm,  
Ø dna 6,2 cm (tab. 82: 27) 

Kostrový hrob 257/1954 (obr. 316) (7. 7. 1954)  tab. 83  

A:  v úseku 174,9 – 176,2 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 31,7 m smerom doľava; kvadrant 
65 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,65 × 
0,95 m; hĺ. 1,55 m), orientácia Z – V 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z  
D:  v zásype hrob. jamy črepy zo 7 nádob (1 – 7)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis – adultus; poloha nálezov č. 1 – 7 v nákrese  
nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  črep od dna nádoby, vyrobenej na kruhu, rovné dno odsadené; mierne porézny mate-
riál; vyhladený tehlovohnedý povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou na vnút. strane 
poškodený  

2.  okrajové črepy a črepy od dna hrnca s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, okraj zaoblený; porézny materiál s príme-
sou drobných kamienkov v lome čierny; hladký zvonku tmavohnedý a zvnútra hnedočierny povrch; Ø ústia 13,7 cm, Ø dna 12 cm (tab.  
83: 1)  

3.  fragment misky polguľovitého tvaru s okrajom odsadeným od pleca, zúžený okraj rovno zrezaný, dno sa nezachovalo; jemne plavený 
materiál v lome čierny; vyhladený zvonku sivý a zvnútra hnedočierny povrch, von. strana a hrany potiahnuté tehlovohnedou hlinkou; za-
chovaná v. 4,1 cm, Ø ústia 12 cm (tab. 83: 2) 

4.  črep od dna hrnca, dno mierne odsadené, poškodený; porézny materiál s prímesou stredne veľkých kamienkov; zdrsnený tmavohnedý 
povrch; hr. stien 0,9 cm 

5.  črep od dna hrubostennej nádoby, rovné dno odsadené; mierne porézny materiál; zvonku vyhladený svetlohnedý a zvnútra mierne zdrsnený 
tehlovohnedý povrch; hr. stien 1 – 1,1 cm 
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6.  črepy z tela hrubostennej nádoby; jemne plavený materiál s prímesou ostriva z drobných kamienkov; vyhladený zvonku čierny a zvnútra 
tmavý žltohnedý povrch; hr. stien 0,9 – 1,2 cm 

7.  črepy z tela nádoby (hrniec?); porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku mierne zdrsnený tmavohnedý a zvnútra hladký 
čierny povrch; hr. stien 1 – 1,1 cm 

Kostrový hrob 258/1954 (obr. 317) (7. 7. 1954)  

A:  v úseku 174,8 – 175,7 m hlavnej osi – od nej 26,0 – 27,5 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,4 × 0,7 m; 

hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky 
D:  v zásype hrob. jamy (v jv. štvrtine) črepy zo 4 nádob (1 – 4)  
E:  antropologický posudok: žena/adultus; chýba fotograf. dokument.; na základe údajov v NS 

o zameraní hrobu musel byť tento umiestnený pod žiarovým hrobom 103/1954 a zároveň situo-
vaný v bezprostrednej blízkosti kostrového hrobu 261/1954, tieto údaje však v NS chýbajú 

Nálezy: 

1.  4 črepy z tela nádoby; porézny materiál; hladký tmavohnedý povrch 
2.  črep z tela nádoby; mierne porézny materiál; zvonku hladký hnedočierny a zvnútra drsný svetlohnedý povrch 
3.  črep z tela nádoby; jemne plavený materiál; mierne drsný zvonku tehlový a zvnútra hnedočierny povrch 
4.  2 črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál; nepravidel. svetlohnedý povrch  

Kostrový hrob 259/1954 (obr. 318) (8. 7. 1954)   tab. 83  

A:  v úseku 174,85 – 175,95 m hlavnej osi – od nej 23,0 – 23,5 m smerom doľava; 
kvadrant 54 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m 
(1,25 × 0,65 m; hĺ. 0,8 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ, bedrové 
kosti nezachované, hor. končatiny vystreté, lebka uložená na čeľusti tvárovou 
časťou na J 

D: za stavcami chrbtice malá váza (1)  
E:  antropologický posudok: infans I – II; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  malá plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru s rovným dnom, zaoblený 
a mierne vyhnutý okraj na von. strane zosilnený; mierne porézny materiál v lo-
me sivočierny; hrubo vyhladený tmavý žltohnedý povrch; v. 9 – 9,3 cm, Ø ústia 6,9 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 83: 3) 

Kostrový hrob 260/1954 (obr. 319) (8. 7. 1954)  tab. 83  

A:  v úseku 174,6 – 176,2 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,9 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,7 × 0,9 m; hĺ. 1,15 m), orientácia SSZ 

– JJV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ  
D:  v zásype hrob. jamy črepy zo 7 nádob (1 – 7)  
E:  antropologický posudok: muž?/adultus – maturus (na jednej z vretenných kostí zelené sfarbenie); poloha 

nálezov č. 1 – 7 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy: 
1.  okrajový črep z hrnca; pod rovno zrezaným okrajom 2 plastické výčnelky (pôvodne štyri); mierne porézny 

materiál v lome hnedočierny; hladký tehlovohnedý povrch; Ø ústia 18 cm (tab. 83: 4) 
2.  okrajový črep z menšej nádoby (hrniec?), zaoblený okraj zúžený; porézny materiál v lome hnedý; hrubo 

vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou; Ø ústia 10 cm (tab. 
83: 5) 

3.  2 okrajové črepy z hrnca; pod zaobleným okrajom zvyšky plastického výčnelku; porézny materiál v lome 
čierny; hladký a na von. strane vyhladený zvonku hnedočierny a zvnútra tmavý žltohnedý povrch (tab. 
83: 6)  

4.  okrajový črep z hrnca s esovito profilovanou hornou časťou, okraj rovno zrezaný; nad max. zaobleným vy-
dutím plastický výčnelok; porézny materiál; hladký a na vnút. strane hrubo vyhladený zvonku hnedý 
až hnedočierny a zvnútra tmavý žltohnedý povrch; Ø ústia 15 cm (tab. 83: 7) 

5.  okrajový črep z misy kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a ostro lomeným zahnutím, okraj dovnútra šikmo zrezaný; porézny mate-
riál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; zvonku zdrsnený hnedý a zvnútra vyhladený hnedočierny povrch; Ø ústia 28 cm (tab.  
83: 8) 

6.  poškodený okrajový črep a črepy od dna nádoby (hrniec?); porézny materiál v lome tehlovej farby; hladký tehlovohnedý povrch; hr. stien 
1 – 1,2 cm 

7.  poškodený okrajový črep z misy; porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome čierny; hladký tmavohnedý po-
vrch; Ø ústia 28 – 29 cm, hr. stien 1 cm 

Kostrový hrob 261/1954 (obr. 320) (9. 7. 1954)  tab. 84  

A:  v úseku 175,5 – 176,9 m hlavnej osi – od nej 27,0 – 27,75 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,6 × 0,85 m; hĺ. 1,5 m), orientácia SSZ – JJV  
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ, rebrá, jedna z dol. končatín a kosti oboch predlaktí nezachované, lebka 

uložená na sánke tvárovou časťou na J 
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D:  v zásype hrob. jamy (v strednej časti) črepy z 2 nádob (1, 2); 
v strede j. polovice hrob. jamy 2 železné náramky (3, 4); z von. 
strany jednej z ramenných kostí fragment železnej tyčinky (5), 
5 sklenených korálikov (6, 7), 13 hlinených korálikov (8 – 10) 
a jantárový korálik (11); medzi jednou z ramenných kostí  
a náramkami (3, 4) praslen (12); z von. strany jednej z ramen-
ných kostí (bližšie k ramennému kĺbu) oker (13)  

E:  antropologický posudok: žena/senilis; podľa údajov v NS o za-
meraní hrobu musel byť tento situovaný v bezprostrednej blíz-
kosti kostrového hrobu 258/1954, tento údaj však v NS chýba 

Nálezy: 

1.  okrajový črep a črep z tela misy kónického tvaru s mierne za-
tiahnutým zaobleným okrajom; jemne plavený materiál; zvonku 
vyhladený tmavohnedý a zvnútra poškodený svetlohnedý po-
vrch, na črepe z tela 2 reparačné otvory umiestnené tesne vedľa seba (Ø 1,3 cm) (tab. 84: 1) 

2.  črep z tela nádoby, zdobenej plastickou pretláčanou lištou; jemný materiál s prímesou drobných kamienkov v lome hnedočierny; vyhla-
dený tehlovohnedý povrch  

3.  železný otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s mierne preloženými zahrotenými koncami, kruhový a obdĺžnikový prierez; povrch 
značne skorodovaný; von. 5,8 × 6,7 cm, vnút. 4,6 × 5,5 cm (tab. 84: 2) 

4.  železný otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s mierne preloženými zaoblenými koncami, kruhový prierez; povrch čiastočne sko-
rodovaný; von. Ø 6,3 cm, vnút. Ø 5,1 cm (tab. 84: 3)  

5.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu so zachovaným hrotom; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,4 cm, Ø 0,3 – 0,45 cm 
(tab. 84: 5)  

6.  4 guľovité výrazne sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 67, tab. 28: 17) 
7.  neúplný guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného žltého skla; povrch skorodovaný; š. 0,25 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 84: 6) 
8.  9 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (so zachovanou žltou výplňou) (podľa Dušek, 

1966, 67, tab. 28: 17) 
9.  3 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty, zdobené kruhovými jamkami (podľa Dušek, 1966, 67, tab. 28: 17) 
10.  valcovitý korálik z keramickej hmoty, zdobený vetvičkovitým ornamentom (podľa Dušek, 1966, 67, tab. 28: 17) 
11.  jantárový kotúčovitý korálik (podľa Dušek, 1966, 67, tab. 28: 17) 
12.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; povrch zdrsnený; v. 2,6 – 2,7 cm, Ø 4,1 cm (tab. 84: 4)  
13.  opracovaný zlomok okru žltej farby, obdĺžnikovitý prierez; dĺ. 3,5 cm, š. 2,5 cm, hr. 0,5 cm (tab. 84: 7) 

Dvojhrob 262/1954 – kostrový hrob 262a a kostrový hrob 262b (obr. 321) (13. 7. 1954)  tab. 84  

A1 – 2: v úseku 178,0 – 179,4 m hlavnej osi – od nej 7,5 – 9,6 m smerom doľava; kvadrant 43 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,25 m (2,0 × 1,05 m; hĺ. 1,45 m), 

orientácia Z – V 
C1 – hrob 262a: v z. polovici hrob. jamy kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
C2 – hrob 262b: vo vých. polovici hrob. jamy kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, lebka 

uložená v z. polovici hrob. jamy 
D1: bez nálezov 
D2: za panvou a dol. končatinami bronzový hrot šípu (1)  
E:  fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 55: 2 
E1: antropologický posudok: žena/maturus 
E2: antropologický posudok: muž/maturus 

Nálezy: 
1.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; 

bez stôp opotrebovania na ostrí; skorodovaný povrch; dĺ. 
2,6 cm, š. 0,9 cm (tab. 84: 8)  

Kostrový hrob 263/1954 (obr. 322) (13. 7. 1954) 

A:  v úseku 179,0 – 180,0 m hlavnej osi – od nej na 41,0 – 42,8 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,1 m (1,4 × 0,8 m; hĺ. 1,3 m), 

orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky 

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; chýba fotograf. dokument. 

Kostrový hrob 264/1954 (obr. 323) (13. 7. 1954)  

A:  v úseku 178,1 – 179,2 m hlavnej osi – od nej 20,0 – 20,5 m smerom do-
ľava; kvadrant 54 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,35 m (1,3 × 0,7 m; 
hĺ. 0,55 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SSZ nezistené, zachované len 
fragmenty lebky a kostí dol. končatín  

D:  črepy z 2 nádob (1, 2): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  črepy z tela zdobenej nádoby, výzdoba značne poškodená (plastický pretláčaný pásik alebo malý oválny výčnelok); porézny materiál  
v lome čierny; zvonku zdrsnený tmavohnedý a zvnútra hladký hnedočierny povrch 

2.  črep z tela hrubostennej nádoby; jemne plavený materiál; hladký zvonku tehlový a zvnútra hnedý povrch 

Obr. 320 
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Kostrový hrob 265/1954 (obr. 324) (20. 7. 1954)   tab. 83  

A:  v úseku 178,8 – 180,2 m hlavnej osi – od nej 13,3 – 4,2 m smerom doľava; kvadrant 43 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,25 m (1,7 × 1,0 m; 

hĺ. 1,45 m), orientácia SSZ – JJV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SSZ, pravom hor. končatina vystretá  
D:  v zásype hrob. jamy misa v črepoch (1) a črepy zo 6 nádob (2 – 7); pri sánke zlomky 

železnej tyčinky (8)  

E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis (podľa antropológa boli v hrobe pravdepodobne 
uložené kosti viacerých jedincov); poloha nálezov č. 1 – 7 v nákrese nevyznačená; foto-
graf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 55: 6 

Nálezy:  

1.  esovito profilovaná misa s okrajom odsadeným od tela, vyhnutý okraj zaoblený; jemne 
plavený materiál; vyhladený zvonku hnedý a zvnútra sivohnedý povrch na von. strane vy-
leštený; v. 9,2 cm, Ø ústia 22,1 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 83: 9) 

2.  dolná polovica tela džbánka, vyrobeného na kruhu, s malým zosilneným a odsadeným 
dnom s omfalom; jemne plavený materiál v lome svetlosivý; vyhladený svetlý žltohnedý 
povrch na vnút. strane potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, na vnút. strane tenké ryhy 
po vytáčaní, na časti von. strany dna stopy opotrebovania; Ø dna 3,8 cm (tab. 83: 11) 

3.  4 črepy zo zalomeného vydutia a kónického hrdla dvojkónického džbánka, vyrobeného na 
kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý 
tmavou žltohnedou hlinkou (tab. 83: 10) 

4.  2 črepy z tela nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku hnedý 
a zvnútra čierny povrch so zvyškami plošného tuhovania, na von. strane tenké ryhy po vy-
táčaní; hr. stien 0,6 – 0,7 cm  

5.  črepy z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; jemne plavený materiál; 
zdrsnený tehlovohnedý povrch (tab. 83: 12) 

6.  črepy z tela hrnca, zdobeného plastickým pretláčaným pásikom; porézny materiál; hladký 
žltohnedý povrch (tab. 83: 13) 

7.  7 črepov z tela misy; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; vyhladený a zvonku vyleštený sivočierny až čierny povrch; 
hr. stien 0,7 – 0,9 cm 

8.  3 zlomky železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 2,3/0,9/2,8 cm, Ø 0,2 – 0,3 cm (tab. 83: 14) 

Kostrový hrob 266/1954 (obr. 325) (20. 7. 1954)  tab. 84  

A:  v úseku 179,5 – 180,5 m hlavnej osi – od nej 27,25 – 28,3 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (1,45 × 0,85 m; hĺ. 0,3 m), orientácia JJZ – SSV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe s hlavou na JJZ, dol. končatiny ulo-
žené na ľavý bok, hor. končatiny nezachované, lebka uložená na sánke 
tvárovou časťou na V  

D:  v strednej časti hrob. jamy (15 cm pod kostrou) miska (1); v zásype 
hrob. jamy (v strednej časti) črepy z 2 nádob (2, 3); pri tvárovej časti 
lebky 3 sklenené koráliky (4 – 6) a hlinený korálik (7)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis (podľa antropológa tu boli pri-
miešané kosti ďalšieho jedinca) 

Nálezy: 

1.  hlboká miska kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a odsadeným 
dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál v lome 
sivočierny; nepravidel. a zdrsnený tmavý žltohnedý povrch s čiernymi 
škvrnami; v. 7,4 – 7,8 cm, Ø ústia 12,8 – 13,8 cm, Ø dna 7,9 – 8,7 cm 
(tab. 84: 10) 

2.  črepy z nádoby; zdrsnený hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 68)  
3.  okrajový črep z nádoby; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 68) 
4.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetlomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,9 cm, otvor 0,3 × 0,5 cm (tab.  

84: 11) 
5.  súdkovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 84: 12) 
6.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 84: 13) 
7.  guľovitý sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); na hladkom povrchu zvyšky vyleš-

tenej  

Kostrový hrob 267/1954 (obr. 326) (21. 7. 1954)   tab. 84  

A:  v úseku 180,0 – 181,1 m hlavnej osi – od nej 36,8 – 38,5 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,55 m (1,7 × 0,8 m; hĺ. 0,75 m), orientácia 

Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len zlomky lebky a kostí dol. končatín 
D:  v zásype hrob. jamy črepy z nádob (1, 2)  

E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 

1.  črep od dna misy, rovné dno odsadené; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne po-
tiahnutý hnedou hlinkou; Ø dna 10,5 cm (tab. 84: 9) 

2.  5 nevýrazných črepov z tiel niekoľkých nádob 
 

Obr. 324 
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Kostrový hrob 268/1954 (obr. 327) (21. 7. 1954)  tab. 84  

A:  v úseku 178,2 – 179,3 m hlavnej osi – od nej 43,0 – 44,2 m smerom doľava; kvadrant 65 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,7 m (1,45 × 0,8 m; 

hĺ. 0,9 m), orientácia S – J 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachované len zlomky lebky 
D:  pri zlomkoch lebky (v strede sv. štvrtiny hrob. jamy) misa (1), uložená hore dnom, z jej ľavej 

strany hrniec (2), uložený hore dnom; v strede j. polovice hrob. jamy praslen (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená 

Nálezy: 
1.  hlboká misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým okrajom, ostro lomeným 

zahnutím a rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra zosilnený a odsadený; mierne 
porézny materiál; vyhladený zvonku tmavý žltohnedý povrch s čiernym okrajom a zvnútra si-
vočierny povrch; v. 10,4 cm, Ø ústia 24,3 cm, Ø dna 9,3 cm (tab. 84: 16) 

2.  hrniec kvetináčovitého tvaru s konkávnym dnom, zahrotený okraj na von. strane zosilnený; v hornej tretine tela 3 nepravidelne rozmiest-
nené plastické v strede pretlačené výčnelky; porézny materiál; nepravidel. a drsný zvonku tehlovohnedý až tmavý žltohnedý a zvnútra 
tmavohnedý až hnedočierny povrch; v. 16,2 cm, Ø ústia 14,3 cm, Ø dna 10,5 cm (tab. 84: 17) 

3.  dvojkónický praslen z hnedej hliny s asymetricky umiestneným zvislým otvorom; povrch zdrsnený; v. 2,2 – 2,4 cm, 4 × 4,3 cm (tab. 84: 15) 

Kostrový hrob 269/1954 (obr. 328) (26. 7. 1954)  tab. 85  

A:  v úseku 180,0 – 181,5 m hlavnej osi – od nej 23,0 – 25,2 m smerom doľava; kvadrant 54 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 1,0 m (2,1 × 1,4 m; hĺ. 1,2 m), orientácia  

Z – V 
C:  kostra s hlavou orientovanou na Z, dol. končatiny skrčené a uložené v tzv. trapézoidnej polohe, 

hor. končatiny ohnuté v lakťoch a uložené na pravú stranu, lebka uložená na sánke s tvárovou 
časťou na S 

D:  medzi ľavým predkolením a s. stenou hrob. jamy džbánok (1); pri pravej dol. končatine hrniec 

(2); v zásype hrob. jamy črepy zo 4 nádob (3 – 6); cez pravé zápästie prevlečený bronzový ná-
ramok (7); pri zlomkoch ľavých rebier 3 bronzové hroty šípov (9 – 11), zlomky železných ty-

činiek (8, 20), fragment železného šidla (19) a 19 drobných amorfných železných zlomkov; za 
lebkou (blízko pravého ramenného kĺbu) železný nôž (17) a zlomok ďalšieho železného noža 
(18); z von. strany ľavého predkolenia 5 hrotov šípov (12 – 16), 2 pečatidlá (21, 22) a zlomky 

bielej kriedovitej zeminy  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 3 – 6 v nákrese nevyznačená; na zlomkoch rebier 
stopy zelenej patiny; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 55: 3 

Nálezy: 

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím, malým rov-
ným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, 
v hornej časti kónického hrdla vodorovné rebro; na von. strane dna centrálne umiestnené kru-
hové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku tmavo-
hnedý a zvnútra svetlý sivočierny povrch na vnút. strane potiahnutý tmavou žltohnedou hlin-
kou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja nevýrazné stopy 
opotrebovania; v. 8,6 – 8,9 cm (s uškom 11,4 cm), Ø ústia 8,7 – 9,4 cm, Ø dna 4,4 cm (tab. 
85: 2) 

2.  hrniec vajcovitého tvaru s konkávnym dnom, vyhnutý okraj rovno zrezaný; na max. zaoblenom vydutí 4 pravidelne rozmiestnené plas-
tické výčnelky; mierne porézny materiál; vyhladený zvonku svetlohnedý a zvnútra tmavý žltohnedý povrch; v. 25,2 – 25,8 cm, Ø ústia 
15,9 cm, Ø dna 11,3 cm (tab. 85: 1) 

3.  dno džbánka, vyrobeného na kruhu, rovné dno mierne odsadené; mierne porézny materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra 
žltohnedý povrch; z von. strany dna 3 obdĺžnikovité odtlačky; Ø dna 6,6 cm (tab. 85: 3) 

4.  okrajový črep a črepy z tela hrnca; pod zaobleným okrajom plastický oválny výčnelok; porézny materiál so sporadickou prímesou drob-
ných kamienkov; na von strane zdrsnený a zvnútra hladký tmavohnedý povrch; Ø ústia 20 cm (tab. 85: 4)  

5.  okrajový črep a črepy z tela hrnca; pod rovno zrezaným okrajom plastický oválny výčnelok; porézny materiál; zdrsnený zvonku žltohne-
dý až čierny a zvnútra tmavohnedý povrch; Ø ústia 24 cm (tab. 85: 5) 

6.  okrajový črep a črepy z tela misy, zatiahnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál v lome sivočierny; vyhladený 
zvonku žltohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch; Ø ústia 26,5 cm (tab. 85: 6) 

7.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s mierne preloženými koncami; Ø 7 cm (podľa Dušek, 1966, 68, tab. 29: 16) 
8.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2 cm, Ø 0,2 cm (tab. 85: 9)  
9.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor v krídelku; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy 

po brúsení; dĺ. 2,3 cm, š. 0,8 cm (tab. 85: 17) 
10.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy 

po brúsení; dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 85: 18) 
11.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy 

po brúsení; dĺ. 2,4 cm, š. 0,8 cm (tab. 85: 20) 
12.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po brúsení; dĺ. 2,5 cm,  

š. 0,9 cm (tab. 85: 13) 
13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po brúsení; dĺ. 2,3 cm,  

š. 0,9 cm (tab. 85: 14)  
14.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po brúsení; dĺ. 2,5 cm, 

 š. 0,9 cm (tab. 85: 15) 
15.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po brúsení; dĺ. 2,2 cm, 

 š. 0,9 cm (tab. 85: 16) 
16.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky, malý nepravidel. otvor v krídelku, čiastočne poškodený; bez stôp opo-

trebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po brúsení; dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 85: 19) 

Obr. 327 

Obr. 328 
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17.  dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele sa nezachoval, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžniko-
vého prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch skorodovaný; zachovaná dĺ. 16,7 cm (tab. 85: 11) 

18.  zlomok tŕňovitej rukoväte železného noža, obdĺžnikový prierez; obojstranne zachované odtlačky organického materiálu; zachovaná dĺ. 
2,5 cm (tab. 85: 21) 

19.  fragment železného šidla kruhového prierezu, hrot kosoštvorcového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 6,9 cm, hrot 0,5 
× 0,5 cm (tab. 85: 7) 

20.  zlomok železnej tyčinky (pravdepodobne zo železného šidla č. 19); povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4 cm (tab. 85: 10) 
21.  hlinené ploché pečatidlo obdĺžnikového tvaru s kónickým držadlom; na pečatnej ploche zahĺbená plastická výzdoba: priečne cikcakovité 

línie; dĺ. 3,3 cm, š. 1,2 cm (tab. 85: 8; podľa Dušek, 1966, 68, tab. 29: 20; rozmery uvedené v katalógu sa nezhodujú s rozmermi vyobra-
zeného predmetu) 

22.  neúplné hlinené ploché pečatidlo obdĺžnikového tvaru s kónickým držadlom; na pečatnej ploche zahĺbená plastická výzdoba: svastika; dĺ. 4 cm, 
š. 2,5 cm (tab. 85: 12; podľa Dušek, 1966, 68, tab. 29: 19; rozmery uvedené v katalógu sa nezhodujú s rozmermi vyobrazeného predmetu)  

Kostrový hrob 270/1954 (obr. 329) (26. 7. 1954)  tab. 86  

A:  v úseku 182,0 – 183,2 m hlavnej osi – od nej 4,0 – 5,8 m smerom doľava; kvadranty 
43 a 44  

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 1,2 m (1,7 × 1,05 m; hĺ. 1,4 m), 
orientácia Z – V 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  za dol. končatinami (pri s. stene hrob. jamy) misa (1) a v nej uložený džbánok (2); 

črepy z 2 nádob (3, 4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; pri tvá-
rovej časti lebky praslen (5); za stavcami chrbtice plochý kameň (6)  

E:  antropologický posudok: žena/maturus; fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 
55: 4 

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; 
mierne porézny materiál; vyhladený hnedý povrch na von. strane potiahnutý vyleš-
tenou žltohnedou hlinkou; v. 9 – 9,5 cm, Ø ústia 23,7 cm, Ø dna 8,1 cm (tab. 86: 2) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, odsadeným mierne konkávnym dnom a pási-
kovým uškom, vytiahnutým nad okraj; na von. strane dna centrálne umiestnený rytý vetvičkovitý ornament; vyhladený hnedý povrch;  
v. 9,5 – 9,9 cm (s uškom 12,6 cm), Ø ústia 8,4 cm, Ø dna 5,3 cm (tab. 86: 1, 1a) 

3.  črep z tela hrubostennej nádoby, pravdepodobne vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený sivohnedý povrch obojstranne 
potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na von. strane vyleštenou; hr. stien 1,1 cm 

4.  črepy z tela a dna hrnca, rovné dno odsadené; jemne plavený materiál v lome čierny; zvonku vyhladený a zvnútra zdrsnený tmavý tehlo-
vohnedý povrch; Ø dna 9 cm (tab. 86: 3) 

5.  zlomky praslena z tmavohnedej hliny; jemne plavený materiál (rekonštrukcia pozri Dušek, 1966, tab. 29: 21) 
6.  veľký kameň sivej farby; povrch na jednej strane zdrsnený a na druhej strane hladký (podľa Dušek, 1966, 68 a podľa NS č. 523/59) 

Kostrový hrob 271/1954 (obr. 330) (26. 7. 1954) 

A:  v úseku 184,0 – 185,0 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,8 m smerom doľava; kvadrant 33 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,3 m (1,45 × 0,9 m; 

hĺ. 1,5 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: infans III (medzi kostrovými zvyškami nájdená epifýza stehen-

nej kosti ďalšieho jedinca) 
 

Kostrový hrob 272/1954 (obr. 331) (27. 7. 1954)   tab. 86 

A:  v úseku 183,9 – 185,0 m hlavnej osi – od nej 10,5 – 11,1 m smerom doľava; 
kvadrant 44 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,1 m (1,2 × 0,75 m; 
hĺ. 1,3 m), orientácia SSZ – JJV 

C:  uloženie jedinca nezistené, zachované len drobné zlomky kostí 
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 3 nádob (1 – 3); v strednej časti hrob. jamy železný 

náramok (4) a zlomky ďalšieho železného náramku (5); v strede z. polovice 
hrob. jamy 10 hlinených korálikov (6 – 8)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov a nálezov č. 1 – 3 v ná-
krese nevyznačená 

Nálezy: 

1.  črep z tela misy, vyrobenej pravdepodobne na kruhu; jemne plavený materiál; 
vyhladený zvonku tehlový a zvnútra žltohnedý povrch na von. strane potiahnutý 
svetlohnedou hlinkou; hr. stien 0,9 cm  

2.  črepy z tela hrnca; porézny materiál; hladký zvonku tehlovohnedý a zvnútra žltohnedý povrch; hr. stien 1,2 – 1,4 cm 
3.  fragment jazykovitého výčnelku z nádoby 
4.  neúplný železný otvorený tyčinkový náramok so zachovaným zaobleným koncom, kruhový a oválny prierez; povrch značne skorodovaný 

(tab. 86: 4) 
5.  6 zlomkov železného tyčinkového náramku; povrch značne skorodovaný (tab. 86: 5 – 10) 
6.  2 guľovité sploštené koráliky zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (so zachovanou svetložltou výplňou); povrch vyleš-

tený; š. 0,7 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 86: 12, 13) 
7.  4 guľovité sploštené koráliky z hnedočiernej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch vyleštený; š. 0,6 – 

0,8 cm, Ř 1,1 – 1,2 cm, Ř otvoru 0,4 cm (tab. 86: 14 – 17) 
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8.  4 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (jeden korálik so zachovanou svetložltou výplňou); 
povrch vyleštený; š. 0,6 – 0,7 cm, Ø 1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 86: 11, 18 – 20) 

„Kostrový hrob“ 273/1954 (obr. 332) (2. 8. 1954)   tab. 86  

A:  v úseku 184,6 – 185,6 m hlavnej osi – od nej 33,0 – 34,2 m smerom doľava; kvadrant 66 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,15 × 0,7 m/p. n. 1,45 × 0,7 m; 

hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  na dne hrob. jamy malý hrniec (1), črepy z nádoby (2) a železná tyčinka (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany a poloha nálezov č. 1 – 3 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. do-
kument.  

Nálezy:  

1.  malý hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom; pod zaobleným okrajom plastický pretláčaný pásik; mierne porézny 
materiál; zvonku poškodený hrubo vyhladený tehlovohnedý až tmavohnedý a zvnútra zdrsnený sivohnedý povrch;  
v. 10,5 – 11,3 cm, Ø ústia 8,7 cm, Ø dna 6,8 cm (tab. 86: 21) 

2.  4 črepy z tela a zlomok malého tyčinkového uška nádoby; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov 
v lome tehlovohnedý; zvonku zdrsnený a zvnútra nahrubo vyhladený tmavohnedý povrch, na von. strane poško-
dený; hr. stien 0,8 cm 

3.  fragment železnej tyčinky; zachovaná dĺ. 3,5 cm (tab. 86: 22; podľa Dušek, 1966, 68, tab. 30: 4) 

Kostrový hrob 274/1954 (obr. 333) (3. 8. 1954) 

A:  v úseku 187,4 – 188,5 m hlavnej osi – od nej 27,0 – 27,5 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (1,25 × 0,65 m; hĺ. 

1,4 m), orientácia JJZ – SSV 
C:  z kostry zachované len dva zlomky kostí  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 275/1954 (obr. 334) (5. 8. 1954) 

A:  v úseku 186,5 – 187,4 m hlavnej osi – od nej 22,0 – 23,7 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,95 m (1,65 × 1,05 m; hĺ. 1,15 m), 

orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/adultus 

Kostrový hrob 276/1954 (obr. 335) (6. 8. 1954)    tab. 87  

A:  v úseku 187,0 – 188,5 m hlavnej osi – od nej 10,0 – 11,0 m smerom doľava; kvadrant 44 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,95 m (1,7 × 1,05 m; hĺ. 1,15 m), 

orientácia SSZ – JJV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hla-

vou na SSZ 
D:  za dol. končatinami a panvou misa v črepoch (1) a v nej 

uložený džbánok (2); v sv. rohu hrob. jamy džbánok (3); v zásype hrob. jamy črepy z ná-

dob (4 – 8); p. n. pri ľavej ruke železná ihlica (9) a zlomky železných tyčiniek (10); pri 
tvárovej časti lebky 3 hlinené koráliky (11) a jantárový korálik (12); pri ľavom ramen-
nom kĺbe praslen (13); pri dol. končatinách (na pozdĺžnej osi hrob. jamy) plochý kameň 

(14)  

E:  antropologický posudok: žena/senilis (deformovaná panva a výrastky na kĺbových plôš-
kach); poloha nálezov č. 4 – 8 v nákrese nevyznačená; poloha lebky z nákresu nejas-
ná; misa č. 1 nebola vnákrese vyznačená vstave, vakom sa nachádzala včase odkrytia 
hrobu  

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo 
zrezaný; v hornej polovici tela 2 vodorovné rady nepravidel. plytkých jamiek; mierne po-
rézny materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý až hnedočierny a zvnútra svetlý sivočierny 
povrch;  
v. 9,5 cm, Ø ústia 22,2 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 87: 1) 

2.  džbánok, vyrobený na kruhu, s odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným 
uškom, vytiahnutým nad okraj, nízke oblúkovito prehnuté hrdlo výrazne odsadené od 
ostro lomeného vydutia; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; zvonku vyhladený 
a vyleštený a zvnútra hladký sivočierny až čierny povrch, na vnút. strane výrazné ryhy 
po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna stopy opotrebovania; v. 10,1 cm  
(s uškom 12,6 cm), Ø ústia 9 – 9,6 cm, Ø dna 5,1 cm (tab. 87: 4) 

3.  neúplný džbánok s hranatým vydutím, zaobleným dnom a zachovaným horným okrajom 
uška; jemne plavený materiál; vyhladený a vyleštený tmavý sivočierny povrch na von. strane 
so zvyškami plošného tuhovania; v. 6,2 cm, Ø ústia 7,2 – 7,8 cm, Ø dna 2,4 cm (tab. 87: 2) 

4.  fragment dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu, s ostro lomeným vydutím, na spodnej časti valcovitého hrdla vodorovné rebro, 
uško sa nezachovalo; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou, na vnút. 
strane výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 8 cm, Ø ústia 10 cm (tab. 87: 5) 
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5.  2 okrajové črepy z misy polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom; jemne plavený materiál; vyhladený povrch tehlovej 
farby obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou; Ø ústia 20 cm (tab. 87: 3)  

6.  črep z vydutia tenkostennej nádoby, zdobenej na vydutí plytkými zvislými žliabkami; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou 
drvených črepov v lome čierny; vyhladený tmavohnedý povrch  

7.  črep z tela veľkej nádoby; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drvených črepov; zvonku vyhladený hnedočierny a zvnútra 
zdrsnený tehlovohnedý povrch; hr. stien 1,2 cm 

8.  6 črepov z tiel niekoľkých nádob 
9.  železná ihlica s hlavicou stočenou do očka, hrot sa nezachoval, ihla kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 8 cm,  

Ø ihly 0,3 – 0,4 cm (tab. 87: 6) 
10. 3 zlomky železných tyčiniek; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 3,6/2,2/2,4 cm (tab. 87: 7 – 9) 
11. 3 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty; povrch hladký; š. 0,15 – 0,3 cm, Ø 0,4 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm 

(tab. 87: 10 – 12) 
12.  jantárový korálik; povrch značne skorodovaný; š. 0,4 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 87: 13) 
13.  dvojkónický praslen zo svetlej sivohnedej hliny so sivočiernymi škvrnami; povrch vyhladený a vyleštený; v. 3,4 – 3,6 cm, Ø 3,2 cm (tab. 

87: 14) 
14.  plochý kameň, na jednej strane mierne konkávny; dĺ. 18 cm, š. 10 cm, hr. 2,5 cm (podľa Dušek, 1966, 69) 

Kostrový hrob 277/1954 (obr. 336) (9. 8. 1954) 

A:  v úseku 188,0 – 188,9 m hlavnej osi – od nej 12,0 – 13,0 m smerom doľava; kvadrant 44 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (1,15 × 0,6 m; hĺ. 1,0 m), 

orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len zlomky lebky 
D:  pri lebke 8 hlinených korálikov (1)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 

1.  8 guľovitých sploštených korálikov z hnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (podľa Dušek, 
1966, 69, tab. 30: 15) 

Kostrový hrob 278/1954 (obr. 337) (9. 8. 1954)   tab. 86  

A:  v úseku 187,4 – 188,5 m hlavnej osi – od nej 16,6 – 18,4 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,9 m (1,8 × 1,1 m; hĺ. 1,1 m), 

orientácia JZ – SV 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na JZ nezistené, zachovaná len lebka (uložená na pravej spán-

kovej kosti), jedna kosť hor. a jedna kosť dol. končatiny  
D:  za lebkou malá váza (1)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 

1.  malá váza dvojkónického tvaru so zalomeným vydutím a rovným dnom, zaoblený okraj miestami vy-
hnutý; mierne porézny materiál v lome tehlovej farby; nepravidel. a zdrsnený zvonku tmavohnedý 
a zvnútra hnedočierny povrch; v. 9,2 – 9,5 cm, Ø ústia 6,8 cm, Ø dna 5,4 cm (tab. 86: 23) 

Kostrový hrob 279/1954 (obr. 338) (9. 8. 1954)  tab. 87  

A:  v úseku 188,5 – 189,2 m hlavnej osi – od nej 29,5 – 30,5 m smerom doľava; kvadranty 55 a 66 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (0,9 × 0,5 m/p. n. 1,0 × 

0,5 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaných len niekoľko zubov 
D:  v strednej časti hrob. jamy džbán (1), uložený na boku a dolná polovica džbánka (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha zubov v nákrese nevyznačená 
Nálezy: 
1.  dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, s odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliab-

kovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydu-
tia, pod okrajom masívne vodorovné rebro; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý 
žltohnedý povrch potiahnutý na von. strane tehlovohnedou a na vnút. strane tehlovohne-
dou a tmavohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. stra-
ne okraja, vydutia a dna nevýrazné stopy opotrebovania; v. 11,4 cm (s uškom 14,7 cm),  
Ø ústia 10,5 – 11,1 cm, Ø dna 5,3 cm (tab. 87: 16) 

2.  dolná polovica tela džbánka, vyrobeného na kruhu, malé dno odsadené; mierne porézny 
materiál v lome tehlovej farby; zvonku vyhladený hnedočierny a zvnútra nepatrne zdrs-
nený tmavý žltohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; zachovaná v. 5,4 cm, Ø dna 4,7 – 5,1 cm (tab. 87: 15) 

Kostrový hrob 280/1954 (obr. 339) (9. 8. 1954)  tab. 88  

A:  v úseku 188,2 – 188,9 m hlavnej osi – od nej 34,0 – 35,0 m smerom doľava; kvadrant 
66 

B: obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,0 × 
0,5 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaných len niekoľko 
zubov  

D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy 3 hlinené koráliky (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 
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Nálezy: 

1.  3 guľovité sploštené koráliky zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (so zvyškami svetložltej výplne); povrch vyhladený; 
š. 0,7 – 0,9 cm, Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 88: 1 – 3) 

Kostrový hrob 281/1954 (obr. 340) (11. 8. 1954)  tab. 88  

A:  v úseku 188,9 – 190,0 m hlavnej osi – od nej 6,0 – 6,5 m smerom doľava; kvadrant 44 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,15 × 0,6 m; hĺ. 

1,3 m), orientácia SSZ – JJV 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachovaných len niekoľko zubov 
D:  v strede jz. štvrtiny hrob. jamy črepy z hrncovitej nádoby (1); v strede z. polovice hrob. jamy 3 hli-

nené koráliky (2, 3) a 3 jantárové koráliky (4, 5)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha zubov v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 
1.  črepy z hrubostennej hrncovitej nádoby; zdrsnený sivý povrch (podľa Dušek, 1966, 69)  
2.  2 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (so zvyškami svetložltej výplne); povrch vyhladený 

a vyleštený; š. 0,7 – 0,8 cm, Ø 1,3 – 1,4 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 88: 4, 5) 
3.  polovica korálika rovnakého tvaru ako č. 2; š. 0,9 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 88: 6) 
4.  jantárový valcovitý korálik; povrch značne skorodovaný; š. 0,5 cm, 0,6 × 0,6 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 88: 7) 
5.  2 jantárové kotúčovité koráliky; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 88: 8, 9) 

Kostrový hrob 282/1954 (obr. 341) (11. 8. 1954)  tab. 88  

A:  v úseku 190,0 – 191,0 m hlavnej osi – od nej 18,5 – 20,0 m smerom doľava; kvad-
rant 55 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (1,7 × 0,8 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  pri tvárovej časti lebky 2 hlinené koráliky (1, 2)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 
1.  guľovitý sploštený korálik zo svetlohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (so 

zvyškami svetložltej výplne); povrch vyhladený a vyleštený; š. 0,7 cm, Ø 1,2 cm,  
Ø otvoru 0,5 cm (tab. 88: 10) 

2.  fragment korálika rovnakého tvaru ako č. 2; š. 0,7 – 0,8 cm (tab. 88: 11) 

Kostrový hrob 283/1954 (obr. 342) (13. 8. 1954) 

A:  v úseku 191,7 – 192,7 m hlavnej osi – od nej 7,5 – 9,2 m smerom doľava; kvadrant 44 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,65 

× 0,9 m;  
hĺ. 1,2 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z 
D:  pri ľavej ruke črepy z nádoby (1)  
E:  antropologický posudok: muž?/adultus – maturus 

Nálezy: 
1.  drobné črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál; nepravidel. a mierne zdrsnený 

hnedočierny povrch 

Kostrový hrob 284/1954 (obr. 343) (13. 8. 1954)  tab. 88  

A:  v úseku 191,5 – 192,3 m hlavnej osi – od nej 10,0 – 11,0 m smerom doľava; kvadrant 44 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (0,95 × 

0,55 m; hĺ. 1,3 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z neziste-

né, zachovaná len lebka (uložená na pravej spánkovej 
kosti) 

D:  črepy z nádoby (1): bez uvedenia a vyznačenia polo-
hy v NS a v nákrese; v strede jz. štvrtiny hrob. jamy 
bronzový náramok (2); pri tvárovej časti lebky 5 jan-

tárových korálikov (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy: 

1.  črepy z tela nádoby (hrniec?); porézny materiál; na von. strane zdrsnený a na vnút. strane hrubo vyhla-
dený tmavohnedý povrch; hr. stien 1,1 – 1,3 cm  

2.  bronzový plechový otvorený náramok s priliehajúcimi odseknutými koncami, oblúk a konce zdobené 
priečnymi ryhami v kombinácii s vypichovanými polkruhmi a pozdĺžnymi líniami; Ø 3,5 cm (tab. 
88: 12; podľa Dušek, 1966, 69, tab. 30: 26a, 26b) 

3.  5 nepravidel. jantárových korálikov; povrch bez korózie; š. 0,3 – 0,5 cm, Ø otvoru 0,15 – 0,3 cm (tab. 
88: 13 – 17) 

 

Kostrový hrob 285/1954 (obr. 344)   tab. 88  

A:  v úseku 192,0 – 192,75 m hlavnej osi – od nej 13,0 – 14,05 m smerom doľava; kvadrant 44 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,1 m (1,05 × 0,75 m; hĺ. 1,3 m), orientácia JZ – SV 
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C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ  
D:  bronzový závesok (1), zvierací zub (2), kostený závesok (3), 2 lastúrky (4, 5) a zlomok stavca z ryby: v okolí krčných stavcov 
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  neúplný okuliarovitý závesok z bronzového drôtu kruhového prierezu, zachovaný iba jeden špirálovitý terčík; povrch čiastočne skorodo-

vaný; Ø terčíka 1,4 cm (tab. 88: 19) 
2.  zvierací zub so symetricky umiestneným závesným otvorom v koreni (Canis lupus f. domestica – špičiak dolný ľavý); Ø otvoru 0,2 cm 

(tab. 88: 18)  
3.  závesok z prevŕtaného fragmentu zvieracej lebky (Sus scrofa?); povrch vyhladený; Ø otvoru 0,5 cm (tab. 88: 22) 
4.  zlomok morskej lastúrky (tab. 88: 20) 
5.  zlomok morskej lastúrky (tab. 88: 21) 

Kostrový hrob 286/1954 (obr. 345) (23. 8. 1954) 

A:  v úseku 193,0 – 193,6 m hlavnej osi – od nej 1,5 – 2,3 m smerom doľava; kvadranty 33 a 44 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,0 m (0,9 × 0,5 m; hĺ. 1,2 m), 

orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachované len fragmenty lebky a nie-

koľko dlhých kostí 
D:  pri lebke a v okolí krčných stavcov zlomky skleneného korálika (1)  
E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy: 

1.  10 zlomkov korálika z priehľadného svetlozeleného skla  

Kostrový hrob 287/1954 (obr. 346) (23. 8. 1954)  tab. 88  

A:  v úseku 192,3 – 193,0 m hlavnej osi – od nej 16,0 – 17,5 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (1,5 × 0,7 m; hĺ. 1,2 m), orientácia JZ – SV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny vystreté 
D:  hlinený korálik (1): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: žena/infans III 

Nálezy: 

1.  valcovitý korálik z tmavotehlovej keramickej hmoty; povrch vyhladený a vyleštený; dĺ. 1,2 cm, Ø 0,4 cm,  
Ø otvorov 0,2 cm (tab. 88: 23)  

Kostrový hrob 288/1954 (obr. 347) (24. 8. 1954)  tab. 88 

A:  v úseku 192,0 – 193,8 m hlavnej osi – od nej 28,0 – 29,05 m smerom doľava; kvadrant 55 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,8 × 1,05 m; hĺ. 0,9 m), orientácia SZ – JV 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strede s. polovice hrob. jamy železný náramok (1); v strede  

j. polovice hrob. jamy železný náramok (2)  

E:  antropologický posudok: žena?/adultus; chýba fotograf. dokument.; podľa polohy náramkov 
bol jedinec pochovaný pravdepodobne v polohe na chrbte s vystretými hor. končatinami 

Nálezy: 

1.  polovica železného otvoreného tyčinkového náramku so zachovaným zúženým a zaoble-
ným koncom, kruhový prierez; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 88: 25) 

2.  železný otvorený tyčinkový náramok so zahrotenými koncami, oválny prierez; povrch 
čiastočne skorodovaný; von. 6 × 6,6 cm, vnút. 5,4 × 6 cm (tab. 88: 24) 

 

Kotrový hrob 289/1954 (obr. 348)  tab. 88  

A:  v úseku 135,0 – 135,9 m hlavnej osi – od nej 44,8 – 46,2 m smerom 
doľava; kvadrant 73 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 
0,15 m (1,4 × 0,9 m; hĺ. 0,9 m), orientácia JZ – SV 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na JZ nezistené, zachované len 
fragmenty lebky a drobné zlomky kostí 

D:  v strede jz. polovice hrob. jamy miniatúrna váza (1) a dno nádoby (2); 
v strednej časti hrob. jamy bronzová nášivka (3); pri fragmentoch 
lebky sklenené koráliky (4, 5) a 3 hlinené koráliky (6); v strede sv. po-
lovice hrob. jamy praslen (7)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná  

Nálezy: 

1.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru so zalomeným vydutím; jemne 
plavený materiál; nepravidel. a na vnút. strane zdrsnený tmavohnedý 
povrch; v. 3,9 – 4,2 cm, Ø ústia 2,4 cm, Ø dna 2,1 cm (tab. 88: 27) 

2.  dno nádoby (džbánok alebo misa), vyrobenej na kruhu, rovné dno odsadené; na von. strane dna centrálne umiestnená rytá značka  
a kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený tmavohnedý a zvnútra mierne drsný tehlový po-
vrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany dna stopy opotrebovania; zachovaná v. 3 cm, Ø dna 5 – 5,3 cm (tab. 
88: 26, 26a) 

3.  bronzová polguľovitá nášivka s tyčinkovitým uškom štvorhranného prierezu; v. 1 cm, Ø 1 cm (tab. 88: 28) 
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4.  50 guľovitých sploštených korálikov zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 70, tab. 31: 10) 
5.  zlomky korálikov rovnakého tvaru ako č. 4 (podľa Dušek, 1966, 70, tab. 31: 10) 
6.  3 nízke valcovité koráliky z hnedej keramickej hmoty, zdobené kruhovými jamkami (podľa Dušek, 1966, 70, tab. 31: 10) 
7.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny so sivočiernymi škvrnami, zdobený 3 skupinkami koncentrických rytých elíps; poškodený 

povrch miestami vyleštený; v. 2,3 cm, Ø 3 cm (tab. 88: 29) 

„Kostrový hrob“ 290/1954 (obr. 349) tab. 88 

A:  v úseku 131,0 – 131,8 m hlavnej osi – od nej 44,0 – 45,1 m smerom doľava; kvadrant 73 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,2 × 0,55 m/p. n. 1,25 × 

0,8 m; hĺ. 1,0 m), orientácia Z – V 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  v strednej časti hrob. jamy hrniec (1), uložený na boku  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  neúplný hrniec kónického tvaru, okraj sa nezachoval; mierne porézny materiál; zvonku zdrsne-
ný a zvnútra hladký tmavohnedý povrch; zachovaná v. 11,9 cm, Ø dna 9,8 cm (tab. 88: 30) 

Kostrový hrob 291/1954 (obr. 350) (6. 9. 1954)  tab. 88 

A:  v úseku 139,0 – 140,0 m hlavnej osi – od nej 45,2 – 46,4 m smerom doľava; kvadrant 73 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,15 m (1,25 × 0,6 m; hĺ. 0,9 m), orientácia  

Z – V 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachovaný iba zlomok jednej kosti 
D:  železné zlomky (1): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: muž/infans III (určenie podľa zvyškov z plochých kostí a kľúčnej kosti); 

chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  4 železné zlomky; povrch značne skorodovaný (tab. 88: 31 – 34) 

„Kostrový hrob“ 292/1954 (obr. 351) (10. 9. 1954) tab. 89  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 100,0 – 100,6 m hlavnej osi – od nej 12,8 – 13,1 m sme-
rom doprava; kvadrant 16) 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (1,05 × 0,55 m; hĺ. 1,2 m), orientácia J – S 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  v jv. štvrtine hrob. jamy misa (1); v strede sv. štvrtiny hrob. jamy malá váza (2); v sz. štvrtine hrob. jamy 

džbánok v črepoch (3); v strednej časti vých. polovice hrob. jamy hrniec (4), miniatúrna váza (5) a pečatidlo (6) 

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy: 
1.  hlboká misa kónického tvaru s rovným mierne odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra zosilnený a od-

sadený; mierne porézny materiál; hladký tmavohnedý povrch na von. strane značne poškodený; v. 9,5 – 
10,2 cm, Ø ústia 19,7 – 20 cm, Ø dna 7,2 – 7,7 cm (tab. 89: 1) 

2.  neúplná malá váza dvojkónického tvaru so stlačeným širokým vydutím a malým rovným dnom, okraj sa 
nezachoval; na vydutí plastický pretláčaný pásik; mierne porézny materiál; zdrsnený zvonku tmavohnedý  
a zvnútra svetlohnedý povrch; zachovaná v. 6,5 cm, Ø dna 3,3 cm (tab. 89: 3) 

3.  dolná polovica tenkostenného džbánka so zachovaným koreňom pásikového uška, umiestneným tesne nad 
dnom; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra hnedočierny povrch; zachovaná 
v. 5,3 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 89: 6) 

4.  menší hrniec kvetináčovitého tvaru s rovným dnom a poškodeným masívnym tyčinkovitým držadlom, vybiehajúcim z okraja, rovno zre-
zaný okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený materiál v lome čierny; vyhladený tmavohnedý až hnedočierny povrch; v. 11,7 cm, Ø ústia  
9,9 cm, Ø dna 7,8 – 8,1 cm (tab. 89: 2) 

5.  miniatúrna plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, zaoblený okraj miestami nepatrne vyhnutý a miestami 
zvisle presekávaný; jemne plavený materiál; nepravidel. a na vnút. strane zdrsnený zvonku tmavohnedý a zvnútra tmavý žltohnedý povrch;  
v. 6,2 cm, Ø ústia 3,5 cm, Ø dna 2,7 cm (tab. 89: 5) 

6. cievkovité hlinené pečatidlo s 2 pečatnými plochami kruhového tvaru; na oboch pečatných plochách zahĺbená výzdoba: koncentrické 
kruhy, štylizovaný rastlinný motív; dĺ. 3 cm, Ø pečatných plôch 1,2 cm (tab. 89: 4; podľa Dušek, 1966, 70, tab. 31: 16)  

Kostrový hrob 293/1954 (obr. 352) (27. 10. 1954)  tab. 89  

A:  bez zamerania  
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,15 m (2,0 × 1,5 m; hĺ. 1,55 m), 

orientácia JZ – SV 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na JZ nezistené, zachované len fragmenty lebky 

a dlhých kostí  
D:  v strede j. štvrtiny hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2); pri fragmentoch lebky 2 sklenené 

koráliky (3) a 3 hlinené koráliky (4)  
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy: 

1.  pásikové, pozdĺžne žliabkované uško z džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený 
materiál; vyhladený tmavý žltohnedý povrch (tab. 89: 8)  

2.  črepy z tela a dna nádoby (hrniec?); mierne porézny materiál v lome čierny; hrubo vyhla-
dený tmavý žltohnedý povrch (tab. 89: 9) 
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3.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 70, tab. 31: 22) 
4.  3 guľovité sploštené koráliky z hnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (podľa Dušek, 1966, 70, tab. 31: 19 – 21) 

„Kostrový hrob“ 294/1954 (obr. 353) (27. 10. 1954)  tab. 89  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 98,0 – 98,6 m hlavnej osi – od nej 15,5 – 16,0 m 
smerom doprava; kvadrant 15 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,6 m (1,2 × 0,65 m; hĺ. 0,8 m), orientácia Z – V  
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  v strede v jz. štvrtiny hrob. jamy džbánok (1), uložený na boku  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  neúplný dvojkónický džbánok so širokým zalomeným vydutím, umiestneným v dolnej tretine tela 
a zachovaným koreňom pásikového uška; na vydutí plastický pretláčaný pásik; porézny materiál; hladký a miestami nepravidel. tmavo-
hnedý povrch; v. 6,3 – 6,8 cm, Ø ústia 4,2 cm, Ø dna 3,8 cm (tab. 89: 7) 

Kostrový hrob 295/1954 (obr. 354) (29. 10. 1954)   tab. 88  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 99,4 – 100,0 m hlavnej osi – od nej 16,0 – 
16,4 m smerom doprava; kvadrant 16) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,3 m (1,2 × 0,7 m; hĺ. 1,5 m), 
orientácia Z – V 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaných len niekoľko zubov  
D:  v strede j. polovice hrob. jamy 3 bronzové pliešky (1 – 3)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy: 

1.  neúplný bronzový pliešok na spevnenie odevu so zahroteným koncom; v. 0,3 cm, dĺ. 1,3 cm, š. 
0,5 cm, hr. 0,1 cm (tab. 88: 35) 

2.  bronzový pliešok na spevnenie odevu so zahrotenými koncami; v. 0,3 cm, dĺ. 1,3 cm, š. 0,5 cm, hr. 0,1 cm (tab. 88: 36) 
3.  neúplný bronzový pliešok na spevnenie odevu so zahroteným koncom; v. 0,3 cm, dĺ. 1,3 cm, š. 0,4 cm, hr. 0,1 cm (tab. 88: 37) 

„Kostrový hrob“ 296/1954 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 100,5 – 101,2 m hlavnej osi – od nej 15,5 – 16,0 m smerom doprava; kvadrant 16) 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (1,2 × 0,6 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrob. jamy  

Kostrový hrob 297/1954  tab. 89 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 102,0 – 102,5 m hlavnej osi – od nej 52,5 – 52,8 m smerom doľava; kvadrant 71) 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (1,0 × 0,6 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku 
D:  misa (1) a črepy z 3 nádob (2 – 4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrob. jamy 

Nálezy: 
1.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; dolná polovica tela až ku dnu zdobená 12 pra-

videlne rozmiestnenými zvislými radmi plytkých oválnych jamiek; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamien-
kov v lome čierny; hrubo vyhladený zvonku tehlový a zvnútra tehlovohnedý povrch na von. strane potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou;  
v. 11,4 – 11,7 cm, Ø ústia 24,2 cm, Ø dna 11 cm (tab. 89: 10) 

2.  okrajový črep z misy, vyrobenej na kruhu, mierne zatiahnutý a zaoblený okraj dovnútra zosilnený a odsadený; jemne plavený materiál; 
vyhladený hnedočierny povrch; Ø ústia 23 cm (tab. 89: 11) 

3.  4 črepy z tela tenkostennej nádoby (džbánok alebo malá váza), vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál; vyhladený zvonku hnedo-
čierny a zvnútra tmavotehlový povrch; hr. stien 0,4 – 0,5 cm  

4.  črepy z tiel 2 nádob (hrnce?)  

Kostrový hrob 298/1954 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 101,0 – 101,5 m hlavnej osi – od nej 54,8 – 55,1 m smerom doľava; kvadrant 71) 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,3 m (0,8 × 0,5 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: žena/vek?; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrob. jamy  

Kostrový hrob 299/1954 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 97,0 – 97,4 m hlavnej osi – od nej 52,8 – 53,0 m smerom doľava; kvadrant 70) 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,3 m (0,6 × 0,3 m; hĺ. 0,6 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: žena/juvenis; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrob. jamy 
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Kostrový hrob 300/1954 

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,3 m (1,0 × 0,6 m; hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku 
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba terénna dokumentácia 
 

 

 

1.3. CHOTÍN IB – KOSTROVÉ A ŽIAROVÉ HROBY 1 – 98 

Kostrový hrob 1/1961 (obr. 355)  tab. 90  

A:  v úseku 1,3 – 2,6 m hlavnej osi – od nej 0,3 – 1,6 m smerom doľava; kvadrant 20 
B:  hrob. jama nepravidel. oválneho tvaru (1,5 × 0,6 m; hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V; hrob porušený pri záhrad-

kárskych prácach A. Gálom, ktorý odovzdal nálezy z hrobu a poskytol informácie o nálezovej situácii 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom s hlavou na Z, pravá hor. končatina vystretá 
D:  pri tvárovej časti lebky džbánok (1) a džbán (2); pri ľavej nohe 13 bronzových hrotov šípov (3 – 15)  

E:  ntropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokumentácia  

Nálezy: 
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným dnom a pásikovým uškom, 

vytiahnutým nad okraj; hnedý povrch; v. 10,5 cm, Ø ústia 10,8 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 90: 2; podľa Dušek, 
1966, 84, tab. 39: 15)  

2.  neúplný dvojkónický džbán so zaobleným vydutím, odsadeným dnom a zachovaným koreňom pásikového 
uška (pri okraji uško široké 4,6 cm); na vnút. strane dna úzky obvodový žliabok; jemne plavený materiál; 
vyhladený tmavý žltohnedý povrch na von. strane s čiernymi škvrnami; na časti von. strany okraja, vydutia 
a dna výraznejšie stopy opotrebovania; v. 10,4 – 10,7 cm, Ø ústia 9,9 cm, Ø dna 8 cm (tab. 90: 1) 

3.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; neopotrebované ostrie so 
stopami po brúsení; dĺ. 2,65 cm, š. 0,8 cm (tab. 90: 3) 

4.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky, oválny otvor; bez stôp opot-
rebovania na ostrí; dĺ. 2,1 cm, š. 0,8 cm (tab. 90: 4) 

5.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; neopotrebované ostrie s vý-
raznými stopami po brúsení; dĺ. 2,7 cm, š. 0,85 cm (tab. 90: 5) 

6.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; neopotrebované ostrie so stopami 
po brúsení; dĺ. 1,8 cm, š. 0,9 cm (tab. 90: 6) 

7.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí  
a špičke; dĺ. 2,4 cm, š. 0,8 cm (tab. 90: 7) 

8.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; bez stôp opo-
trebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po brúsení; dĺ. 2,6 cm, š. 0,8 cm (tab. 90: 8) 

9.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, kruhový otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy po 
brúsení; dĺ. 2,75 cm, š. 0,85 cm (tab. 90: 9) 

10.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, kruhový otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; stopy po brúsení; dĺ. 2,7 cm, 
š. 0,85 cm (tab. 90: 10) 

11.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; neopotrebované ostrie s výraznými stopami po brúsení; dĺ. 2,6 cm,  
š. 0,7 cm (tab. 90: 11) 

12.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; neopotrebované ostrie so stopami po brúsení; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 
2,4 cm, š. 0,85 cm (tab. 90: 12) 

13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; výrazné stopy 
po brúsení; dĺ. 2,45 cm, š. 0,8 cm (tab. 90: 13) 

14.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; neopotrebované ostrie s výraznými stopami po brúsení; dĺ. 2,7 cm,  
š. 0,85 cm (tab. 90: 14) 

15.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; stopy po brúsení; dĺ. 2,75 cm,  
š. 0,8 cm (tab. 90: 15) 

Kostrový hrob 2/1961 (obr. 356)   tab. 90  

A:  v úseku 3,2 – 4,8 m hlavnej osi – od nej 6,0 – 7,6 m smerom doľava; kvadrant 20 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,2 m (Ø 1,6 m; 

hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina nezacho-

vaná 
D:  pri kolenách misa (1), v nej uložený džbánok (2) a hrniec (3); za panvou hrniec (4), 

uložený na boku; črepy z 3 nádob (5 – 7) a zlomky železných tyčiniek (11): bez uvede-
nia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese; v okolí krčných stavcov 3 sklenené koráliky 

(8), 15 hlinených korálikov (9, 10) a praslen (12)  
E:  antropologický posudok: muž?/adultus – max. 35 rokov (podľa ďalšieho určenia muž?/ 

adultus – senilis), stredná telesná stavba a robusticita, medzi kosťami nájdený zlomok 
skalnej kosti pravdepodobne ďalšieho jedinca; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, 
tab. 56: 1 

Nálezy:  
1.  hlboká misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; mier-

ne porézny materiál; vyhladený a na von. strane vyleštený svetlý žltohnedý a zvnútra 
hnedočierny povrch; v. 11,3 – 11,5 cm, Ø ústia 27,3 cm, Ø dna 11,8 cm (tab. 90: 19) 
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2.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s rovným dnom, kónické hrdlo odsadené od zalomeného vydutia vodorovnou ryhou, 
uško sa nezachovalo; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch miestami vyleštený; na vnút. strane ne-
výrazné ryhy po vytáčaní; v. 9,8 cm, Ø ústia 8,6 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 90: 18)  

3.  menší hrniec s esovito profilovanou hornou časťou; jemne plavený materiál; nepravidel. a mierne zdrsnený tmavý žltohnedý povrch zvonku  
s tehlovými a zvnútra s hnedočiernymi škvrnami; v. 11,3 – 11,6 cm, Ø ústia 9,5 – 10,1 cm, Ø dna 8,3 cm (tab. 90: 16) 

4.  hrniec vajcovitého tvaru s konkávnym dnom; pod zaobleným okrajom plastický pretláčaný pásik; hnedý povrch; v. 26 cm, Ø ústia 17 cm, 
Ø dna 12 cm (tab. 90: 17; podľa Dušek, 1966, 84, tab. 29: 16)  

5.  črep z hornej polovice tela džbánka, vyrobeného na kruhu, s ostro lomeným vydutím, okraj tanierovito vyhnutý; jemne plavený materiál; 
vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlý žltohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; Ø ústia 8,1 cm (tab. 90: 21) 

6.  okrajový črep a črep z vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu, nad max. vydutím zachovaný koreň pásikového uška, za-
oblený okraj; jemne plavený materiál v lome tehlovohnedý; vyhladený a zvonku vyleštený hnedočierny povrch  

7.  masívne pásikové uško z nádoby (hrniec?); jemne plavený materiál; hladký tehlový povrch obojstranne potiahnutý hnedočiernou hlinkou 
(tab. 90: 20) 

8.  3 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch čiastočne skorodovaný;  
š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 90: 27 – 29) 

9.  15 guľovitých výrazne sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vy-
leštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,4 cm (tab. 90: 30 – 44) 

10.  polovica korálika rovnakého tvaru ako č. 9; š. 0,3 cm (tab. 90: 45) 
11.  zlomky 5 železných tyčiniek kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 2,3/1,6/1,6/1, 

4/1,1 cm (tab. 90: 22 – 26) 
12.  guľovitý praslen z hnedej hliny; vyhladený povrch čiastočne poškodený; v. 2,6 cm, Ø 3,1 cm (tab. 90: 46)  

Kostrový hrob 3/1961 (obr. 357)  

A:  v úseku 7,5 – 8,5 m hlavnej osi – od nej 4,9 – 6,3 m smerom doľava; kvadrant 20 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m/p. n. v hĺ. 0,6 m (1,5 × 1,0 m; 

hĺ. 0,9 m), orientácia Z – V; hrob pravdepodobne vykradnutý  
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina nezachovaná  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus, drobná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia žena/juvenis – 

adultus)  

Kostrový hrob 4/1961 (obr. 358)  tab. 91  

A:  v úseku 9,1 – 10,4 m hlavnej osi – od nej 2,7 – 4,0 m smerom doľava; kvadrant 20 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (1,4 × 1,0 m; hĺ. 0,8 m), orien-

tácia Z – V 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachované len fragmenty lebky  
D:  v jz. rohu hrob. jamy misa v črepoch (1); v strednej časti hrob. jamy železný náramok (2), zlomok želez-

ného náramku (3), zlomok železnej tyčinky (4), 9 hlinených korálikov (5 – 7) a praslen (8); v jv. štvrtine 
hrob. jamy (pri pozdĺžnej osi) kameň  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha lebky v nákrese nevyznačená; misa č. 1 nebola v nákrese vyznačená 
v stave, v akom sa nachádzala v čase odkrytia hrobu 

Nálezy:  

1.  črepy z misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, s rovným odsadeným dnom; porézny materiál; vyhla-
dený sivohnedý povrch; v. 10 cm, Ø ústia 25 cm, Ø dna 10 cm (podľa Dušek, 1966, 85, tab. 29: 29)  

2.  železný otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru so široko preloženými zúženými koncami, kruho-
vý prierez; povrch značne skorodovaný; von. 3,9 × 4,5 cm, vnút. 3,1 × 3,3 cm (tab. 91: 1) 

3.  zlomok železného náramku (pravdepodobne z náramku č. 2), kruhový prierez (tab. 91: 2)  
4.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,4 cm (tab. 91: 3) 

5.  6 guľovitých sploštených korálikov z tmavohnedej keramickej 
hmoty, zdobených vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch hladký a vyleštený; š. 0,6 – 0,7 cm, 
Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 91: 5 – 10) 

6.  polovica korálika rovnakého tvaru ako č. 5; š. 0,6 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 91: 11) 
7.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý 

vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,3 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 91: 12, 13) 
8.  guľovitý praslen zo sivej hliny, zdobený 6 obvodovými ryhami; vyhladený povrch potiahnutý 

tmavohnedou hlinkou; v. 2,2 cm, Ø 2,5 cm (tab. 91: 4) 

Kostrový hrob 5/1961 (obr. 359) 

A:  v úseku 13,9 – 14,9 m hlavnej osi – od nej 1,9 – 3,0 m smerom doľava; kvadranty 19 a 20  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (1,1 × 0,9 m; 

hĺ. 0,7 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaný len fragment lebky  
D:  v strednej časti hrob. jamy črepy z nádoby (1)  

E: antropologický posudok: Ø  

Nálezy: 

1.  črepy z nerekonštruovateľnej nádoby (podľa Dušek, 1966, 85) 
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Kostrový hrob 6/1961 (obr. 360)   tab. 91  

A:  v úseku 13,3 – 15,2 m hlavnej osi – od nej 3,7 – 5,5 m smerom doľava; kvadranty 19 a 20 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,2 m (1,9 × 1,4 m; hĺ. 0,6 m/p.n.  

hĺ. 0,65 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca nezistené, zachovaných len niekoľko kostí, uložených v strednej časti hrob. jamy  
D:  v strednej časti hrob. jamy medzi kostrovými zvyškami miniatúrny hrniec (1)   
E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis (14 – 18 rokov), stredná telesná stavba (podľa ďalšieho 

určenia boli v hrobe na základe zubov pochovaní dvaja jedinci vo veku infans II – III a juvenis); podľa 
NS boli v strednej časti hrob. jamy medzi kosťami uložené črepy z misy (tie medzi nálezmi chýbajú) 

Nálezy:  

1.  miniatúrny hrubostenný hrniec valcovitého tvaru so zosilneným dnom, okraj zaoblený; zvonku mierne 
nepravidel. a zvnútra hladký tmavý sivohnedý povrch; v. 4,2 – 4,5 cm, Ø ústia 3,2 cm, Ø dna 4,1 cm 
(tab. 91: 14) 

Kostrový hrob 7/1961 (obr. 361)                               tab. 91  

A:  v úseku 6,3 – 7,8 m hlavnej osi – od nej 7,4 – 8,9 m smerom doprava; kvadrant 15  
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,8 m (1,6 × 0,9 m; hĺ. 0,95 m), orien-

tácia Z – V 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, za-

chované len fragmenty lebky a dol. končatiny  
D:  pri fragmentoch lebky 5 sklenených korálikov (1 – 3) a 26 hlinených korálikov (4)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,4 – 0,5 cm, 
Ø 0,75 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 91: 15, 16) 

2.  guľovitý výrazne sploštený korálik z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; 
š. 0,15 – 0,2 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 91: 17) 

3.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch čiastočne 
skorodovaný; š. 0,2 – 0,35 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 91: 18, 19) 

4.  26 guľovitých sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,15 – 
0,4 cm, Ø 0,5 – 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 91: 20 – 45) 

Žiarový hrob 8/1961 (obr. 362)   tab. 92, 93 

A:  v úseku 8,8 – 10,8 m hlavnej osi – od nej 7,8 – 9,0 m smerom doprava; kvadrant 15 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,35 m (2,0 × 1,2 m; hĺ. 1,15 m), orien-

tácia SZ – JV 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  pri sz. stene hrob. jamy (uložené na kôpke) bronzový náramok (1), 3 sklenené koráliky (2 – 4), bimetalické 

zrkadlo (5, 6), 2 železné kovania (7, 8), 3 prasleny (9 – 11), 2 amorfné bronzové a jedna amorfná hlinená 

guľôčka  

E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis – senilis; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  

1.  3 fragmenty bronzového otvoreného tyčinkového náramku s odseknutými koncami, čiastočne deformované 
žiarom, oblúk a konce zdobené skupinkami priečnych rýh, oblúk kruhového a konce oválneho prierezu; po-
vrch čiastočne skorodovaný (tab. 93: 1)  

2.  korálik z tmavomodrého skla, značne deformovaný žiarom (tab. 93: 2) 
3.  malý guľovitý výrazne sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,1 – 0,2 cm, Ø 0,5 cm, 

Ø otvoru 0,2 cm (tab. 93: 3) 
4.  malý guľovitý výrazne sploštený korálik z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; š. 0,1 – 0,2 cm, 

Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,25 cm (tab. 93: 4) 
5.  železná rúčka z bimetalického zrkadla (s bočnou rúčkou), zdobená na dolnom konci obojstrannou 

závitnicou; horný koniec lievikovito rozšírený a priečne rozštiepený, v štrbine zvyšky bronzového 
terčíka; povrch značne skorodovaný; dĺ. 14,5 cm, š. 1,8 cm, hr. 0,3 – 0,4 cm, š. hor. konca 4,2 cm, 
hr. hor. konca 1 – 1,4 cm, Ø závitníc 1,6 – 1,9 cm, hr. závitníc 0,7 – 1 cm (tab. 92: 1, 1a)   

6.  10 zlomkov bronzového terčíka z bimetalického zrkadla č. 5, deformovaného žiarom; na 
jednom zlomku zvyšky sklovitej hmoty svetlomodrej farby (tab. 92: 2 – 11) 

7.  neúplné železné vypuklé kovanie obdĺžnikového tvaru s malým železným nitom; povrch značne 
skorodovaný; dĺ. 5,8 cm, š. 3,3 – 3,5 cm, hr. 0,2 – 0,3 cm (tab. 92: 12, 12a, 12b) 

8.  neúplné železné vypuklé kovanie obdĺžnikového tvaru s malým železným nitom; povrch značne 
skorodovaný; dĺ. 6 cm, š. 2,9 – 3,3 cm, hr. 0,3 cm (tab. 92: 13, 13a, 13b) 

9.  dvojkónický praslen z hnedej hliny so škvrnami tehlovej farby, zdobený 4 dvojicami zvislých 
rýh; povrch hladký; v. 2 cm, Ø 2,3 cm (tab. 93: 5) 

10.  guľovitý praslen z tehlovohnedej hliny, zdobený 7 obvodovými ryhami; povrch hladký; v. 1,9 
– 2 cm, Ø 2,2 cm (tab. 93: 6) 

11.  guľovitý sploštený praslen zo svetlohnedej hliny s čiernymi škvrnami, zdobený 3 skupinkami 
koncentrických rytých elíps; povrch hladký; v. 2,1 cm, Ø 3 cm (tab. 93: 7) 

Kostrový hrob 9/1961 (obr. 363) 

A:  v úseku 15,5 – 17,3 m hlavnej osi – od nej 6,5 – 8,1 m smerom doprava; kvadrant 14 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,5 m (1,8 × 1,3 m; hĺ. 1,0 m), orientácia V – Z 
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C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na V, ľavá hor. končatina nezachovaná  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: muž/adultus, stredná telesná stavba a výška (podľa ďalšieho určenia muž?/adultus – maturus) 

Dvojhrob 10/1961 – kostrový hrob 10a a kostrový hrob 10b (obr. 364)  tab. 91  

A1 – 2: v úseku 23,0 – 24,5 m hlavnej osi – od nej 6,6 – 8,0 m smerom doprava; kvadrant 14 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (1,7 × 1,1 m; hĺ. 0,8 m), 

orientácia V – Z 
C1 – hrob 10a: v s. polovici hrob. jamy neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom bo-

ku s hlavou na V 
C2 – hrob 10b: v j. polovici hrob. jamy neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na V  
D1: bez nálezov 
D2: na stavcoch chrbtice misa (1), uložená hore dnom; v okolí krčných stavcov 14 sklenených korálikov 

(2) a hlinený korálik (3)  
E:  antropologický posudok: určená len jedna kostra – pohlavie?/adultus, stredná telesná stavba a robusticita 

(podľa ďalšieho určenia pohlavie?/adultus – senilis); fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 56: 2 

Nálezy:  

1.  nepravidel. hlboká misa kónického tvaru s okrajom mierne odsade-
ným od tela, okraj šikmo zrezaný na oboch stranách; jemne plavený 
materiál; zvonku mierne zdrsnený a zvnútra hladký tmavý žltohne-
dý povrch; v. 12,5 – 12,7 cm, Ø ústia 31,1 cm, Ø dna 12 cm (tab.  
91: 46) 

2.  14 guľovitých sploštených korálikov zo svetlomodrého skla (podľa Dušek, 1966, 85, tab. 40: 16) 
3.  fragment valcovitého hlineného korálika (podľa Dušek, 1966, 85, tab. 40: 16) 

Kostrový hrob 11/1961 (obr. 365) 

A:  v úseku 30,0 – 31,4 m hlavnej osi – od nej 6,2 – 8,0 m smerom doprava; kvadrant 13 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,45 m (1,8 × 1,4 m; hĺ. 1,15 m), orientácia JZ – SV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: žena/adultus – málo cez 20 rokov (dolichocran, metopizmus, stredná telesná 

stavba, miestami zreteľnejšie svalové úpony); v NS bola k nálezom pripísaná nádoba, podľa fotograf. 
dokument. sa však v hrobe nevyskytli žiadne nálezy 

Kostrový hrob 12/1961 (obr. 366)   tab. 91  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 43,0 – 44,3 m hlavnej osi – od nej 6,5 – 
8,1 m smerom doprava; kvadrant 12) 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,9 m (1,7 × 0,9 m; hĺ. 1,0 m), orientácia J – S 
C:  kostra s hlavou orientovanou na J, dol. končatiny skrčené a uložené na pravý bok, pravá hor. 

končatina vystretá a ľavá ohnutá v lakti, lebka uložená na záhlaví, rebrá, stavce chrbtice  
a panva uložené ako pri vystretej polohe na chrbte  

D:  v zásype hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2); z von. strany pravej stehennej kosti 2 bronzové 
krúžky (3, 4), fragment železnej tyčinky (5) a železný nôž (6)  

E:  antropologický posudok: muž/adultus (okolo 25 rokov), mohutné kosti a značná telesná výška 
(dolichocran); poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená; nález č. 1 pravdepodobne nepat-
rí do obdobia vekerzugskej kultúry; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 56: 3 

Nálezy:  

1.  črepy z tela a dna tenkostennej nádoby, vyrobenej na kruhu, rovné dno odsadené; jemne pla-
vený materiál v lome čierny; vyhladený a vyleštený sivohnedý povrch; hr. stien 0,6 – 0,7 cm 

2.  črep z vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plavený materiál v lome 
tehlovej farby; vyhladený povrch tehlovej farby obojstranne potiahnutý vyleštenou tmavo-
hnedou hlinkou; hr. stien 0,5 – 0,6 cm  

3.  bronzový otvorený krúžok oválneho tvaru s mierne preloženými zaoblenými koncami, kruho-
vý prierez; povrch čiastočne skorodovaný; von. 1,1 × 1,35 cm, vnút. 0,7 × 1 cm (tab. 91: 48) 

4.  bronzový otvorený krúžok s priliehajúcimi zaoble-
nými koncami, jeden koniec tordovaný, kruhový prie-
rez; povrch čiastočne skorodovaný; von. Ø 1 cm, vnút. 
Ø 0,7 cm (tab. 91: 49) 

5.  fragment železnej tyčinky kruhového prierezu; po-
vrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 6,5 cm, 
Ø 0,4 cm (tab. 91: 50) 

6.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, hrot čepele sa neza-
choval, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúkovitým vykro-
jením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 11 cm (tab. 91: 47)  

Kostrový hrob 13/1961 (obr. 367) tab. 91 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 32,0 – 34,5 m hlavnej osi – od nej 10,5 – 
12,2 m smerom doprava; kvadrant 13) 

B:  obrysy hrob. jamy štvorcového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,6 m (2,0 × 1,7 m; hĺ. 1,3 m), 

orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, z hor. končatín zachované len ramenné 
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kosti  
D:  za panvou malý hrniec (1); na ľavej spánkovej kosti strieborná záušnica (2)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  malý hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, okraj rovno zrezaný; porézny materiál; vyhladený zvonku sivočierny a zvnútra tmavo-

hnedý povrch; v. 9,3 – 9,9 cm, Ø ústia 10,2 cm, Ø dna 8,3 cm (tab. 91: 51) 
2.  strieborná krúžková tordovaná záušnica s odseknutými koncami, deformovaná (tab. 91: 52) 

Žiarový hrob 14/1961 (obr. 368)   tab. 93  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 11,0 – 13,2 m hlav-
nej osi – od nej 18,0 – 19,5 m smerom doprava; kvadranty 10 a 15) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,35 m (2,7 × 1,6 m; 
hĺ. 0,85 m), orientácia Z – V 

C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy s najväčšou 
koncentráciou na dne  

D:  v strede hrob. jamy džbánok (1); v strede sz. štvrtiny hrob. jamy plochý 
kameň (13) a na ňom uložený džbánok (2); črepy z 3 nádob (3 – 5)  
a fragment železnej tyčinky (9): bez uvedenia a vyznačenia polohy  
v NS a v nákrese; v strede vých. polovice hrob. jamy bronzová záušnica 
(6); v strede jv. štvrtiny hrob. jamy 2 bronzové špirály (7, 8); v sv. 
štvrtine hrob. jamy zlomky 4 železných plieškov (10 – 13); v strede  
z. polovice hrob. jamy praslen (14)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým stlačeným ostro lomeným vydutím, malým odsadeným a mierne konkávnym dnom 

a pásikovým uškom, vytiahnutým nad okraj; na von. strane dna centrálne umiestnené kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne 
plavený materiál; vyhladený svetlohnedý povrch na von. strane potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po 
vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna nevýrazné stopy opotrebovania; v. 9,6 – 9,9 cm (s uškom 12,8 cm), Ø ústia 8,7 – 9,3 cm, 
Ø dna 5,3 cm (tab. 93: 8) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a uškom, vytiahnutým nad okraj; 
vyhladený hnedý povrch; v. 10 cm, Ø ústia 7,5 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 93: 10; pod¾a Dušek, 1966, 85, tab. 51: 19) 

3.  okrajový črep z nádoby, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj na von. strane zosilnený a vyhnutý; jemne plavený materiál v lome hnedý; 
zvonku vyhladený a vyleštený sivočierny a zvnútra vyhladený hnedý povrch; Ø ústia 20 cm (tab. 93: 9) 

4.  okrajové črepy, črepy z tela a poškodené konkávne dno nádoby, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj na von. strane zosilnený a vyhnutý, 
kónické hrdlo odsadené od zaobleného vydutia plytkou ryhou; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený sivočierny povrch 
na von. strane vyleštený; Ø ústia 30 cm, Ø dna 6,8 cm (tab. 93: 20) 

5.  okrajové črepy, črepy z tela a značne poškodené konkávne dno nádoby, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj vyhnutý; jemne plavený materiál 
v lome svetlohnedý; zvonku vyhladený a vyleštený sivočierny a zvnútra vyhladený svetlohnedý až tehlovohnedý povrch; Ř ústia 22 cm 

6.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom kruhového prierezu a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; krúžok potiahnutý 
pravdepodobne striebornou fóliou; von. 1,7 × 2 cm, vnút. 0,7 × 0,8 cm (tab. 93: 19, 19a)  

7.  špirála z bronzového drôtu obdĺžnikového prierezu, konce zahrotené; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 0,8 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvorov 0,3 cm 
(tab. 93: 17) 

8.  deformovaná špirála z bronzového drôtu obdĺžnikového prierezu, konce odseknuté; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 93: 18) 
9.  fragment železnej tyčinky štvoruholníkového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,2 cm (tab. 

93: 16) 
10.  zlomok železného pliešku s 2 nitmi s tyčinkou štvorhranného a kosoštvorcového prierezu; na vnút. strane odtlačky organického materiálu; 

povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3 cm, max. š. 2 cm, hr. 0,1 – 0,3 cm (tab. 93: 12, 12a, 12b)  
11.  zlomok železného pliešku s nitom s tyčinkou štvorhranného prierezu; na vnút. strane okolo nitu odtlačky organického materiálu; povrch 

značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3 cm, max. š. 1,9 cm, hr. 0,15 – 0,35 cm (tab. 93: 13, 13a, l3b)  
12.  zlomok železného pliešku s nitom s tyčinkou štvorhranného prierezu; na vnút. strane okolo nitu odtlačky organického materiálu; povrch 

značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,2 cm, max. š. 1 cm, hr. 0,1 – 0,2 cm (tab. 93: 14) 
13.  zlomok železného pliešku s nitom s tyčinkou kosoštvorcového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1 cm, max. š. 0,9 cm, hr. 

0,2 cm (tab. 93: 15) 
14.  guľovitý sploštený praslen z tmavosivej hliny, zdobený 13 zvislými žliabkami; hladký povrch potiahnutý svetlohnedou hlinkou; v. 1,4 cm,  

Ø 2,1 cm (tab. 93: 11) 
15.  plochý kameň (podľa NS č. 756/67) 

Kostrový hrob 15/1961 (obr. 369)   tab. 93  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 35,3 – 37,0 m hlavnej osi – od nej 29,0 – 
30,8 m smerom doprava; kvadrant 8) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,3 m (1,8 × 
1,7 m/p. n. 1,8 × 1,2 m; hĺ. 0,6 m), orientácia SV – JZ; hrob porušený a vykradnutý; hrob situo-
vaný v bezprostrednej blízkosti hrobu 28/1961 

C:  neúplná a rozhádzaná kostra, lebka uložená v sz. polovici hrob. jamy  
D:  v strednej časti hrob. jamy džbán (1) a malá nádoba (2); v zásype hrob. jamy črepy z nádoby 

(3), 8 sklenených korálikov (4 – 6) a zlomok železného predmetu (7)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis – adultus, stredná telesná stavba a robusticita (podľa 
ďalšieho určenia žena/adultus – maturus, dolichocran, metopizmus); poloha nálezov č. 3 – 7 
v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy:  

1.  neúplný dvojkónický džbán so zaobleným vydutím, rovným dnom a zachovaným koreňom 
pásikového uška; jemne plavený materiál v lome sivohnedý; mierne zdrsnený tmavohnedý po-
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vrch; v. 11,3 cm, Ø ústia 10,5 cm, Ø dna 5,6 – 5,8 cm (tab. 93: 21) 
2.  malá nádoba valcovitého tvaru s odsadeným dnom, okraj na vnút. strane schodíkovito odsadený; mierne porézny materiál; hrubo vyhla-

dený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlohnedý povrch; v. 8,7 cm, Ø ústia 5,9 cm, Ø dna 4,7 cm (tab. 93: 22) 
3.  črepy z nádoby (podľa Dušek, 1966, 86) 
4.  6 guľovitých sploštených korálikov z tmavomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,3 cm 

(tab. 93: 24 – 29) 
5.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,2 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 93: 30) 
6.  guľovitý sploštený korálik zo svetlomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,2 cm, Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 93: 31) 
7.  zlomok železného predmetu (tab. 93: 23) 

Birituálny dvojhrob 16/1961 – kostrový hrob 16a a žiarový hrob 16b (obr. 370)  tab. 94  

A1 – 2: bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 11,5 – 13,3 m hlavnej 
osi – od nej 21,0 – 22,8 m smerom doprava; kvadrant 10) 

B1 – 2: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,4 m (Ø 1,8 m; hĺ. 1,3 m), 
orientácia Z – V 

C1 – kostrový hrob 16a: v z. polovici hrob. jamy na pozdĺžnej osi neúplná kostra 
v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, kosti predkolenia uložené 
vo vých. polovici hrob. jamy  

C2 – žiarový hrob 16b: do dna hrob. jamy v strede sv. štvrtiny vyhĺbená kruhová 
jamka (Ø 0,4 m; hĺ. 1,5 m) so zvyškami spálených kostí  

D1:  z vnút. strany zvyškov pravej ramennej kosti džbánok (1), uložený na boku; v okolí 
krčných stavcov 103 sklenených korálikov (2, 3) a 19 jantárových korálikov 

(4); za lebkou praslen (5)  
D2:  v zásype jamky žiarového hrobu zlomky bronzových náramkov (6)  

D:  príslušnosť nálezov č. 6 – 14 ku konkrétnemu hrobu nezistená: v jv. štvrtine 
hrob. jamy (v hĺ. 0,7 m) váza v črepoch (7) a malá váza (8); misa (9), 4 hli-
nené koráliky (10 – 13) a 2 jantárové koráliky (14): bez uvedenia a vyznačenia 
polohy v NS a v nákrese  

E1: antropologický posudok: pohlavie?/adultus (pravdepodobne 3. decénium), drobná 
telesná stavba (podľa ďalšieho určenia žena?/adultus) 

E2:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým uškom, vytiahnutým nad 

okraj; vyhladený tmavosivý povrch; v. 9 cm, Ø ústia 8 cm, Ø dna 4 cm (tab. 94: 2; podľa Dušek, 1966, 86, tab. 51: 38) 
2.  102 guľovitých sploštených korálikov z modrého skla (podľa Dušek, 1966, 86, tab. 51: 32) 
3.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 94: 5) 
4.  19 jantárových korálikov (podľa Dušek, 1966, 86, tab. 51: 32) 
5.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny, zdobený na vydutí 18 šikmými žliabkami; povrch vyhladený a vyleštený; v. 2,1 – 2,2 cm,  

Ø 3,4 cm (tab. 94: 7)  
6.  zlomkov pravdepodobne z 2 bronzových tyčinkových náramkov, deformovaných žiarom; jeden z náramkov zdobený skupinkami prieč-

nych rýh (tab. 94: 8 – 16) 
7.  váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a odsadeným mierne konkávnym dnom, vyhnutý okraj dovnútra šikmo zrezaný; na max. 

vydutí nepravidelne rozmiestnené 4 malé plastické jazykovité výčnelky; porézny materiál v lome tehlovej farby; vyhladený a vyleštený 
zvonku hnedočierny až čierny a zvnútra tmavohnedý povrch; v. 30 cm, Ø ústia 17,3 cm, Ø dna 14,6 cm (tab. 94: 3) 

8.  malá váza dvojkónického tvaru s ostro lomeným vydutím v dolnej tretine tela a s odsadeným dnom, okraj zaoblený; mierne porézny ma-
teriál v lome sivohnedý; hrubo vyhladený povrch tehlovej farby; v. 9,8 – 10,1 cm, Ø ústia 5,7 cm, Ø dna 3,9 – 4,3 cm (tab. 94: 1) 

9.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s ostro lomeným zahnutím a rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj dovnútra odsadený; 
jemne plavený materiál; hladký zvonku tmavý žltohnedý a zvnútra sivohnedý povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 10,2 cm, 
Ø ústia 26,9 cm, Ø dna 9,3 cm (tab. 94: 4) 

10.  guľovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne), de-
formovaný žiarom; š. 0,7 – 0,8 cm (tab. 94: 6) 

11.  valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený na okrajoch vývalkami a v strednej časti 
3 kruhovými jamkami (so zachovanou bielou výplňou); dĺ. 1,7 cm, Ø 1,1 cm, Ø vývalkov 1 cm, Ø otvo-
rov 0,4 cm (tab. 94: 17) 

12.  valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 3 kruhovými jamkami, deformovaný žia-
rom; dĺ. 1,9 cm (tab. 94: 18) 

13.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej vý-
plne); š. 0,6 – 0,7 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 94: 19) 

14.  zlomky 2 jantárových korálikov; povrch značne skorodovaný  

Kostrový hrob 17/1961 (obr. 371) 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 7,0 – 8,7 m hlavnej osi – od nej 21,0 – 22,0 m 
smerom doprava; kvadrant 10) 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,55 m (1,7 × 1,0 m; hĺ. 0,75 m), 
orientácia SZ – JV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, z hor. končatín zachované len ra-
menné kosti  

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: muž?/adultus, stredná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia muž?/adul-

tus?) 
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Hrob 18/61 – kostrový hrob koňa (obr. 372)   tab. 93  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 16,0 – 17,5 m hlavnej osi – od nej 21,0 – 22,5 m 
smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,4 m (zachované 
rozmery 1,7 – 2,1 × 1,6 – 1,85 m; hĺ. 0,6 m); hrob porušený; do dna hrob. jamy v j. rohu vyhĺbená jamka 
kruhového tvaru (Ø 0,6 m; hĺ. 0,85 m) so zásypom čiernej farby 

C:  z rozhádzanej kostry koňa zachovaná len lebka, stavce chrbtica a kosti končatín  
D:  pri fragmente lebky črepy z nádoby (1)  
E:  archeozoologický posudok: Ø; nádoba č. 1 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala 

v čase odkrytia hrobu; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy:  

1.  črepy z tela a dna nádoby (váza?), rovné dno odsadené; jemne plavený materiál so sporadickou prí-
mesou stredne veľkých kamienkov v lome čierny; zvonku vyhladený hnedočierny a zvnútra zdrsnený 
tehlovohnedý povrch; zachovaná v. 6,3 cm, Ø dna 8,3 cm (tab. 93: 32) 

Žiarový hrob 19/1961 (obr. 373)  tab. 95  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 20,0 – 20,8 m hlavnej osi – od nej 21,5 – 22,3 m 
smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,4 m (Ø 0,8 m; hĺ. 0,9 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené vo váze (1)  
D:  v strede hrob. jamy váza (1), prikrytá misou (2) 
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 58: 4 

Nálezy:  

1.  plynule profilovaná tenkostenná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, malým mierne 
konkávnym a zosilneným dnom, zaoblený okraj vyhnutý; pod max. vydutím 4 pravidelne rozmiest-
nené plastické jazykovité výčnelky; mierne porézny materiál; vyhladený a vyleštený zvonku svet-
losivý, hnedočierny a tmavohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch na von. strane poškodený, na 
von. strane okraja a hrdla zvyšky tmavej žltohnedej hlinky; v. 41 – 41,2 cm, Ø ústia 21 cm, Ø dna 
14 cm (tab. 95: 1) 

2.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, podsadenou spodnou časťou 
a rovným dnom; porézny materiál; vyhladený svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý hnedou hlinkou; v. 9 cm, Ø ústia 21,8 cm, Ø dna 
7,8 cm (tab. 95: 2) 

Kostrový hrob 20/1961 (obr. 374)  tab. 95  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 22,5 – 24,7 m hlavnej osi – od nej 
20,5 – 21,9 m smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m (2,2 × 1,4 m; hĺ. 
1,05 m), orientácia SZ – JV 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, hor. končatiny nezacho-
vané, p. n. lebka uložená na sánke  

D:  pri dol. končatinách misa (1), džbán (2) a malá váza (3); z ľavej strany lebky bronzová zá-

ušnica (4) a na nej navlečený bronzový krúžok (5); v okolí krčných stavcov sklenený korá-
lik (6) a hlinený korálik (7); z vnút. strany ľavého predkolenia kamenný brúsik (8) 

E:  antropologický posudok: podľa jedného určenia bol v hrobe pochovaný len jeden jedinec 
vo veku infans II, podľa ďalšieho určenia, naopak, dvaja nedospelí jedinci vo veku 7 rokov 
a 2 – 4 roky; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a odsadeným mierne konkávnym dnom; okraj 
dovnútra šikmo zrezaný a odsadený; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý po-
vrch; v. 9,9 – 10,1 cm, Ø ústia 26,1 cm, Ø dna 12,6 cm (tab. 95: 4) 

2.  dvojkónický džbán, vyrobený na kruhu, so širokým zaobleným vydutím, odsadeným mierne 
konkávnym dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj,  
v hornej časti kónického hrdla obežná ryha po vytáčaní; na von. strane dna centrálne umiest-
nené kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; jemne plavený materiál; zvonku vyhlade-
ný a vyleštený a zvnútra hladký tmavý sivočierny povrch, na vnút. strane pod vydutím vý-
razné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja a vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; 
v. 11,3 – 11,7 cm (s uškom 15 cm), Ø ústia 9,6 – 11,4 cm, Ø dna 5,7 cm (tab. 95: 3) 

3.  malá plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, vysokým štíhlym kónickým hrdlom a malým rovným dnom; 
jemne plavený materiál v lome čierny; nepravidel. a mierne zdrsnený zvonku tmavý žltohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch; v. 10,7 – 
11 cm, Ø ústia 5 cm, Ø dna 3,3 – 3,6 cm (tab. 95: 5) 

4.  bronzová krúžková záušnica s priliehajúcimi zahrotenými koncami, oválny a kruhový prierez; von. 1,8 × 2 cm, vnút. 1,4 × 1,7 cm (tab. 
95: 7) 

5.  bronzový otvorený plechový krúžok, jeden koniec tyčinkový a zúžený a druhý zaoblený, kruhový a obdĺžnikový prierez; povrch čiastoč-
ne skorodovaný; von. Ø 0,9 cm, vnút. Ø 0,7 cm (tab. 95: 8)  

6.  neúplný guľovitý sploštený korálik zo svetlomodrého skla, zhotovený technikou navíjania; povrch skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 1,1 cm,  
Ø otvoru 0,6 cm (tab. 95: 9) 

7.  guľovitý sploštený korálik z keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (podľa Dušek, 1966, 86, tab. 52: 8) 
8.  kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru a oválneho prierezu; povrch značne zdrsnený; dĺ. 12,2 cm, š. 2,7 – 2,9 cm, hr. 1,7 – 2,1 cm (tab. 95: 6, 

6a) 
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Žiarový hrob 21/1961 (obr. 375)  tab. 96  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 19,0 – 19,7 m hlavnej osi – od nej 21,5 – 22,2 m 
smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,25 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,8 m) 
C:  väčšie zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  v z. štvrtine hrob. jamy malá váza (1) a malá fľaša (2), uložená na boku; v strednej časti hrob. jamy 

bronzový náramok (3), zlomok bronzového náramku (4), bronzový zliatok (5) a 16 korálikov (6, 7) 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 3 , 4 v nákrese nevyznačená; v NS sa neuvádza, či 

nálezy č. 1 – 7 boli uložené na dne alebo v zásype hrob. jamy  

Nálezy:  

1. malá váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v dolnej tretine tela a rovným dnom, vysoké 
štíhle kónické hrdlo; vyhladený povrch; v. 10 cm, Ø ústia 5 cm, Ø dna 3,5 cm (tab. 96: 2; podľa Du-
šek, 1966, 86, tab. 52: 14) 

2.  malá fľaša so zalomeným dvojkónickým vydutím a rovným dnom, vysoké štíhle valcovité hrdlo výrazne odsadené od vydutia, okraj za-
oblený; jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome tehlovej farby; miestami vyhladený a miestami 
zdrsnený hnedý povrch so škvrnami tehlovej farby; v. 10,2 – 10,4 cm, Ø ústia 5 cm, Ø dna 4,5 – 4,8 cm (tab. 96: 1) 

3.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, zdobe-
nými skupinkami priečnych rýh, vysoký segmentový prierez; von. Ø 6,5 cm, vnút. Ø 5,6 cm (tab. 96: 5) 

4.  zlomok bronzového otvoreného tyčinkového náramku s odseknutým koncom, zdobeným skupinkami prieč-
nych rýh, vysoký segmentový prierez (tab. 96: 3)  

5.  amorfný bronzový zliatok (tab. 96: 4) 
6.  8 guľovitých sploštených a dvojkónických korálikov z neznámeho materiálu; povrch značne porézny a ota-

vený; š. 1 – 1,1 cm, Ø 1,4 – 1,6 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 96: 8, 10 – 16)  
7.  fragmenty 8 korálikov rovnakého tvaru ako č. 6; š. 1 – 1,2 cm, Ø 1,4 – 1,5 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 

96: 6, 7, 9, 17)  

Hrob 22/1961 – kostrový hrob koňa (obr. 376) 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 16,0 – 18,0 m hlavnej osi – od nej 23,5 – 25,2 m sme-
rom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru s výrazne zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m, (2,1 × 1,25 m; hĺ. 0,7 m), 
orientácia Z – V 

C: neúplná kostra koňa v skrčenej polohe na ľavom boku s hlavou na Z  
D:  bez nálezov 
E:  archeozoologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  
 

Žiarový hrob 23/1961 (obr. 377)   tab. 96  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 11,5 – 14,3 m hlavnej osi – od nej 25,0 – 27,8 m 
smerom doprava; kvadranty 9 a 10) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,5 m (Ø 2,8 m; hĺ. 1,6 m); podľa sfarbenia zásypu hrob. jamy 
hrob pravdepodobne vykradnutý 

C:  časť zvyškov spálených kostí uložená na dne hrob. jamy a časť rozptýlená v zásype  
D:  v strednej časti hrob. jamy bronzový nákrčník (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  bronzový otvorený tyčinkový nákrčník oválneho tvaru s roztepanými a zaoblenými koncami, oblúk 
zdobený skupinkami priečnych rýh; na oblúku zachované zvyšky zlatej fólie; von. 14 × 17,5 cm (tab. 
96: 18; podľa Dušek, 1966, 87 a podľa Novotnej, 1984, tab. 64: 387) 

Kostrový hrob 24/1961 (obr. 378)  tab. 96  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 26,0 – 27,5 m hlavnej osi – od nej 23,0 – 23,95 m 
smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,3 m (1,5 × 0,95 m; hĺ. 1,1 m), 
orientácia SZ – JV 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na SZ nezistené, zachovaná len lebka (p. n. uložená na záhlaví) 
D:  z pravej stany lebky miska (1), pri nej 11 sklenených korálikov (2 – 4) a 8 hlinených korálikov (5 – 9)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  miska kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným 

dnom; v. 4 cm, Ø ústia 15 cm, Ø dna 3 cm (tab. 96: 19; podľa Dušek, 1966, 87, tab. 52: 20) 
2.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; š. 0,4 cm, Ø 0,7 cm,  

Ø otvoru 0,2 cm (tab. 96: 28) 
3.  4 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,8 – 0,9 cm, 

Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 96: 29 – 32) 
4.  6 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm, 

Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 96: 33 – 38) 
5.  melónovitý korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty (7 šikmých rebier); povrch vyhladený a vyleš-

tený; š. 1,5 cm, Ø 1,9 cm, Ø otvoru 0,9 cm (tab. 96: 20) 
6.  nízky valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami; vyhladený povrch potiahnutý vyleštenou 

tmavohnedou hlinkou; š. 0,6 – 0,8 cm, 1 × 1 cm, otvor 0,4 × 0,5 cm (tab. 96: 21) 
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7.  guľovitý sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 0,3 cm,  
Ø 0,6 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 96: 22) 

8.  3 guľovité sploštené koráliky z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez 
zachovanej výplne); povrch značne porézny; š. 0,7 – 0,8 cm, Ø 1,1 cm, Ø otvoru 0,4 – 
0,5 cm (tab. 96: 23 – 25) 

9.  2 guľovité sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (jeden korá-
lik so zvyškami svetlosivej výplne); hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou 
hlinkou; š. 0,7 – 0,9 cm, Ø 1,1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 96: 26, 27) 

Žiarový hrob 25/1961 (obr. 379)   tab. 96  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 26,0 – 27,0 m hlavnej osi – od nej 26,0 
– 27,0 m smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,55 m (Ø 1,0 m; hĺ. 1,1 m) 
C:  drobné zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  v strednej časti hrob. jamy miska (1), uložená na boku  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  miska kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; 
v. 4,5 cm, Ø ústia 13,2 cm, Ø dna 4 cm (tab. 96: 39; podľa Dušek, 1966, 87, tab. 52: 21) 

Kostrový hrob 26/1961  tab. 97  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 25,0 – 26,5 m hlavnej osi – od nej 27,5 – 29,0 m smerom doprava; kvadrant 9) 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,7 m (Ø 1,5 m; hĺ. 1,4 m), orientácia JZ – SV (podľa NS č. 756/67) 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ  
D:  pri dol. končatinách misa (1) a v nej uložený džbánok (2); pod pravou spánkovou kosťou bronzová záušnica (3); na ľavej spánkovej kosti 

bronzová záušnica (4); na hor. končatinách 2 bronzové náramky (5, 6); v okolí krčných stavcov 3 sklenené koráliky (7) a zlomky sklenených 

korálikov (8); fragment praslena (9) a 2 kamienky (10, 11): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis – adultus, pravdepodobne gracilná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia muž?/adultus); chýba 

nákres obrysov hrob. jamy 

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a mierne konkávnym dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; porézny materiál; vyhladený 
zvonku tmavohnedý až hnedočierny a zvnútra sivočierny povrch; v. 9,8 – 10 cm, Ø ústia 25,8 cm, Ø dna 9,9 cm (tab. 97: 1) 

2.  dvojkónický džbánok s miestami zaobleným a miestami ostro lomeným vydutím a pásikovým lomeným uškom, vytiahnutým nad okraj; 
jemne plavený materiál; zvonku zdrsnený a zvnútra hladký svetlý žltohnedý povrch obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, 
na časti von. strany vydutia výrazné stopy opotrebovania; v. 7,8 cm (s uškom 9 cm), Ø ústia 5,2 cm, Ø dna 5 cm (tab. 97: 2) 

3.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; koniec krúžku v mieste nezachovanej 
hlavičky hladký a kruhového prierezu; na krúžku zachované zvyšky pravdepodobne zlatej fólie; von. Ø 1,6 cm, vnút. 0,5 × 0,7 cm (tab. 
97: 5)  

4.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; koniec krúžku v mieste nezachovanej 
hlavičky hladký a kruhového prierezu; na krúžku zachované zvyšky pravdepodobne zlatej fólie; von. 1,5 × 1,7 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm (tab. 
97: 6)  

5.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, oválny prierez; povrch čiastočne skoro-
dovaný; von. 5,9 × 6,2 cm, vnút. 5,3 × 5,4 cm (tab. 97: 3)  

6.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s preloženými odseknutými koncami, oválny prierez; povrch čiastočne skorodo-
vaný; von. 4,9 × 6 cm, vnút. 4,1 × 5,2 cm (tab. 97: 4)  

7.  3 malé guľovité sploštené koráliky zo svetlomodrého skla (tab. 97: 7 – 9; podľa Dušek, 1966, 87, tab. 53: 3 – 5) 
8.  17 zlomkov korálikov z nepriehľadného tmavomodrého skla; povrch bez korózie 
9.  fragment praslena z tmavohnedej hliny, zdobeného obvodovými ryhami (tab. 97: 10) 
10.  štiepaním opracovaný kamienok nepravidel. tvaru a prierezu; dĺ. 2,3 cm, max. š. 1,6 cm, max. hr. 0,5 cm (tab. 97: 11) 
11.  opracovaný kamienok obdĺžnikového tvaru a prierezu – pravdepodobne oker červenej farby; dĺ. 2,7 cm, š. 1,1 cm, hr. 0,7 cm (tab. 97: 12) 

Kostrový hrob 27/1961 (obr. 380)   tab. 97  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 27,0 – 28,0 m hlavnej osi – od nej 28,0 – 29,7 m 
smerom doprava; kvadrant 9) 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,7 m (1,7 × 1,0 m; hĺ. 0,8 m), orien-
tácia JZ – SV 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na JZ nezistené, zachovaná len lebka a niektoré kosti dol. kon-
čatín (na pravom boku?)  

D:  pri dol. končatinách hrniec v črepoch (1) a črepy z ďalšieho hrnca (2); pod lebkou/p. n. pri lebke 
(v mieste pôvodného uloženia pravej kľúčnej kosti) bronzová ihlica (3)  

E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus, stredná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia 
pohlavie?/adultus – senilis) 

Nálezy:  

1.  tenkostenný hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a malým rovným odsadeným dnom, okraj na 
von. strane šikmo zrezaný; pod okrajom 3 plastické výčnelky (pôvodne 4x); jemne plavený materiál; 
zvonku mierne zdrsnený tmavohnedý a zvnútra vyhladený tmavý sivohnedý povrch; v. 27 – 27,4 cm,  
Ø ústia 18,2 cm, Ø dna 10,8 cm (tab. 97: 14) 

2.  okrajové črepy a drobné črepy z tela tenkostenného hrnca, rovno zrezaný okraj na von. strane zosilnený; 
jemne plavený materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; vyhladený sivočierny až čierny 
povrch na von. strane vyleštený; Ø ústia 19 cm (tab. 97: 13)  
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3.  bronzová ihlica s dvojkónickou hlavicou a ihlou kruhového prierezu, zdobenou skupinkami priečnych rýh; povrch čiastočne skorodova-
ný; dĺ. 8,5 cm, Ø hlavice 0,7 cm, Ø ihly 0,3 cm (tab. 97: 15)  

„Žiarový hrob“ 28/1961 (obr. 381)  tab. 97  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 34,0 – 35,0 m hlavnej osi – od nej 30,0 – 31,2 m smerom do-
prava; kvadrant 8) 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,7 m (1,2 × 1,0 m; hĺ. 1,1 m), orientácia JZ – SV; hrob situovaný 
v bezprostrednej blízkosti hrobu 15/1961 

C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  v strednej časti hrob. jamy hrniec (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; v NS sa neuvádza, či bol hrniec uložený na dne alebo v zásype hrob. jamy  

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru so zatiahnutým zahroteným okrajom a mierne konkávnym dnom; nad max. vydutím  
4 pravidelne rozmiestnené plastické výčnelky; mierne porézny materiál; vyhladený tmavohnedý povrch s čier-
nymi škvrnami; v. 27,8 cm, Ø ústia 18,4 cm, Ø dna 14,4 cm (tab. 97: 16) 

Žiarový hrob 29/1961  tab. 98  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 16,0 – 18,0 m hlavnej osi – od nej 32,0 – 33,5 m smerom doprava; kvadranty 4 a 9) 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru v hĺ. 1,2 m (2,5 × 1,8 m; hĺ. 1,7 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v strede dna hrob. jamy  
D:  vedľa kostrových zvyškov zlomky bronzového náramku (1), zlomky bronzových plieškov (2) a zlomky železného noža (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrob. jamy  

Nálezy:  

1.  6 zlomkov bronzového tyčinkového náramku, čiastočne deformovaného žiarom, kruhový a oválny prierez; niektoré zlomky zdobené sku-
pinkami priečnych rýh (tab. 98: 1 – 6) 

2.  2 zlomky bronzových plieškov, čiastočne deformovaných žiarom (tab. 98: 7, 8) 
3.  9 zlomkov železného noža; povrch značne skorodovaný (tab. 98: 9 – 14)  

„Žiarový hrob“ 30/1961 (obr. 382) (19. 5. 1961)   tab. 97  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 23,0 – 23,6 m hlavnej osi – od nej 33,0 – 33,6 m 
smerom doprava; kvadrant 4) 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,6 m) 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery 

hrob. jamy zodpovedajú žiarovému hrobu  
D:  v strede j. štvrtiny hrob. jamy miska (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 bola určená na základe fotograf. dokument. (Dušek, 1966, 
tab. 58: 6) 

Nálezy:  

1.  hlboká miska kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a odsadeným zosilneným 
dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný a odsadený; jemne plavený materiál; vyhladený tmavý sivočierny 
povrch; v. 8,1 – 8,4 cm, Ø ústia 16,1 – 16,4 cm, Ø dna 7,8 – 8,1 cm (tab. 97: 17) 

Kostrový hrob 31/1961  tab. 98  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 24,0 – 25,8 m hlavnej osi – od nej 38,0 – 40,5 m smerom doprava; kvadrant 4) 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,2 m (2,5 × 1,8 m; hĺ. 1,6 m), orientácia SV – JZ 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SV  
D:  pri článkoch prstov rúk džbánok (1); na ľavej kľúčnej kosti črepy z nádoby (2) a praslen (3); za panvou kameň (4)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis – adultus (do 25 rokov), stredná telesná stavba a telesná výška (podľa ďalších určení: pohlavie?/adultus – 
maturus; žena?/adultus – maturus, mesocran); chýba nákres obrysov hrob. jamy; podľa fotograf. dokument. mala hrob. jama obdĺžnikový 
tvar so zaoblenými rohmi 

Nálezy:  

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliab-
kovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, valcovité hrdlo odsadené od ostro lomeného vydutia 
vodorovnou ryhou; jemne plavený materiál; vyhladený svetlý sivočierny povrch na vnút. strane 
potiahnutý svetlosivou hlinkou, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany 
okraja, vydutia a dna stopy opotrebovania; v. 9,8 cm (s uškom 12,2 cm), Ø ústia 8,3 – 9,7 cm, 
Ø dna 5,3 cm (tab. 98: 15) 

2.  4 črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; vyhladený 
zvonku čierny a zvnútra tehlový povrch  

3.  dvojkónický praslen z hliny tehlovej farby; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; 
v. 2 cm, Ø 3,2 cm (tab. 98: 16)  

4.  kameň trojuholníkového tvaru (podľa Dušek, 1966, 87) 

„Žiarový hrob“ 32/1961 (obr. 383) (8. 6. 1961)  tab. 93 

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 37,0 – 38,0 m hlavnej osi – od nej 38,0 – 
38,9 m smerom doprava; kvadrant 3) 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,95 m (1,0 × 0,9 m; hĺ. 1,15 m), 
orientácia SSZ – JJV 
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C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 
D:  vo vých. polovici hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2) 

E:  antropologický posudok: Ø; v NS sa neuvádza, či boli črepy uložené na dne alebo v zásype hrob. jamy 

Nálezy:  
1.  2 črepy z tela nádoby, zdobenej 2 plastickými zvisle presekávanými oválnymi výčnelkami; mierne porézny materiál v lome čierny; hrubo 

vyhladený tmavohnedý povrch (tab. 93: 17; podľa Dušek, 1966, tab. 53: 20)  
2.  črepy z tela a dna tenkostennej nádoby s baňatým telom, odsadeným dnom a valcovitým hrdlom, odsadeným od tela, okraj rovno zreza-

ný; nad max. vydutím rad rytých šrafovaných trojuholníkov, prerušený zvislým plastickým rebrom; jemne plavený materiál s prímesou drob-
ných kamienkov v lome čierny; vyhladený zvonku tehlovohnedý a zvnútra tmavohnedý až čierny povrch; na vnút. strane dna stopy po 
pôsobení ohňa; Ø ústia 19 cm (tab. 98: 18; podľa Dušek, 1966, tab. 53: 21) 

„Žiarový hrob“ 33/1961 (obr. 384) (8. 6. 1961)   tab. 98  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 10,0 – 10,7 m hlavnej osi – od nej 37,5 – 38,2 m 
smerom doprava; kvadrant 5) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (Ø 0,7 m; hĺ. 0,9 m) 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery 

hrob. jamy zodpovedajú žiarovému hrobu 
D:  v strede hrob. jamy džbánok (1), uložený na boku  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s malým rovným odsa-
deným a výrazne zosilneným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliab-
kovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo odsadené 
od zaobleného vydutia; jemne plavený materiál v lome tehlovoh-
nedý; vyhladený sivohnedý povrch, na oboch stranách nad vydutím 
nevýrazné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany vydutia a dna nevýrazné stopy opotrebovania; v. 8,6 
– 8,9 cm (s uškom 11,1 cm), Ø ústia 6,9 – 7,3 cm, Ø dna 5,3 cm (tab. 98: 19) 

Kostrový hrob 34/1961 (obr. 385) 

A:  v úseku 23,8 – 25,3 m hlavnej osi – od nej 4,4 – 5,7 m smerom doľava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,95 m (1,5 × 1,1 m; hĺ. 

2,15 m), orientácia Z – V 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny nezachované  
D:  v strednej časti hrob. jamy (v hĺ. 1,65 m) črepy z nádoby (1)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis (14 – 18 rokov), stredná telesná stavba (podľa ďalšieho 

určenia žena?/juvenis); chýba fotograf. dokument. 
Nálezy:  
1.  črepy z tvarovo nerekonštruovateľnej nádoby (podľa Dušek, 1966, 87)  

Kostrový hrob 35/1961 (obr. 386)  tab. 98  

A:  v úseku 20,9 – 22,3 m hlavnej osi – od nej 0,3 – 1,5 m smerom doľava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 0,8 m (1,45 × 0,8 m; v hĺ. 1,05 m), 

orientácia SSZ – JJV; hrob porušený a vykradnutý 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na ľavom boku s hlavou na SSZ  
D:  v okolí krčných stavcov 8 sklenených korálikov (1 – 3), 2 hlinené koráliky (4, 5), 2 koráliky (6), 3 bronzové amorf-

né a hlinená amorfná guľôčka  

E:  antropologický posudok: žena/adultus (18 – 25 rokov), stredná telesná stavba a výška (podľa ďalšieho určenia 
žena?/adultus – maturus, dolichocran); chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  polovica deformovaného korálika z tmavomodrého skla; povrch značne skorodovaný (tab. 98: 20) 
2.  6 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného svetlomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 

– 0,4 cm, Ø 0,6 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,1 – 0,2 cm (tab. 98: 21 – 26) 
3.  polovica deformovaného korálika zo svetlomodrého skla; povrch značne skorodovaný (tab. 98: 27) 
4. polovica valcovitého korálika z tmavosivej keramickej hmoty, zdobeného širokými obvodovými žliabkami; 

mierne porézny povrch miestami otavený; š. 1,1 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 98: 30) 
5.  guľovitý sploštený korálik z tmavosivej keramickej hmoty, zdobený širokým obvodovým žliabkom; mierne 

porézny povrch miestami potiahnutý žltou hlinkou; š. 0,9 – 1 cm, Ř 1,5 cm, Ř otvoru 0,4 cm (tab. 98: 31) 
6.  2 súdkovité koráliky z neznámeho materiálu; značne porézny povrch miestami otavený; š. 0,6 – 0,7 cm, Ø 0,9 

– 1 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 98: 28, 29) 

Žiarový hrob 36/1961 (obr. 387)  

A:  v úseku 20,8 – 21,4 m hlavnej osi – od nej 3,2 – 3,8 m smerom doľava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (Ø 0,6 m; hĺ. 1,0 m); hrob porušený  

a vykradnutý 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – maturus, gracilná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia po-

hlavie?/juvenis – maturus); chýba fotograf. dokument. 
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„Kostrový hrob“ 37/1961 (obr. 388)    tab. 98  

A:  v úseku 21,1 – 22,5 m hlavnej osi – od nej 5,5 – 6,6 m smerom doľava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru s výrazne zaoblenými rohmi v hĺ. 1,1 m (1,25 × 0,85 m; 

hĺ. 1,85 m), orientácia Z – V; hrob vykradnutý 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?) 

D:  v strede z. polovice hrob. jamy korálik (1) 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy:  

1.  guľovitý sploštený korálik z neznámeho materiálu (svetlomodrá sklovitá hmota, okolo 
otvoru tmavohnedá keramická hmota); povrch hladký; š. 0,9 cm, Ø 1,7 cm, Ø otvoru 
0,55 cm (tab. 98: 32) 

Kostrový hrob 38/1961 (obr. 389) 

A:  v úseku 15,9 – 17,6 m hlavnej osi – od nej 4,6 – 6,0 m smerom doľava; kvadrant 19  
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 1,1 m (1,8 × 

0,9 m; hĺ. 1,6 m), orientácia Z – V; hrob vykradnutý 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, z hor. končatín zachované len ramenné kosti  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: muž?/adultus (do 30 rokov), stredná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia muž?/adultus 

– senilis) 
 

Kostrový hrob 39/1961 (obr. 390)  tab. 98  

A:  v úseku 19,8 – 21,4 m hlavnej osi – od nej 4,5 – 5,8 m smerom doľava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,1 m (1,55 × 0,9 m; hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V; 

hrob porušený a vykradnutý 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, hor. končatiny nezacho-

vané  
D:  za lebkou (v sz. rohu hrob. jamy) džbánok (1) a zlomky železného noža (2)  

E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus, gracilná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia pohla-
vie?/adultus – maturus); fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  

1.  neúplný dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, so zaobleným vydutím, rovným odsadeným dnom a za-
chovaným koreňom pásikového uška; jemne plavený materiál; vyhladený žltohnedý povrch, na von. strane 
kónického hrdla výrazné obežné ryhy po vytáčaní; v. 8,6 cm, Ø ústia 9 cm, Ø dna 5 cm (tab. 98: 33) 

2.  7 zlomkov železného noža; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 98: 34 – 40)  
 

Kostrový hrob 40/1961 (obr. 391)  tab. 99  

A:  v úseku 24,8 – 26,0 m hlavnej osi – od nej 6,8 – 8,0 m smerom doľava; kvadrant 19  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,1 m (1,2 × 1,15 m/p. n. 1,75 × 1,05 m; 

hĺ. 1,6 m), orientácia SSZ – JJV; hrob porušený a vykradnutý 
C:  neúplná kostra rozhádzaná, zachované len kosti dol. končatín  
D:  medzi kostrovými zvyškami (v hĺ. 1,25 m) hrniec v črepoch (1) a dno misy (2); železný nôž (3): bez uve-

denia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus, gracilná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia po-

hlavie?/adultus – maturus)  

Nálezy:  

1.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a mierne odsadeným dnom; pod 
okrajom plastický pretláčaný pásik; porézny materiál; zvonku nepravidel. tmavý žltohnedý a zvnútra 
hladký tmavohnedý povrch; v. 21,3 – 21,8 cm, Ø ústia 15,6 cm, Ø dna 11,1 cm (tab. 99: 1)  

2.  rovné odsadené dno misy; Ø dna 12 cm (tab. 99: 2; podľa Dušek, 1966, 88, tab. 53: 29) 
3.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, dlhá tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená oblúkovitým vykro-

jením na strane ostria; dĺ. 9 cm (tab. 99: 3; podľa Dušek, 1966, 88, tab. 53: 31)  

Kostrový hrob 41/1961 (obr. 392)  tab. 99  

A:  v úseku 25,8 – 27,0 m hlavnej osi – od nej 8,8 – 9,7 m smerom doľava; kvadranty 19 a 24 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,4 m (1,2 × 0,85 m; hĺ. 1,9 m), orientácia 

SZ – JV 
C:  neúplná kostra na pravom boku s hlavou na SZ  
D:  vo vých. rohu hrob. jamy hrniec v črepoch (1); pri lebke 11 sklenených korálikov (2 – 5) a 2 koráliky (6)  

E:  antropologický posudok: infans I – 2 ½ roka (podľa ďalšieho určenia infans I – II); poloha nálezov č. 2 – 6  
v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  neúplný hrniec kvetináčovitého tvaru, dno sa nezachovalo; pod rovno zrezaným okrajom rad vtlačených ja-
miek; mierne porézny materiál v lome čierny; zvonku hladký svetlohnedý a zvnútra hrubo vyhladený tehlový 
až tehlovohnedý povrch; zachovaná v. 12,2 cm, Ø ústia 17 cm (tab. 99: 4)  

2.  6 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného svetlomodrého skla; povrch skorodovaný; š. 0,4 – 0,6 cm,  
Ø 0,7 – 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 99: 5 – 10) 
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3.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; š. 0,3 cm, Ø 0,6 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 
99: 11, 12) 

4.  guľovitý výrazne sploštený korálik z nepriehľadného fialovomodrého skla; š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,75 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 99: 13) 
5.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,25 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,4 cm (tab. 99: 14, 15) 
6.  2 deformované koráliky z neznámeho materiálu (svetlomodrá sklovitá hmota, okolo otvoru tmavohnedá keramická hmota); povrch po-

rézny (tab. 99: 16, 17) 

Kostrový hrob 42/1961 (obr. 393)  tab. 99  

A:  v úseku 21,4 – 22,8 m hlavnej osi – od nej 8,0–9,0 m smerom doľava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,1 m (1,4 × 1,05 m; hĺ. 1,75 m), 

orientácia SZ – JV 
C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, poloha hor. končatín nezistená  
D:  za lebkou miniatúrna váza (1) a 4 prasleny (9 – 12); pri tvárovej časti lebky 2 sklenené koráliky (2, 3), 

16 hlinených korálikov (4 – 7) a zlomok železnej tyčinky (8)  
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – senilis, gracilná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia po-

hlavie?/adultus – senilis); fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  

1.  miniatúrna váza dvojkónického tvaru s miestami zaobleným a miestami zalomeným vydutím, okraj za-
oblený; jemne plavený materiál v lome žltohnedý; hrubo vyhladený hnedočierny povrch; v. 6 cm, Ø ústia 
4,2 cm, Ø dna 3,5 cm (tab. 99: 18) 

2.  polovica kónického korálika zo skla; na skorodovanom povrchu strieborný a svetlomodrý povlak s ko-
vovým leskom; š. 0,5 – 0,65 cm, hor. Ø 0,6 cm, dol. Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 99: 33) 

3.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného skla tmavomodrej až čiernej farby; š. 0,4 cm, Ø 0,8 cm,  
Ø otvoru 0,25 cm (tab. 99: 34) 

4.  12 guľovitých výrazne sploštených korálikov z keramickej hmoty tehlovej farby; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou 
hlinkou; š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,6 – 0,7 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,3 cm (tab. 99: 20 – 31)  

5.  zlomok korálika rovnakého tvaru ako č. 4; š. 0,2 cm (tab. 99: 32) 
6.  2 nízke valcovité koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené 4 plytkými kruhovými jamkami; hladký povrch potiahnutý vyleštenou 

tmavohnedou hlinkou; š. 0,5 – 0,9 cm, 0,9 × 0,9 – 1 × 1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 99: 35, 36) 
7.  guľovitý sploštený korálik z keramickej hmoty tehlovej farby, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); hladký povrch potiahnutý 

vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,8 cm, Ø 1,2 cm, otvor 0,3 × 0,4 cm (tab. 99: 37) 
8.  zlomok železnej tyčinky kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2 cm (tab. 99: 

19)  
9.  dvojkónický praslen z hnedočiernej hliny; hladký povrch čiastočne poškodený; v. 1,9 – 2 cm, Ø 2,4 cm 

(tab. 99: 38) 
10.  neúplný dvojkónický praslen z hnedočiernej hliny; hladký povrch značne poškodený; zachovaná v. 2,6 cm, 

Ø 4 cm (tab. 99: 39) 
11.  dvojkónický praslen zo svetlohnedej hliny, pri dolnom okraji otvoru čierne škvrny, vydutie hranené; 

povrch hladký; v. 2,6 – 2,8 cm, Ø 3,9 cm (tab. 99: 40) 
12.  guľovitý sploštený praslen z hnedočiernej hliny; povrch hladký; v. 2,6 – 2,7 cm, Ø 3,9 cm (tab. 99: 41) 

Kostrový hrob 43/1961 (obr. 394) 

A:  v úseku 13,5 – 15,3 m hlavnej osi – od nej 7,8 – 9,0 m smerom doľava; kvadranty 19 a 20 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a dnom v hĺ. 1,2 m (1,8 × 1,15 m; hĺ. 1,8 m), 

orientácia SZ – JV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, pravá hor. končatina ruka uložená na pravú 

a ľavá hor. končatina na ľavú stranu  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: žena/adultus, gracilná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia žena/juvenis – 

adultus); podľa NS č. 756/67 bol hrob na základe rozhádzaných kostí vykradnutý, ale p. n. a fotograf. 
dokument. bola kostra uložená v pôvodnej polohe 

Kostrový hrob 44/1961 (obr. 395)   tab. 100  

A:  v úseku 5,8 – 7,8 m hlavnej osi – od nej 8,7 – 11,2 m smerom doľava; kvadranty 20 
 a 25  

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ.  
0,4 m (2,5 × 2,2 m; hĺ. 2,4 m), orientácia SSV – JJZ; hrob porušený a vykradnutý 

C:  neúplná a rozhádzaná kostra, niektoré kosti uložené v hĺ. 2,0 m  
D:  medzi kosťami v sz. polovici hrob. jamy (v hĺ. 2,0 m) 2 misy v črepoch (1, 2), bron-

zová prevliečka konského postroja (6) a kamenný brúsik (7); medzi kosťami vo vých. 
rohu hrob. jamy zlomok železného noža (4), bronzové nákončie pošvy (5) a črepy  

z hrnca (3)  
E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus (mohutné kosti); fotograf. dokument. 

nedostatočná  

Nálezy:  
1.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom, podsadenou 

spodnou časťou a rovným mierne odsadeným dnom; mierne porézny materiál; vyhla-
dený hnedý povrch; v. 12,3 – 12,5 cm, Ø ústia 29,1 cm, Ø dna 12,8 cm (tab. 100: 1) 

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; 
v. 9 cm, Ø ústia 26,8 cm, Ø dna 12 cm (tab. 100: 2; podľa Dušek, 1966, 88, tab. 54: 9) 

3.  črepy z malého hrnca súdkovitého tvaru (podľa Dušek, 1966, 88) 
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4.  zlomok železného noža; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4 cm (tab. 100: 3) 
5.  bronzové plechové nákončie pošvy s 2 otvormi pod širším horným okrajom, dolný okraj zdobený vodorovným radom malých otvorov; na 

vnút. ploche výzdoba z radov kruhových očiek; čiastočne poškodené; dĺ. 5 cm, š. 1,1 – 2,2 cm, hr. 0,9 cm, hr. pliešku 0,1 cm (tab. 100: 5, 
5a) 

6.  bronzová liata prevliečka konského postroja s dutou polguľovitou hlavicou a širokým okrajom, na spodnej strane hlavice pripevnené ty-
činkovité uško štvorhranného prierezu; čiastočne poškodená; v. 1,15 cm, Ø 2,55 cm (tab. 100: 6, 6a – c)  

7.  kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru so zúženým dolným koncom a symetricky umiestneným kruhovým otvorom, obdĺžnikový prierez, 
poškodený; povrch zdrsnený; dĺ. 11,5 cm, max. š. 1,9 cm, hr. 1,3 cm, Ø otvoru 0,35 cm (tab. 100: 4, 4a) 

„Žiarový hrob“ 45/1961 (obr. 396) (17. 7. 1961) 

A:  v úseku 22,8 – 23,8 m hlavnej osi – od nej 12,6 – 13,6 m smerom doľava; kvadrant 24 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru v hĺ. 1,05 m (Ø 1,0 m; hĺ. 1,35 m) 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. 

jamy zodpovedajú žiarovému hrobu  
D:  v zásype hrob. jamy črepy z nádoby (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  črepy z hrnca súdkovitého tvaru, rovné dno mierne odsadené (podľa Dušek, 1966, 88) 

Kostrový hrob 46/1961 (obr. 397)  tab. 101  

A:  v úseku 32,2 – 35,5 m hlavnej osi – od nej 12,0 – 15,0 m smerom doľava; 
kvadrant 23 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru s mierne zaoblenými rohmi v hĺ. 0,4 m 
(2,65 × 2,2 m; hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V, v rohoch tejto časti hrob. jamy sa 
nachádzali kolové jamky s organickými zvyškami (drevo); v hĺ. 1,4 m sa ob-
javila tmavšia výplň vlastnej hrob. jamy obdĺžnikového tvaru s mierne zaob-
lenými rohmi a dnom (1,6 × 1,3 m; hĺ. 1,9 m) a na jej dne boli uložené kos-
trové zvyšky 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou orientovanou na Z, pravá 
hor. končatina vystretá  

D:  medzi j. stenou hrob. jamy a tvárovou časťou lebky misa (1); cez pravé 
zápästie prevlečený bronzový náramok (2); pri článkoch prstov ľavej ruky 
zlomky železnej tyčinky (3) a kameň (6); pri ľavom lakťovom kĺbe britva (4); 
pri s. stene hrob. jamy železný čakan (5)  

E:  antropologický posudok: muž/adultus (mohutné kosti a výrazná telesná výš-
ka); fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 56: 5, 6, nákres obrysov hrob. 
jamy neúplný (vyobrazený iba profil)  

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, s vertikálnym mierne zatiahnutým okrajom, výrazne odsadeným od tela a odsadeným mierne 
konkávnym dnom, zaoblený okraj dovnútra výrazne zosilnený; jemne plavený materiál; mierne zdrsnený tmavý sivočierny povrch, na 
vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 8,6 – 9 cm, Ø ústia 23,1 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 101: 1) 

2.  bronzový otvorený tyčinkový náramok oválneho tvaru s odseknutými koncami, oblúk a konce zdobené pozdĺžnymi radmi plytkých ja-
miek, oválny a vysoký segmentový prierez; von. 5,9 × 6,9 cm, vnút. 5 × 6,1 cm (tab. 101: 5)  

3.  2 zlomky železnej tyčinky (tab. 101: 2, 3; podľa Dušek, 1966, 88, tab. 54: 16) 
4.  neúplná britva: v kostenej pošve zasunutá železná čepeľ so zachovaným hrotom a ostrím bez stôp opotrebovania, jeden koniec britvy sa 

nezachoval; zahrotený koniec pošvy so železným nitom a rytou výzdobou; kostená pošva obojstranne zdobená: rady rytých kruhových 
očiek v kombinácii s esíčkovitým ornamentom, z oboch strán ohraničené priečnymi ryhami; pošva: zachovaná dĺ. 9,5 cm, š. 1,4 cm; čepeľ: 
zachovaná dĺ. 7,2 cm (tab. 101: 4, 4a, 4b)  

5.  železný čakan s excentrický umiestnený a rozšíreným oválnym otvorom na porisko, krátkym tylovým nástavcom oválneho prierezu  
a gombíkovito tvarovaným tylom; povrch bez korózie; dĺ. 18 cm, Ø tyla 2,1 cm, max. š. tela 4,5 cm, max. hr. tela 1,1 cm, otvor 2,3 × 2,7 cm 
(tab. 101: 6, 6a) 

6.  kameň (podľa Dušek, 1966, 88)  

Žiarový hrob 47/1961 (obr. 398) (27. 7. 1961)   tab. 100  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 11,0 – 11,25 m hlavnej osi – od nej 39,5 – 
40,25 m smerom doprava; kvadrant 5) 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru v hĺ. 0,8 m (Ø 0,75 m; hĺ. 0,95 m); hrob porušený stredovekým 
zásahom 

C:  spôsob uloženia zvyškov spálených kostí v NS neuvedený  
D:  v strednej časti hrob. jamy váza v črepoch (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; v NS sa neuvádza, či bola váza uložená na dne alebo v zásype hrob. 
jamy; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  dolná polovica tela vázy so zaobleným vydutím, podsadenou spodnou časťou a malým rovným 
dnom, pôvodne vysoké valcovité alebo kónické hrdlo výrazne odsadené od tela vodorovnou ryhou; 
vydutie zdobené vypuklinami, vytlačenými z vnút. strany, pod max. vydutím 3 plastické jazykovité 
výčnelky (pôvodne štyri); jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a vyleštený čierny a zvnútra 
mierne zdrsnený hnedočierny povrch; zachovaná v. 26 cm, Ø dna 11 cm (tab. 100: 7) 
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„Kostrový hrob“ 48/1961 (obr. 399) (27. 7. 1961)  tab. 99  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 18,0 – 18,75 m hlavnej osi – od nej 40,0 – 41,5 m sme-
rom doprava; kvadrant 4) 

B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,8 m (1,5 × 0,75 m; hĺ. 0,95 m), orientácia 
SV – JZ; hrob porušený stredovekým zásahom 

C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery hrob. 
jamy zodpovedajú kostrovému hrobu  

D:  v zásype hrob. jamy črepy z nádoby (1); 2 sklenené koráliky (2), 6 hlinených korálikov (3) a jantárový korá-

lik (4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy:  

1.  atypické črepy (podľa Dušek, 1966, 89)  
2.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tmavomodrého skla; š. 0,4 – 0,6 cm, Ø 0,5 – 0,7 cm, Ø otvoru 

0,3 cm (tab. 99: 48, 49)  
3.  6 guľovitých výrazne sploštených korálikov z tehlovohnedej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý 

vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 0,3 cm, Ř 0,6 – 0,7 cm, Ř otvoru 0,3 cm (tab. 99: 42 – 47)  
4.  nepravidel. kotúčovitý jantárový korálik; povrch skorodovaný; š. 0,4 cm, Ø 1 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 

99: 50)  
 

Kostrový hrob 49/1961 (obr. 400)  tab. 102, 103  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 3: v úseku 12,0 – 
15,3 m hlavnej osi – od nej 41,0 – 44,3 m smerom doprava; 
kvadranty 4 a 5) 

B:  obrysy hrob. jamy štvorcového tvaru so zaoblenými rohmi  
v hĺ. 0,9 m (3,3 × 3,3 m; hĺ. 1,5 m); hrob porušený a vykrad-
nutý 

C:  medzi rozhádzanými ľudskými kosťami uložené aj kosti koňa 
D:  v jv. štvrtine hrob. jamy (v rohu) črepy z 2 mís (1, 2); v strede 

jz. štvrtiny hrob. jamy železný čakan (5) a od neho severozá-
padne 8 bronzových hrotov šípov (6 – 13); v jv. štvrtine hrob. 
jamy (pri pozdĺžnej osi v hĺ. 1,2 m) 2 bronzové krúžky (14, 

15); pri čakane (5) 2 kostené rúčky nagajok (16, 17); v sv. 
štvrtine hrob. jamy (pri s. stene) železná objímka (21); v sz. 
štvrtine hrob. jamy (pri s. stene) fragment železnej tyčinky 

(22); v hĺ. 1,2 m črepy z hrnca (3), hlinený korálik (4), želez-
ný nôž (18), zlomok železného šidla (19) a kamenný brúsik 

(20)  
E:  antropologický posudok: muž/adultus – maturus (v posudku 

poznámka o prítomnosti 5 konských rebier); poloha nálezov 
č. 3, 4, 18, 19, 20 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. 
dokument.  

Nálezy:  

1.  2 okrajové črepy z misy, vyrobenej na kruhu, s mierne za-
tiahnutým okrajom, zaoblený okraj na vnút. strane odsadený; 
jemne plavený materiál v lome žltohnedý; mierne drsný čier-
ny povrch; Ø ústia 24 cm (tab. 102: 3) 

2.  okrajový črep a črepy z tela z misy kónického tvaru so za-
tiahnutým okrajom, okraj šikmo zrezaný; porézny materiál; 
vyhladený zvonku svetlohnedý až hnedočierny a zvnútra tma-
vohnedý povrch; Ø ústia 25 cm (tab. 102: 1) 

3.  črepy z tela nádoby (hrniec?), zdobenej plastickým oválnym výčnelkom; mierne porézny materiál v lome čierny; mierne drsný zvonku 
tmavohnedý a zvnútra žltohnedý povrch (tab. 102: 2)  

4.  valcovitý korálik zo žltohnedej keramickej hmoty, jedna polovica kolmo zrezaná; dĺ. 1,3 – 1,7 cm, 0,8 × 0,9 cm, Ø otvorov 0,2/0,15 cm 
(tab. 103: 5) 

5.  železný čakan s centrálne umiestneným a rozšíreným oválnym otvorom na porisko, dlhým tylovým nástavcom štvorhranného prierezu  
a zhrubnutým tylom štvorhranného prierezu; povrch značne skorodovaný; dĺ. 20,9 cm, š. tyla 1,4 cm, hr. tyla 1,8 cm, max. š. tela 3,5 cm, 
hr. tela 1,1 cm, otvor 2,1 × 2,25 cm (tab. 102: 4, 4a)  

6.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky a s výrazne poškodeným ostrím; dĺ. 2,7 cm (tab. 102: 5) 
7.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s náznakom vysunutej tuľajky; bez stôp opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,2 cm, š. 0,75 cm (tab. 102: 6) 
8.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 2,4 cm, š. 0,75 cm (tab. 102: 7) 
9.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. otvor v krídelku; neopotrebované ostrie so stopami po brúsení; dĺ. 

2,2 cm, š. 0,75 cm (tab. 102: 8) 
10.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; stopy opotrebovania na ostrí; dĺ. 2,25 cm, š. 0,8 cm 

(tab. 102: 9) 
11.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; stopy opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 

1,9 cm, š. 0,7 cm (tab. 102: 10) 
12.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, trojuholníkovitý otvor; neopotrebované ostrie so stopami po brúsení; 

dĺ. 2,45 cm, š. 0,85 cm (tab. 102: 11) 
13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; neopotrebované ostrie s výraznými stopami po brúse-

ní; dĺ. 2,35 cm, š. 0,8 cm (tab. 102: 12) 
14.  bronzový plochý zatvorený krúžok so 4 pravidelne rozmiestnenými malými otvormi (Ø 0,2 cm), na jednom mieste obojstranne zúžený, 

obdĺžnikový prierez; von. Ø 2,4 cm, vnút. Ø 2 cm (tab. 103: 4)  
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15.  masívny liaty zatvorený bronzový krúžok so stopami po liati, kruhový prierez; povrch čiastočne skorodovaný; von. Ø 4,7 cm, vnút.  
Ø  
3,5 cm (tab. 103: 6)  

16.  kostená rúčka nagajky valcovitého tvaru s mierne rozšíreným a zosilneným horným koncom; v dolnej polovici tela 2 proti sebe umiest-
nené kruhové otvory (Ø 0,2 cm); rytá výzdoba v dolnej časti tela miestami poškodená: 5 vodorovných pásov so sieťovým ornamentom; 
dĺ. 6,8 cm, š. 1,7 – 2 cm, hr. 1,3 – 1,7 cm, hor. otvor 1,1 × 1,2 cm, dol. otvor 1,1 × 1,4 cm (tab. 103: 1, 1a)  

17.  kostená rúčka nagajky valcovitého tvaru s mierne rozšíreným a zosilneným horným koncom; v dolnej polovici tela 2 proti sebe umiest-
nené kruhové otvory (Ø 0,2 cm); rytá výzdoba: 4 vodorovné pásy so sieťovým ornamentom; dĺ. 7 – 7,1 cm, š. 1,75 – 2,3 cm, hr. 1,75 – 2 cm, 
hor. otvor 1 × 1,35 cm, dol. otvor 1,3 × 1,5 cm (tab. 103: 2, 2a)  

18.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, neúplná tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená oblúkovitým vykro-
jením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 8,4 cm (tab. 103: 7)  

19.  zlomok železného šidla kruhového a kosoštvorcového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,5 cm (tab. 103: 8) 
20.  neúplný kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru so šikmo skoseným dolným koncom, rozšírený horný koniec so zvyškami symetricky 

umiestneného kruhového otvoru; povrch mierne zdrsnený; zachovaná dĺ. 5,3 cm, š. 1 – 1,3 cm, hr. 0,8 cm (tab. 103: 10) 
21.  neúplná železná objímka valcovitého tvaru s tesne priliehajúcimi koncami; povrch značne skorodovaný; v. 3,8 cm, Ø 2,4 cm, Ø otvorov 

2,1/1,9 (tab. 103: 3, 3a) 
22.  fragment železnej tyčinky nepravidel. prierezu; značne skorodovaný povrch s odtlačkami organického materiálu; zachovaná dĺ. 3,35 cm 

(tab. 103: 9) 

Dvojhrob 50/1961 – kostrový hrob 50a a kostrový hrob 50b (obr. 401)  tab. 104  

A1 – 2: v úseku 18,9 – 21,2 m hlavnej osi – od nej 14,0 – 16,1 m smerom doľava; kvadrant 24 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,45 m (2,0 × 1,6 m; hĺ. 

2,15 m), orientácia J – S 
C1 – hrob 50a: vo vých. polovici hrob. jamy (v hĺ. 1,75 – 1,9 m) neúplná kostra vo vystretej polohe 

na chrbte s hlavou na JV, poloha hor. končatín nezistená, lebka p. n. uložená na ľavej spánkovej 
kosti 

C2 – hrob 50b: vedľa dol. končatín jedinca 50a v strede sv. štvrtiny jamy (v hĺ. 2,15 m) neúplná 
kostra s hlavou na S, zachovaná len lebka 

D1: z von. strany zlomkov pravej hor. končatiny bimetalické spevňovacie kovanie tulca na šípy (1), 

2 železné hroty šípov (2, 3), 2 železné nože (4 – 6) a amorfný bronzový zlomok (tab. 104: 5)  

D2: bez nálezov 
E:  antropologický posudok: určený bol iba jeden jedinec – pohlavie?/juvenis – senilis, stredná 

telesná stavba (podľa ďalších určení: pohlavie?/adultus – senilis; pohlavie?/juvenis – senilis); 
poloha nálezov č. 2, 3 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  železné plechové spevňovacie kovanie tulca na šípy kruhového tvaru, na jednom okraji 12 bronzo-
vých nitov s guľovitou hlavičkou a tyčinkou kruhového a štvorhranného prierezu (2 nity vypad-
nuté), na druhom okraji železné tyčinkovité závesné uško; povrch čiastočne skorodovaný; v. 1,6 cm, Ø 8,1 cm, hr. 0,4 cm (tab. 104: 2, 2a,  
3, 4)  

2.  neúplný železný plochý hrot šípu s 2 krídelkami, spätným háčikom a tŕňom; v strednej časti listu obojstranne zachované odtlačky orga-
nického materiálu (z násady); povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 3,75 cm, š. 1,6 cm, hr. 0,3 – 0,4 cm (tab. 104: 9) 

3.  3 zlomky železného plochého hrotu šípu s 2 krídelkami, spätným háčikom a tŕňom; na liste miestami zachované odtlačky organického 
materiálu (z násady); povrch značne skorodovaný (tab. 104: 10 – 12) 

4.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, na jazykovitej rukoväti zvyšky železného nitu s tyčinkou kruhového prierezu, na čepeli a ruko-
väti obojstranne zachované odtlačky organického materiálu; povrch značne skorodovaný; dĺ. 9 cm (tab. 104: 1, 1a, 1b)  

5.  fragmenty čepele a tŕňovitej rukoväte železného noža; povrch čiastočne skorodovaný; zachované dĺ. 8,3/2 cm (tab. 104: 6, 7) 
6.  železná spevňovacia objímka z noža (pravdepodobne zo železného noža č. 4), na vnút. strane zvyšky železného nitu s tyčinkou kruhového 

prierezu; povrch značne skorodovaný; v. 1,7 – 1,9 cm, š. 1,7 – 1,9 cm, hr. 1,5 cm (tab. 104: 8)  

„Žiarový hrob“ 51/1961 (obr. 402)  tab. 104  

A:  v úseku 28,0 – 28,7 m hlavnej osi – od nej 20,8 – 21,4 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,5 m (0,7 × 0,6 m; hĺ. 1,8 m), orientácia JV – SZ 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery 

hrob. jamy zodpovedajú žiarovému hrobu 
D:  v zásype hrob. jamy črepy z 2 nádob (1, 2); v strede jz. polovice hrob. jamy bronzová záušnica (3); bron-

zová záušnica (4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená; v NS sa neuvádza, či nález č. 3 

bol uložený na dne alebo v zásype hrob. jamy  

Nálezy:  

1.  okrajový črep z misy kónického tvaru s mierne zatiahnutým zahroteným okrajom; jemne plavený materiál 
v lome sivočierny; zvonku vyhladený a zvnútra mierne drsný tmavohnedý povrch; Ø ústia 27 cm (tab. 
104: 13) 

2.  okrajový črep a črepy z tela hrnca s esovito profilovanou hornou časťou, rovno zrezaný okraj na von. strane 
zosilnený; mierne porézny materiál; zvonku vyhladený sivočierny a zvnútra mierne zdrsnený sivohnedý 
povrch; Ø ústia 16 cm, hr. stien tela 0,9 – 1,1 cm (tab. 104: 14) 

3.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; koniec krúžku v mieste nezachovanej 
hlavičky hladký a štvorhranného prierezu; krúžok potiahnutý pravdepodobne zlatou fóliou; von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 0,8 cm (tab. 104: 15) 

4.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou, čiastočne deformovaná; koniec krúžku 
v mieste nezachovanej hlavičky hladký a kruhového prierezu; von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 0,9 cm (tab. 104: 16) 
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Dvojhrob 52/1961 – kostrový hrob 52a a kostrový hrob 52b (obr. 403)  tab. 104 

A1 –  2: v úseku 23,4 – 24,5 m hlavnej osi – od nej 20,5 – 21,3 m smerom doľava; kvadrant 24 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,6 m (1,05 × 0,8 m; hĺ. 

1,85 m), orientácia SZ – JV 
C1 – hrob 52a: kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ  
C2 – hrob 52b: poloha kostrových zvyškov v NS neuvedená 
D1: za krčnými stavcami 8 hlinených korálikov (1, 2) a 7 jantárových korálikov (3, 4) 

D2: bez nálezov 
E1: antropologický posudok: žena?/juvenis (15 – 18 rokov) (podľa ďalšieho určenia pohlavie?/juvenis – 

maturus)  
E2: antropologický posudok: plod tesne pred pôrodom alebo novorodenec (podľa ďalšieho určenia in-

fans II) 

Nálezy:  

1.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý 
vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,2 – 0,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 104: 23, 24)  

2.  6 guľovitých sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (so zacho-
vanou svetložltou výplňou); hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,6 – 
0,75 cm, Ø 1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,7 cm (tab. 104: 25 – 30)  

3.  6 jantárových korálikov; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 – 0,5 cm, Ø 0,5 – 0,8 cm, Ø otvoru 
0,15 cm (tab. 104: 17 – 22)  

4.  zlomok jantárového korálika; povrch značne skorodovaný 

„Žiarový hrob“ 53/1961 (obr. 404)  

A:  v úseku 11,0 – 12,2 m hlavnej osi – od nej 18,4 – 19,5 m smerom doľava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru v hĺ. 1,1 m (Ø 1,1 m/p. n. 1,2 × 1,1 m; hĺ. 1,35 m); 

hrob porušený a vykradnutý 
C:  v hrobe neboli podľa terénnej dokumentácie zistené žiadne kostrové zvyšky (kenotaf?), tvar a rozmery 

hrob. jamy zodpovedajú žiarovému hrobu 
D:  v zásype hrob. jamy črepy z nádoby (1)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  črepy z nerekonštruovateľnej nádoby (podľa Dušek, 1966, 89) 

 

Kostrový hrob 54/1961 (obr. 405) (24. 8. 1961)  tab. 105  

A:  v úseku 30,6 – 32,4 m hlavnej osi – od nej 8,4 – 10,0 m smerom doľava; kvadranty 18 a 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 1,75 m (1,7 × 1,2 m/p.n. 2,2 × 1,2 m; hĺ. 2,5 m), orien-

tácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, ľavá hor. končatina nezachovaná  
D:  pri dol. končatinách misa (1); cez pravé zápästie prevlečený železný náramok (2) a pri ňom ďalší železný 

náramok (3); pri j. stene hrob. jamy rebrá a článok prsta (bez bližšieho určenia)  
E:  antropologický posudok: infans II (podľa ďalšieho určenia infans II – III); ľavá hor. končatina bola podľa 

polohy náramku č. 3 pravdepodobne vystretá podobne ako pravá hor. končatina  

Nálezy:  

1.  hlboká misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným dnom; hnedý povrch;  
v. 11 cm, Ø ústia 25 cm, Ø dna 7 cm (tab. 105: 1; podľa Dušek, 1966, 89, tab. 56: 14) 

2.  neúplný železný pravdepodobne zatvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru, obdĺžnikový prierez; po-
vrch značne skorodovaný; von. Ø 5 cm, vnút. Ø 3,8 cm (tab. 105: 2) 

3.  železný otvorený tyčinkový náramok so široko preloženými odseknutými koncami, čiastočne deformova-
ný, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný; von. 4,9 × 6,1 cm, vnút. 3,9 × 4,9 cm (tab. 105: 3)  

 

Žiarový hrob 55/1961 (obr. 406)   tab. 105  

A:  v úseku 25,2 – 26,0 m hlavnej osi – od nej 17,8 – 18,6 m smerom doľava; kvadrant 24 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru v hĺ. 1,55 m (Ø 0,8 m; hĺ. 3,25 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy pri jednej z jej stien  
D:  medzi kostrovými zvyškami črepy z nádob (1 – 3), bronzový náramok (4) a 2 amorfné bronzové zliatky (tab. 105: 6, 7)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/juvenis – adultus, pravdepodobne gracilná stavba (podľa ďalšieho určenia po-

hlavie?/adultus – maturus); poloha nálezov č. 1 – 4 a amorfných bronzových zliatkov v nákrese nevyznačená; foto-
graf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  

1.  črepy z tela hrnca, zdobeného zdvojeným jazykovitým výčnelkom; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamien-
kov v lome čierny; hladký zvonku hnedý a zvnútra svetlohnedý povrch; hr. stien 1,1 – 1,4 cm (tab. 105: 4) 

2.  2 črepy z tela nádoby (misa?); jemne plavený materiál; vyhladený zvonku tehlovohnedý a zvnútra čierny povrch; hr. stien 0,8 cm 
3.  črepy z tiel viacerých nádob  
4.  neúplný bronzový otvorený tyčinkový náramok so zaobleným koncom, zdobeným priečnymi ryhami, čiastočne deformovaný žiarom, 

kruhový prierez (tab. 105: 5) 
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Žiarový hrob 56/1961 (obr. 407) (29. 8. 1961)  

A:  v úseku 19,7 – 20,3 m hlavnej osi – od nej 18,7 – 19,3 m smerom doľava; kvadrant 24 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,8 m (Ø 0,6 m; hĺ. 2,4 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy pri stene 
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná 

Žiarový hrob 57/1961 (obr. 408) (29. 8. 1961)  

A:  v úseku 22,2 – 22,75 m hlavnej osi – od nej 19,0 – 19,55 m smerom doľava; 
kvadrant 24 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,7 m (Ø 0,55 m; hĺ. 2,1 m) 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy 
D:  v strednej časti hrob. jamy amorfné bronzové zlomky (podľa Dušek, 1966, 89) 
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná  

Žiarový hrob 58/1961 (obr. 409) (30. 8. 1961)  tab. 105  

A:  v úseku 35,1 – 35,8 m hlavnej osi – od nej 16,6 – 17,3 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,6 m (Ø 0,7 m; hĺ. 2,0 m) 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v hrnci (1) 
D:  na dne v strede hrob. jamy hrniec (1), prikrytý misou (2); zlomky bronzového náramku (3) a praslen 

(4): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: žena?/adultus – maturus, stredná telesná stavba a svalový reliéf (podľa ďalšie-

ho určenia pohlavie?/juvenis – senilis) 

Nálezy:  
1.  hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom; hnedý povrch; v. 32 cm, Ø ústia 17 cm, 

Ø dna 10 cm (tab. 105: 9; podľa Dušek, 1966, 90, tab. 56: 16) 
2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zaobleným okrajom, odsadeným od tela a rovným 

odsadeným dnom, okraj dovnútra zosilnený a odsadený; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený 
a vyleštený sivočierny až tmavohnedý povrch so zvyškami plošného tuhovania, zvnútra hladký sivo-
čierny povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 8,6 cm, Ø ústia 26,1 cm, Ø dna 8,1 cm (tab. 105: 8) 

3.  4 zlomky bronzového tyčinkového náramku, deformovaného žiarom (tab. 105: 10 – 13) 
4.  dvojkónický praslen z hliny tehlovej farby, zdobený 5 obvodovými ryhami, vydutie v dolnej tretine tela; mierne drsný povrch potiahnutý 

svetlosivou hlinkou; v. 3,4 cm, Ø 3,35 cm (tab. 105: 14) 

Kostrový hrob 59/1961 (obr. 410)   tab. 106 

A:  v úseku 31,3 – 32,5 m hlavnej osi – od nej 16,1 – 18,0 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,9 m (1,9 × 1,2 m; 

hĺ. 2,6 m), orientácia JZ – SV 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ  
D:  za stavcami chrbtice (pri sz. stene hrob. jamy) malá váza (1); v j. rohu hrob. jamy misa (2); cez 

pravé zápästie prevlečený bronzový náramok (3); cez ľavé zápästie prevlečený bronzový náramok 

(4); v okolí krčných stavcov 10 sklenených korálikov (5), 10 jantárových korálikov (6) a praslen 
(11); pri pravej dol. končatine 2 schránky slimákov (7) a 3 pečatidlá (8 – 10)  

E:  antropologický posudok: žena/juvenis (17 – 20 rokov), gracilná telesná stavba a stredná telesná 
výška (podľa ďalšieho určenia žena/juvenis – adultus, veľmi gracilná stavba); chýba fotograf. do-
kument. 

Nálezy:  

1.  neúplná malá váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, so širokým hraneným vydutím a ma-
lým odsadeným dnom, okraj sa nezachoval; jemne plavený materiál v lome tehlovej farby; vyhla-
dený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlosivý povrch, na oboch stranách výrazné ryhy po vytáčaní; 
zachovaná v. 7,7 cm, Ø dna 4 cm (tab. 106: 1) 

2.  misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; v. 7 cm,  
Ø ústia 24 cm, Ø dna 7 cm (tab. 106: 3; podľa Dušek, 1966, 90, tab. 57: 11) 

3.  bronzový otvorený tyčinkový náramok kruhového tvaru s tesne priliehajúcimi koncami, na jednom 
konci priečne ryhy, vysoký segmentový prierez; Ø 6 cm (tab. 106: 4; podľa Dušek, 1966, 90, tab. 
57: 1) 

4.  deformovaný bronzový otvorený tyčinkový náramok, vysoký segmentový prierez; Ø 6 cm (tab. 
106: 5; podľa Dušek, 1966, 90, tab. 57: 2) 

5.  10 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného kobaltovomodrého skla; povrch niektorých korálikov porézny; š. 0,4 – 0,5 cm,  
Ø 0,7 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,2 cm (tab. 106: 11 – 20) 

6.  10 jantárových súdkovitých korálikov; povrch značne skorodovaný; š. 0,55 – 0,8 cm, Ø 0,9 – 1,1 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 106: 21 – 30)  
7.  2 schránky slimákov – druh Cypraea annulus (tab. 106: 9, 10)  
8.  tyčinkovité pečatidlo z tmavohnedej hliny s pečatnou plochou štvorhranného tvaru a držadlom oválneho prierezu; na pečatnej ploche plas-

tická výzdoba: značne štylizovaný motív jeleních parohov; v. 2,5 cm, pečatná plocha 1,1 × 1,2 cm (tab. 106: 6)  
9.  tyčinkovité pečatidlo z tehlovohnedej hliny s pečatnou plochou kruhového tvaru a držadlom oválneho prierezu; na pečatnej ploche zahĺ-

bená výzdoba: koncentrické kruhy; v. 2,3 cm, Ø pečatnej plochy 1,1 cm (tab. 106: 7) 
10.  kónické pečatidlo z tmavohnedej hliny s neúplným držadlom kruhového prierezu; zahĺbená výzdoba: pečatná plocha členená pomocou 

troch plôch trojuholníkového tvaru, zdobených koncentrickými trojuholníkmi; zachovaná v. 1,7 cm, pečatná plocha 1,8 × 1,8 cm, Ø držadla 
0,3 cm (tab. 106: 8) 

11.  dvojkónický praslen z tmavohnedej hliny; povrch hladký; v. 1,6 – 1,7 cm, Ø 1,95 cm (tab. 106: 2) 
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Žiarový hrob 60/1961 (obr. 411)   tab. 106  

A:  v úseku 28,3 – 29,2 m hlavnej osi – od nej 14,7 – 16,0 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,6 m (1,3 × 0,9 m; hĺ. 2,0 m), orientá-

cia JZ – SV 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy 
D:  v strede hrob. jamy 2 bronzové záušnice (1, 2), železný nôž (3) a praslen (4)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/infans III – juvenis? (podľa ďalšieho určenia pohlavie?/juvenis – senilis) 

Nálezy:  

1.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zhrubnutým koncom, pôvodne 
s hlavičkou, čiastočne deformovaná žiarom; von. Ø 1 cm, vnút. 0,6 × 0,8 cm (tab. 106: 35) 

2.  masívna bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zosilneným koncom, 
pôvodne s hlavičkou; na krúžku zachované zvyšky pravdepodobne striebornej fólie; von. 1,8 × 2 cm, vnút. 
0,6 × 0,8 cm (tab. 106: 36) 

3.  4 zlomky čepele železného noža; povrch čiastočne skorodovaný (tab. 106: 31 – 34) 
4.  dvojkónický praslen zo sivohnedej hliny, vydutie hranené; povrch hladký; v. 2,15 cm, Ø 2,9 cm (tab. 106: 37) 

Žiarový hrob 61/1961 (obr. 412)  tab. 107  

A:  v úseku 11,5 – 12,4 m hlavnej osi – od nej 20,4 – 21,6 m smerom doľava; kvadrant 25 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,55 m (1,2 × 0,85 m/p. n. 

1,2/1,05 m × 0,8/0,75 m; hĺ. 2,15 m), orientácia J – S; v hĺ. 0,5 m sa nachádzala 0,55 m hrubá vrstva žltej 
zeminy, pod ňou ďalšia 0,35 m hrubá vrstva hnedočiernej zeminy, pod ktorou sa rysovala hrob. jama  

C:  spôsob uloženia zvyškov spálených kostí v hrobe v NS neuvedený 
D:  v zásype hrob. jamy misa v črepoch (1); pri vých. stene hrob. jamy (na priečnej osi) železný nôž (2)  
E:  antropologický posudok: pohlavie?/adultus – senilis?; poloha nálezu č. 1 v nákrese nevyznačená  

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a konkávnym dnom, zhrubnutý okraj šikmo zrezaný; 
jemne plavený materiál; hladký sivočierny povrch; v. 9,3 cm, Ø ústia 24,8 cm, Ø dna 10,5 cm (tab. 107: 1) 

2.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele obojstranne 
oddelená oblúkovitým vykrojením; povrch značne skorodovaný; dĺ. 10 cm (tab. 107: 2)  

Kostrový hrob 62/1961   tab. 107  

A:  v úseku 36,5 – 38,1 m hlavnej osi – od nej 14,3 – 15,9 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,5 m (1,5 × 1,2 m; hĺ. 2,05 m), orientácia Z – V 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina vystretá  
D:  pri tvárovej časti lebky džbánok (1); bronzový náramok (2): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: žena/maturus (začiatok 4. decénia), stredná telesná stavba (podľa ďalšieho určenia dolichocran); chýba nákres 

obrysov hrob. jamy 

Nálezy:  

1.  neúplný džbánok s esovito profilovanou hornou časťou, odsadeným dnom a zachovaným koreňom tyčinkovitého uška; mierne porézny 
materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra tmavý žltohnedý až hnedočierny povrch; v. 8,6 cm, Ø ústia 8,3 – 8,6 cm, Ø dna 5,9 cm 
(tab. 107: 4) 

2.  bronzový otvorený tyčinkový náramok s priliehajúcimi zúženými a zahrotenými koncami, jeden z koncov zdobený priečnymi ryhami, 
oválny prierez; von. 6,5 × 6,8 cm, vnút. Ø 5,9 cm (tab. 107: 3) 

Kostrový hrob 63/1961 (obr. 413)  tab. 107  

A:  v úseku 35,5 – 37,3 m hlavnej osi – od nej 6,8 – 8,2 m smerom doľava; kvadrant 18 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,5 m (1,9 × 0,8 m/p. n. 1,85 × 0,95 m; hĺ. 0,95 m), orientácia Z – V 
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na Z nezistené, zachovaná len lebka a zlomky kostí hor. končatín 
D:  v sz. rohu hrob. jamy hrniec (1); v strede z. polovice hrob. jamy sklenený korálik (2), 38 hlinených korálikov (3 – 9) 

a jantárový korálik (10)  

E:  antropologický posudok: infans; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená 

Nálezy:  

1.  neúplný hrniec s rovným odsadeným dnom, časť tela s okrajom sa nezachovala; na tele 3 nepravidelne rozmies-
tnené plastické obdĺžnikovité výčnelky; mierne porézny materiál; na hrubo vyhladenom zvonku svetlom žlto-
hnedom a zvnútra tehlovom povrchu miestami zachované zvyšky tenkej vrstvy hlinky; zachovaná v. 12,6 cm,  
Ø dna 8,4 – 9 cm (tab. 107: 5) 

2.  guľovitý korálik z nepriehľadného tmavomodrého skla, zhotovený technikou navíjania; š. 0,6 – 0,75 cm, Ø 1 cm, 
Ø otvoru 0,3 cm (tab. 107: 10) 

3.  nízky valcovitý korálik z tmavej žltohnedej keramickej hmoty, zdobený 4 malými kruhovými jamkami a čierny-
mi obvodovými vodorovnými líniami; š. 0,75 cm, 1 × 1 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 107: 7) 

4.  2 valcovité koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené vetvičkovitým ornamentom; povrch čiastočne porézny;  
dĺ. 2 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 107: 8, 9) 

5.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený po obvode cikcakovitou líniou; š. 0,7 cm, Ø 1,1 cm, otvor 0,5 × 
0,5 cm (tab. 107: 11) 

6.  8 guľovitých sploštených korálikov z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch mierne 
porézny; š. 0,6 – 0,9 cm, Ø 1 – 1,3 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,6 cm (tab. 107: 12 – 19) 

7.  21 guľovitých výrazne sploštených korálikov z čiernej keramickej hmoty; na hladkom povrchu zachované zvyšky tmavohnedej hlinky;  
š. 0,2 – 0,3 cm, Ø 0,5 – 0,6 cm, Ø otvoru 0,2 – 0,35 cm (tab. 107: 20 – 40) 
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8.  3 nízke valcovité koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené 4 plytkými kruhovými jamkami; povrch hladký a vyleštený; š. 0,7 – 1 cm,  
1 × 1 – 1,2 × 1,2 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,5 cm (tab. 107: 41 – 43) 

9.  2 valcovité koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené 4 plytkými kruhovými jamkami; povrch mierne porézny; š. 0,8 – 0,9 cm, 
1 × 1 – 1,1 × 1,1 cm, Ø otvoru 0,4 cm (tab. 107: 44, 45) 

10.  guľovitý sploštený jantárový korálik; povrch značne skorodovaný; š. 0.35 cm, Ø 0,65 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 107: 6) 

Kostrový hrob 64/1961 (obr. 414) (18. 5. 1962)   tab. 107  

A:  v úseku 36,7 – 38,4 m hlavnej osi – od nej 10,0 – 11,3 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. štvoruholníkového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,7 m (1,9 × 

0,8 m/p. n. 1,9 × 1,15 m; hĺ. 2,1 m; dĺ. z. steny 1,25, dĺ. vých. steny 1,0 m), orientácia Z – V; pod 
1,2 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,5 m hrubá vrstva sivého piesku, pod 
ktorou sa v žltom piesku rysovala hrob. jama  

C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na Z, hor. končatiny ohnuté v lakťoch a uložené na 
pravú stranu, lebka p. n. uložená na ľavej spánkovej kosti 

D:  pri ľavom zápästí 2 rozpadnuté železné hroty šípov (1, 2)  
E:  antropologický posudok: muž?/adultus, stredná robusticita a telesná výška (podľa ďalších určení: 

muž/adultus – koniec 3. až začiatok 4. decénia, cromagnon B; muž/adultus, dolichocran); foto-
graf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 56: 4; na základe sprievodných nálezov hrob pravdepo-
dobne nepatrí vekerzugskej kultúre  

Nálezy:  

1., 2. 2 železné ploché hroty šípu s 2 krídelkami, spätným háčikom a dlhou tuľajkou; dĺ. 3,5 cm,  
š. 1,2 cm (tab. 107: 46, 47; rekonštrukcia podľa Dušek, 1966, tab. 58: 3, 4)  

Kostrový hrob 65/1961 (obr. 415) (23. 5. 1962)  tab. 107  

A:  v úseku 39,5 – 40,5 m hlavnej osi – od nej 15,5 – 17,0 m smerom doľava; kvadrant 23  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru s mierne zaobleným dnom v hĺ. 1,75 m (1,4 × 1,0 m; 

hĺ. 2,1 m), orientácia JZ – SV; pod 1,2 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 
0,55 m hrubá vrstva sivého piesku, pod ktorou sa v žltom piesku rysovala hrob. jama; hrob situo-
vaný v tesnej blízkosti hrobu 73/1962  

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny ohnuté v lakťoch a uložené na 
pravú stranu 

D:  nad kolenami (v hĺ. 1,9 m) váza (1) a črep z nádoby (2)  

E:  antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  
1.  dolná polovica tela vázy s rovným odsadeným dnom; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený, vyleš-

tený a tuhovaný čierny a zvnútra vyhladený tmavohnedý povrch; zachovaná v. 12,9 cm, Ø dna 12,5 cm 
(tab. 107: 48)  

2.  črep z valcovitého hrdla veľkej hrubostennej nádoby; sivočierny povrch (podľa Dušek, 1966, 90) 

Žiarový hrob 66/1962 (obr. 416) (24. 5. 1962)  tab. 108  

A:  v úseku 40,5 – 41,5 m hlavnej osi – od nej 0,1 – 1,1 m smerom doľava; kvadrant 18 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,2 m (Ø 0,9 m/p. n. 1,0 × 1,05 m; 

hĺ. 1,5 m); pod 0,9 m hrubou hornej vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,3 m hrubá vrstva sivého piesku  
a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. jama 

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy vedľa hrnca (1) 
D:  pri jednej zo stien hrob. jamy hrniec (1); v zásype hrob. jamy džbánok v črepoch (2) a črepy z 2 nádob (3, 4)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1 – 4 v nákrese nevyznačená, poloha nálezu č. 1 bola určená na základe fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  hrniec s esovito profilovanou hornou časťou a rovným dnom, zaoblený okraj na von. 
strane zosilnený; nad max. vydutím 3 malé plastické výčnelky (pôvodne štyri); porézny 
materiál; vyhladený zvonku tmavohnedý až hnedočierny a zvnútra tehlovohnedý povrch 
na von. strane značne poškodený; v. 18,9 – 19,2 cm, Ø ústia 14,6 cm, Ø dna 9,6 – 10,5 cm 
(tab. 108: 2) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s odsadeným dnom a pásikovým uškom, vy-
tiahnutým nad okraj, nízke valcovité hrdlo odsadené od širokého zošikmeného vydutia 
vodorovnou ryhou; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený a zvnútra hladký svetlý 
sivočierny povrch obojstranne potiahnutý tmavou žltohnedou hlinkou, na vnút. strane vý-
razné ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja, vydutia a dna výrazné stopy opotre-
bovania; v. 8,6 cm (s uškom 11,9 cm), Ø ústia 9 cm, Ø dna 4,5 cm (tab. 108: 1) 

3.  črep zo zaobleného vydutia dvojkónického džbánka, vyrobeného na kruhu; jemne plave-
ný materiál; vyhladený zvonku svetlý žltohnedý a zvnútra svetlosivý povrch obojstranne 
potiahnutý hnedou hlinkou, hrany potiahnuté hnedou hlinkou, na oboch stranách nevý-
razné ryhy po vytáčaní; hr. stien 0,6 – 0,7 cm  

4.  fragment dna hrnca; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamien-
kov v lome čierny; nepravidel. a zdrsnený povrch tehlovej farby; Ø dna 12 cm (tab. 108: 3) 
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Žiarový hrob 67/1962 (obr. 417) (24. 5. 1962)  tab. 108 

A:  v úseku 47,5 – 48,2 m hlavnej osi – od nej 0,5 – 1,2 m smerom doľava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,25 m (Ø 0,63 m/p. n. 

0,8 × 0,75 m; hĺ. 1,55 m); pod 0,95 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,3 m 
hrubá vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. jama  

C:  zvyšky spálených kostí uložené v dolnej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  na dne a v zásype hrob. jamy malá váza v črepoch (1) a črepy z 2 nádob (3, 4); hrniec (2): bez uve-

denia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese 
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. nedostatočná 

Nálezy:  

1.  malá váza dvojkónického tvaru s rovným dnom, nízke kónické hrdlo odsadené od zaobleného vy-
dutia vodorovnou ryhou; jemne plavený materiál; vyhladený tmavohnedý povrch na von. strane 
vyleštený; v. 7,1 cm, Ø ústia 7,5 cm, Ø dna 4,7 cm (tab. 108: 5) 

2.  hrniec súdkovitého tvaru s rovným odsadeným dnom, okraj zahrotený; na max. vydutí 4 plastické 
výčnelky; v. 25 cm, Ø ústia 20,3 cm, Ø dna 14 cm (tab. 108: 7; podľa Dušek, 1966, 90, tab. 58: 8)  

3.  okrajový črep z veľkej nádoby (džbán, váza alebo fľaša), vyrobenej na kruhu, pod okrajom na von. strane 3 hlboké obežné ryhy po vy-
táčaní; jemne plavený materiál v lome tmavohnedý; vyhladený a zvonku vyleštený svetlohnedý povrch; Ø ústia 15,6 cm (tab. 108: 4) 

4.  okrajový črep a črepy z tela hrnca kvetináčovitého tvaru, okraj rovno zrezaný; na tele pod okrajom plastický pretláčaný pásik; porézny 
materiál v lome čierny; nepravidel. a hrubo vyhladený tmavohnedý povrch; Ø ústia 18 cm (tab. 108: 6) 

Kostrový hrob 68/1962 (obr. 418) (25. 5. 1962)  tab. 109 

A:  v úseku 25,7 – 27,9 m hlavnej osi – od nej 24,9 – 27,0 m smerom doľava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,5 m (2,0 × 1,7 m; hĺ. 2,8 m), 

orientácia Z – V; pod 1,1 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,4 m hrubá 
vrstva sivého piesku a pod ňou sa rysovala hrob. jama  

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z  
D:  pri článkoch prstov rúk a pri kolenách misa (1) a v nej uložený džbánok (2); z von. strany pra-

vého predkolenia (bližšie ku kolenu) 2 bronzové hroty šípov (3, 4); z von. strany pravej stehen-
nej kosti (bližšie ku kolenu) železný nôž (5) a železné zlomky (6); z vnút. strany ľavého predlak-
tia kamenný brúsik (7)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 57: 6 

Nálezy:  

1.  hlboká misa kónického tvaru s malým rovným dnom, okraj zaoblený; jemne plavený materiál; 
poškodený a miestami vyhladený zvonku tmavý žltohnedý a zvnútra tmavohnedý povrch; v. 9,8 
– 10,1 cm, Ø ústia 25,1 cm, Ø dna 8,1 cm (tab. 109: 1) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom 
a uškom, vytiahnutým nad okraj; v. 10,5 cm, Ø ústia 9 cm, Ø 5,5 dna cm (tab. 109: 2; podľa 
Dušek, 1966, 91, tab. 58: 15) 

3.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania 
na ostrí a špičke; dĺ. 2,2 cm, š. 0,9 cm (tab. 109: 8) 

4.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu s krátkou vysunutou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 
2 cm, š. 1 cm (tab. 109: 9) 

5.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, neúplná tŕňovitá rukoväť od čepele oddelená na strane ostria; povrch značne skorodovaný; 
zachovaná dĺ. 7,2 cm (tab. 109: 4) 

6.  3 železné zlomky; na jednom zlomku odtlačky organického materiálu; povrch značne skorodovaný (tab. 109: 5 – 7) 
7.  neúplný kamenný brúsik obdĺžnikového tvaru a prierezu; kruhový otvor umiestnený asymetricky; v strede hornej 

polovice jamka kruhového tvaru; povrch hladký; zachovaná dĺ. 6,6 cm, max. š. 2,4 cm, max. hr. 1,45 cm, Ø otvoru 
0,3 cm (tab. 109: 3)  

Žiarový hrob 69/1962 (obr. 419) (28. 5. 1962)  tab. 108  

A:  v úseku 42,0 – 42,6 m hlavnej osi – od nej 2,4 – 3,0 m smerom doľava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 2,4 m (Ø 0,6 m; hĺ. 2,9 m); pod 1,6 m hrubou hornou 

vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,8 m hrubá vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží ryso-
vala hrob. jama  

C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype a na dne hrob. jamy  
D:  na dne hrob. jamy 2 železné nože (1, 2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  neúplný železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, bez stôp opotrebovania na ostrí, časť čepele s hrotom sa ne-
zachovala, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená pravouhlým vykrojením na strane 
ostria; povrch bez korózie; zachovaná dĺ. 7 cm (tab. 108: 8) 

2.  miniatúrny železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, rovným ostrím a neúplnou tŕňovitou rukoväťou obdĺžni-
kového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,2 cm (tab. 108: 9) 

Kostrový hrob 70/1962 (obr. 420) (29. 5. 1962)   tab. 109  

A:  v úseku 46,7 – 48,2 m hlavnej osi – od nej 3,9 – 5,3 m smerom doľava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 1,6 m (1,5 × 1,1 m; hĺ. 2,1 m), orientácia V – Z; pod 0,8 m hrubou hornou vrstvou 

žltého piesku sa nachádzala 0,8 m hrubá vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. jama  
C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na V nezistené, zachované len fragmenty lebky a niekoľko zubov  
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D:  južne od lebky miniatúrny hrniec (1); pri j. stene hrob. jamy (na priečnej osi) misa (2), 
uložená hore dnom a hrniec (3); pri z. stene hrob. jamy (na pozdĺžnej osi) plochý kameň 

(4) a pod ním zlomok okru; pri s. stene hrob. jamy (v hĺ. 1,7 m) 2 ploché kamene (5, 6)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  miniatúrny hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom, okraj zaoblený; v. 6 cm, Ø ústia  
5 cm, Ø dna 3 cm (tab. 109: 11; podľa Dušek, 1966, 91, tab. 58: 19) 

2.  misa polguľovitého tvaru s mierne zatiahnutým okrajom a rovným odsadeným a zosil-
neným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; mierne porézny materiál; vyhladený a vy-
leštený tmavý žltohnedý povrch; v. 6,5 – 8 cm, Ø ústia 18,3 cm, Ø dna 8,6 cm (tab. 
109: 12) 

3.  hrniec vajcovitého tvaru s rovným odsadeným dnom; pod zahroteným okrajom 4 pravi-
delne rozmiestnené plastické jazykovité výčnelky; mierne porézny materiál; hrubo vy-
hladený hnedočierny povrch so sivočiernym okrajom; v. 17,7 cm, Ø ústia 14,6 cm, Ø 9,5 dna cm (tab. 109: 10) 

4. – 6. 3 ploché neopracované kamene (podľa Dušek, 1966, 91) 

Kostrový hrob 71/1962 (obr. 421) (29. 5. 1962)  tab. 108  

A:  v úseku 47,6 – 49,3 m hlavnej osi – od nej 7,2 – 8,5 m smerom doľava; kvadrant 17  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 2,0 m (1,5 × 1,0 m; hĺ. 

2,4 m), orientácia V – Z; pod 1,1 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,9 m hrubá 
vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. jama  

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na V nezistené, zachovaných len niekoľko zubov  
D:  v jz. rohu hrob. jamy misa (1), p. n. uložená na boku  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  
1.  misa kónického tvaru s mierne zatiahnutým zaobleným okrajom a rovným odsadeným dnom; v. 8 cm, 

Ø ústia 27 cm, Ø dna 6 cm (tab. 108: 10; podľa Dušek, 1966, 91, tab. 58: 21) 

Kostrový hrob 72/1962 (obr. 422)   tab. 109  

A:  v úseku 40,0 – 44,9 m hlavnej osi – od nej 5,7 – 9,8 m smerom doľava; kvadranty 17, 18, 22 a 23 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,8 m (3,8 × 3,2 m/p. n. 4,2 × 3,5 m; hĺ. 3,0 m), orientácia SZ – 

JV; hrob. jama po celom obvode ohraničená ryhou s mierne zaobleným dnom (p. n. 4,1 × 4,9; š. 0,7 m; 
hĺ. 0,4 m); iné sfarbenie zásypu hrobu a zvyšky kostí nájdené nielen v hrob. jame, ale aj v ryhe indiku-
jú, že hrob bol pravdepodobne porušený a vykradnutý; pod 1,4 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku 
sa nachádzala 0,4 m hrubá vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. 
jama  

C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené, čeľusť nájdená v ryhe 
D:  na dne hrob. jamy rozptýlené črepy najmenej zo 6 nádob (1 – 5)  

E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené  

Nálezy:  
1.  okrajový črep a 2 črepy z tela misy kónického tvaru, vyrobenej na kruhu, zatiahnutý a zaoblený okraj 

na vnút. strane zosilnený; jemne plavený materiál v lome svetlosivý; vyhladený a vyleštený zvonku 
svetlý žltohnedý a zvnútra svetlosivý povrch obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 
25,5 cm (tab. 109: 13) 

2.  poškodený okrajový črep z misy polguľovitého tvaru, vyrobenej na kruhu, zaoblený okraj na vnút. 
strane zosilnený; jemne plavený materiál v lome svetlosivý; vyhladený tehlovohnedý povrch oboj-
stranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; Ø ústia 21,5 cm (tab. 109: 15)  

3.  okrajový črep a črepy z tela hrnca, okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov v lome 
čierny; hladký zvonku tmavohnedý a zvnútra žltohnedý povrch; Ø ústia 17 cm (tab. 109: 14)  

4.  okrajový črep a črepy z tela nádoby; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; vyhladený zvonku čierny a zvnútra tma-
vohnedý povrch; hr. stien 0,7 – 0,9 cm 

5.  3 črepy z tiel najmenej 2 nádob  

Žiarový hrob 73/1962 (obr. 423) (19. 6. 1962)  tab. 110  

A:  v úseku 40,7 – 41,8 m hlavnej osi – od nej 14,9 – 16,0 m smerom doľava; kvadrant 23 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,95 m (Ø 1,1 m; hĺ. 2,65 m); pod 

1,35 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,6 m hrubá vrstva sivého piesku a pod 
ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. jama; hrob situovaný v tesnej blízkosti hrobu 
65/1961  

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  pri jednej zo stien hrob. jamy misa v črepoch (1) a oproti nej plochý kameň (2) 
E:  antropologický posudok: Ø; v NS sa neuvádza, či nálezy č. 1, 2 boli uložené na dne alebo v zásype 

hrob. jamy; misa č. 1 nebola v nákrese vyznačená v stave, v akom sa nachádzala v čase odkrytia 
hrobu  

Nálezy:  

1.  hlboká misa kónického tvaru so zatiahnutým zaobleným okrajom a malým rovným dnom; tma-
vohnedý povrch; v. 12 cm, Ø ústia 30 cm, Ø dna 6 cm (tab. 110: 1; podľa Dušek, 1966, 91, tab. 
58: 24) 

2.  plochý kameň (podľa Dušek, 1966, 91) 
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Dvojhrob 74/1962 (obr. 424) – žiarový hrob 74a a žiarový hrob 74b (obr. 424a) (19. 6. 1962)  tab. 110  

A1 – 2: v úseku 48,0 – 49,0 m hlavnej osi – od nej 15,0 – 16,0 m smerom doľava; kvadrant 22  
B1 – hrob 74a: obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru s mierne zaobleným dnom v hĺ. 1,8 m (Ø 1,0 m; hĺ. 

2,05 m); zásyp: piesok čiernej farby; pod 1,4 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,4 m hrubá 
vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží rysovala hrob. jama 74a 

B2 – hrob 74b: obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru s mierne zaobleným dnom v hĺ. 2,15 m (Ø 1,0 m/p. 
n. 1,0 × 1,15 m; hĺ. 2,55 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi a so zvyškami spálených kostí; po 
odstránení 0,1 m hrubej vrstvy žltého piesku, ktorá sa nachádzala tesne pod dnom hrobu 74a, sa objavili obrysy 
hrobu 74b  

C1: zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy 
C2: zvyšky spálených kostí rozptýlené v zásype hrob. jamy 
D1: v zásype hrob. jamy polovica bronzového náramku (1), fragment bronzového náramku (2), bronzová záušnica 

(3) a 4 zlomky železných tyčiniek (4)  

D1: kolmo na dno hrob. jamy postavená miska (5), ústím opretá o stenu hrob. jamy, oproti nej kolmo na dno hrob. 
jamy postavená misa (6), dnom opretá o stenu hrob. jamy; v zásype hrob. jamy (uložené na kôpke) 2 fragmenty 
bronzového náramku (7), bronzová záušnica (8) a 3 prasleny (9 – 11)  

E:  poloha nálezov č. 1 – 4, 7, 8 v nákrese nevyznačená 
E1: antropologický posudok: Ø  
E2: antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  polovica bronzového otvoreného tyčinkového náramku pravdepodobne oválneho tvaru so zachovaným odseknutým koncom, oblúk zdo-
bený priečnymi rebrami, kruhový prierez; pravdepodobný von. 6,1 × 7,2 cm, pravdepodobný vnút. 5 × 6 cm (tab. 110: 6) 

2.  fragment bronzového otvoreného tyčinkového náramku so zachovaným odseknutým koncom, oblúk zdobený priečnymi rebrami, štvor-
hranný prierez; čiastočne deformovaný žiarom (tab. 110: 7) 

3.  masívna bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou; von. 
Ø 1,7 cm, vnút. Ø 0,7 cm (tab. 110: 13) 

4.  4 zlomky železných tyčiniek kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachované dĺ. 3/1,3/2/1,9 cm (tab. 110: 15 – 18) 
5.  hlboká miska kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, ostro lomeným zahnutím a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; jemne 

plavený materiál; vyhladený zvonku tmavý žltohnedý a zvnútra hnedočierny povrch na vnút. strane vyleštený; v. 6 – 6,2 cm, Ø ústia 13,1 
– 13,5 cm, Ø dna 6,2 cm (tab. 110: 4) 

6.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, okraj dovnútra šikmo zrezaný; tmavosivý povrch; v. 12 cm, Ø ústia 25 cm,  
Ø dna 11 cm (tab. 110: 5; podľa Dušek, 1966, 91, tab. 59: 1) 

7.  2 fragmenty bronzového tyčinkového náramku, značne deformované žiarom, oblúk pravdepodobne zdobený priečnymi rebrami (tab. 110: 8, 9) 
8.  masívna bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zhrubnutým koncom, pôvodne s hlavičkou, čiastočne 

deformovaná žiarom; von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 0,7 cm (tab. 110: 14)  
9.  sploštený dvojkónický praslen z tmavosivej hliny, obojstranne zdobený: na hornej ploche nepravidelne rozmiestnené jamky, na dolnej 

ploche zvislé žliabky; značne poškodený; v. 1,5 – 1,6 cm, Ø 3,1 cm (tab. 110: 10, 10a, 10b) 
10.  guľovitý sploštený praslen z hnedej až tmavej sivohnedej hliny, zdobený 6 zvislými žliabkami; povrch hladký; v. 2,2 cm, Ø 2,7 cm (tab. 

110: 11) 
11.  guľovitý sploštený praslen z tmavej sivočiernej hliny, zdobený 3 zvislými plastickými vývalkami; povrch hladký; v. 1,4 – 1,5 cm, Ø 2,1 cm 

(tab. 110: 12) 

Žiarový hrob 75/1962 (obr. 425)   tab. 110 

A:  v úseku 43,9 – 44,5 m hlavnej osi – od nej 12,8 – 13,4 m smerom doľava; kvadrant 22 
B: obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,6 m (Ø 0,6 m; hĺ. 2,1 m); pod 0,8 m hrubou hornou 

vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,8 m hrubá vrstva sivého piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom podloží ryso-
vala hrob. jama  

C:  zvyšky spálených kostí uložené v dolnej tretine zásypu hrob. jamy  
D:  na dne a v zásype hrob. jamy malá váza v črepoch (1) a hrniec v črepoch (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezov č. 1, 2 v nákrese nevyznačená; chýba 
fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  malá váza dvojkónického tvaru so širokým stlačeným zalomeným vydutím a rov-
ným dnom, kónické hrdlo odsadené od vydutia vodorovnou ryhou; jemne plave-
ný materiál; vyhladený svetlohnedý povrch s tehlovými škvrnami na von. strane;  
v. 8,6 cm, Ø ústia 5,8 – 6 cm, Ø dna 4,1 cm (tab. 110: 2) 

2.  hrniec súdkovitého tvaru s mierne konkávnym dnom; pod zaobleným okrajom plastický pretláčaný  
pásik; hnedý povrch; v. 18 cm, Ø ústia 8 cm, Ø dna 8 cm (tab. 110: 3; podľa Dušek, 1966, 91, tab.  
59: 14) 

Kostrový hrob 76/1962 (obr. 426) (27. 6. 1962)   tab. 111  

A:  v úseku 44,0 – 45,0 m hlavnej osi – od nej 14,9 – 17,0 m smerom doľava; kvadrant 22  
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 2,2 m (2,1 × 1,0 m; hĺ. 3,0 m), orientácia JZ – SV; 

pod 1,8 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,4 m hrubá vrstva čierneho piesku a pod 
ňou sa rysovala hrob. jama  

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny nájdené v druhotnej polohe (pre-
miestnené koreňmi stromu)  

D:  za panvou malá fľaša (1) a praslen (2); z von. strany pravej ramennej kosti (bližšie k lakťovému kĺbu) 
praslen (3); o sv. stenu opretý plochý kameň (4) 

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek 1966, tab. 57: 1  
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Nálezy:   

1.  malá fľaša so širokým zaobleným dvojkónickým vydutím a mierne odsadeným dnom, ústie lievikovito 
roztvorené; jemne plavený materiál; zvonku vyhladený povrch farby v škále hnedých odtieňov s čier-
nymi škvrnami, zvnútra mierne zdrsnený povrch; v. 10,2 – 10,4 cm, Ø ústia 5 cm, Ø dna 4,4 cm (tab. 
111: 3) 

2.  dvojkónický praslen z čiernej hliny; povrch hladký; v. 2,05 cm, Ø 2,5 cm (tab. 111: 2)  
3.  dvojkónický praslen z hnedej hliny, v hornej polovici tela zdobený rytým geometrickým vzorom; 

povrch hladký; v. 2 – 2,1 cm, Ø 3,1 cm (tab. 111: 1) 
4.  plochý neopracovaný kameň (podľa Dušek, 1966, 92) 

Kostrový hrob 77/1962 (obr. 427) (27. 6. 1962) 

A:  v úseku 44,0 – 44,8 m hlavnej osi – od nej 17,5 – 19,5 m smerom doľava; kvadrant 22 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,3 m (2,0 × 0,8 m/p. n. 2,05 × 1,0 m; hĺ. 1,7 m), orientácia JZ – 

SV; pod 0,9 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,4 m hrubá vrstva sivočierneho pie-
sku a pod ňou sa rysovala hrob. jama  

C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na JZ, poloha hor. končatín nezistená, lebka 
uložená na ľavej spánkovej kosti  

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 57: 2  

Žiarový hrob 78/1962 (obr. 428) (28. 6. 1962)  

A:  v úseku 17,4 – 18,65 m hlavnej osi – od nej 25,5 – 26,9 m smerom doľava; kvadrant 29 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 1,8 m (1,4 × 1,25 m; hĺ. 2,6 m), orientácia JZ – SV 

(podľa NS č. 756/67); pod 1,2 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,6 m hrubá vrstva čierne-
ho piesku a pod ňou sa rysovala hrob. jama  

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø 

Žiarový hrob 79/1962 (obr. 429) (5. 7. 1962)  tab. 111  

A:  v úseku 51,5 – 52,25 m hlavnej osi – od nej 1,7 – 2,45 m smerom doľava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,8 m (Ø 0,75 m; hĺ. 1,4 m); pod 0,8 m hrubou 

hornou vrstvou hnedého piesku sa nachádzala vrstva žltého piesku a pod ňou sa rysovala hrob. jama  
C:  spôsob uloženia zvyškov spálených kostí v hrobe v NS neuvedený  
D:  na dne v strede hrob. jamy váza (1) a o ňu z pravej strany opretá malá váza (2); vo váze (1) 2 bronzové záušnice 

(3, 4), 2 bronzové nášivky (5, 6), 4 pečatidlá (7–10) a praslen (11)  
E:  antropologický posudok: Ø; kostrové zvyšky boli pravdepodobne uložené vo váze (1); fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 58: 5 

Nálezy:  

1.  štíhla váza s malým rovným dnom, okraj zaoblený; svetlohnedý povrch; v. 36 cm, Ø ústia 19 cm,  
Ø dna 12 cm (tab. 111: 6; podľa Dušek, 1966, 92, tab. 59: 18) 

2.  malá váza dvojkónického tvaru so zalomeným vydutím a rovným dnom, zaoblený okraj miestami 
mierne zatiahnutý; mierne porézny materiál; zvonku hrubo vyhladený svetlohnedý a zvnútra nepra-
videl. a drsný svetlohnedý až sivohnedý povrch; v. 7,7 – 7,9 cm, Ø ústia 4,4 cm, Ø dna 4 – 4,4 cm 
(tab. 111: 7) 

3.  masívna bronzová hadovitá záušnica s krúžkom kruhového prierezu (polovica krúžku nezdobená  
a polovica vrúbkovaná) a zosilneným koncom, pôvodne s hlavičkou, čiastočne deformovaná žia-
rom; von. Ø 1,8 cm, vnút. Ø 0,8 cm (tab. 111: 8) 

4.  bronzová hadovitá záušnica s vrúbkovaným krúžkom kruhového prierezu, zosilneným koncom  
a plechovou kužeľovitou hlavičkou; von. Ø 1,7 cm, vnút. Ø 0,75 cm (tab. 111: 9) 

5.  bronzová plechová puklicovitá nášivka oválneho tvaru s 2 protiľahlými otvormi, v strede dovnútra pre-
tlačená jamka; v. 0,5 cm, 0,9 × 1,1 cm, hr. 0,1 cm (tab. 111: 10) 

6.  bronzová plechová puklicovitá nášivka kruhového tvaru s 2 protiľahlými otvormi, čiastočne poškode-
ná; v. 0,4 cm, 1,1 × 1,2 cm, hr. 0,1 cm (tab. 111: 11)  

7.  kónické pečatidlo zo svetlej žltohnedej hliny s pečatnou plochou v tvare štvorcípej hviezdice a s držad-
lom oválneho prierezu; na pečatnej ploche žiarom poškodená zahĺbená výzdoba: rovnoramenný kríž 
s jamkami oválneho tvaru v rohoch; hladký povrch potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 2,4 cm, pe-
čatná plocha 1,9 × 1,9 cm, držadlo 0,7 × 0,8 cm (tab. 111: 13)  

8.  kónické pečatidlo z hnedej hliny s pečatnou plochou kosoštvorcového tvaru, v držadle kruhového 
prierezu šikmo prevŕtaný malý otvor (Ø 0,2 cm); na pečatnej ploche plastická výzdoba: 4 lúčovito 
usporiadané kosoštvorce s jamkou v strede; v. 2,1 cm, pečatná plocha 1,1 × 2,5 cm, Ø držadla 1,3 cm 
(tab. 111: 14) 

9.  kónické pečatidlo zo svetlohnedej hliny s pečatnou plochou v tvare šesťcípej hviezdice a s držadlom kruhového prierezu; na pečatnej 
ploche zahĺbená výzdoba: koncentrické kruhy v strednej časti hviezdice; miestami zdrsnený povrch s čiernymi škvrnami; v. 2,4 cm, pe-
čatná plocha 2,6 × 2,6 cm, Ø držadla 0,95 cm (tab. 111: 15) 

10.  miniatúrne kónické pečatidlo z tmavohnedej hliny s pečatnou plochou kosoštvorcového tvaru; na pečatnej ploche zahĺbená výzdoba: 4 lúčo-
vito usporiadané kosoštvorce s jamkou v strede; v. 1,25 cm, pečatná plocha 1,4 × 1,9 cm (tab. 111: 16) 

11.  guľovitý sploštený praslen z hliny svetlotehlovej farby, zdobený na vydutí vodorovným radom kruhových jamiek; hladký povrch potiah-
nutý tmavohnedou hlinkou; v. 1,9 cm, Ø 3,1 cm (tab. 111: 12) 
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Kostrový hrob 80/1962 (obr. 430) (7. 7. 1962)   tab. 111  

A:  v úseku 54,0 – 55,1 m hlavnej osi – od nej 3,0 – 5,2 m smerom doľava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,7 m (2,2 × 1,1 m/p. n. 2,25 × 1,2 m; hĺ. 2,3 m), orientácia 

JZ – SV; pod 1,1 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,6 m hrubá vrstva čierneho 
piesku a pod ňou sa rysovala hrob. jama  

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny vystreté  
D:  2 bronzové hroty šípov (1, 2): jeden zasunutý v driekovom stavci chrbtice a druhý v kostrči; na be-

drových kostiach stopy po bronze 
E:  antropologický posudok: Ø (lebka na pravej strane pravdepodobne trepanovaná), stavce s hrotmi 

šípov antropologicky určené (Mgr. Z. Bielichová, AÚ SAV Nitra); fotograf. dokument. pozri Dušek, 
1966, tab. 57: 3  

Nálezy:  
1., 2. 2 bronzové trojkrídelkovité hroty šípov (tab. 111: 4, 4a, 4b, 5, 5a, 5b) 

Kostrový hrob 81/1962 (obr. 431) (11. 7. 1962)   tab. 112  

A:  v úseku 55,2 – 56,8 m hlavnej osi – od nej 7,2 – 9,5 m sme-
rom doľava; kvadranty 16, 17, 21 a 22 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru s mierne za-
obleným dnom v hĺ. 1,85 m (2,3 × 1,6 m/p. n. 2,5 × 1,7 m; 
hĺ. 2,55 m), orientácia JZ – SV; pod 1,45 m hrubou hor-
nou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,4 m hrubá vrst-
va sivočierneho piesku a pod ňou sa v žltom piesčitom pod-
loží rysovala hrob. jama  

C:  kostra s hlavou na JZ, dol. končatiny skrčené, pravá hor. končatina vystretá a ľavá ohnutá v lakti, 
lebka, stavce chrbtice, rebrá a panva uložené ako pri vystretej polohe na chrbte  

D:  pri dol. končatinách džbánok (1) a zlomky okru; miniatúrna váza (2): bez uvedenia a vyznačenia 
polohy v NS a v nákrese; v zásype hrob. jamy/p. n. blízko džbánka (1) črepy z nádoby (3); z von. 
strany ľavej hor. končatiny (pri zápästí) železný nôž (4) 

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 57: 4  

Nálezy:  
1.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s nízko položeným širokým zalomeným vydutím, 

odsadeným mierne konkávnym dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnu-
tým nad okraj, v hornej časti kónického hrdla výrazné vodorovné rebro; na von. strane dna cen-
trálne umiestnené kruhové odtlačky dosky hrnčiarskeho kruhu; nad základňou uška rytý vetvič-
kovitý ornament; jemne plavený materiál; vyhladený povrch zvonku potiahnutý hnedou a hne-
dočiernou a zvnútra hnedočiernou hlinkou, obojstranne vyleštenou, na vnút. strane nevýrazné 
ryhy po vytáčaní, na časti von. strany okraja a vydutia nevýrazné stopy opotrebovania; v. 8,7 – 
9,6 cm (s uškom 12,7 cm), Ø ústia 8,4 – 10,2 cm, Ø dna 5 cm (tab. 112: 1) 

2.  miniatúrna váza s guľovitým telom a mierne odsadeným dnom, nízke a štíhle valcovité hrdlo odsadené od tela, okraj rovno zrezaný; 
mierne porézny materiál; zvonku vyhladený a zvnútra zdrsnený tmavohnedý povrch; v. 4,5 – 4,7 cm, Ø ústia 2,5 cm, Ø dna 1,6 – 1,8 cm 
(tab. 112: 2)  

3.  črepy z tela a dna nádoby (hrniec?), dno odsadené; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; nepravidel. zvonku 
žltohnedý a zvnútra tehlový povrch, na vnút. strane zdrsnený drobnými kamienkami; Ø dna 11,1 cm (tab. 112: 2)  

4.  dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, bez stôp opotrebovania na ostrí, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele 
oddelená pravouhlým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 27,5 cm (tab. 112: 4) 

Kostrový hrob 82/1962 (obr. 432) (13. 7. 1962)  tab. 112  

A:  v úseku 51,4 – 52,45 m hlavnej osi – od nej 8,2 – 9,85 m smerom doľava; kvadranty 17 a 22 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 1,8 m (1,65 × 1,05 m; hĺ. 2,4 m), 

orientácia JZ – SV; pod 1,2 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,6 m hrubá vrstva 
sivočierneho piesku a pod ňou ďalšia vrstva žltého piesku, v ktorej sa rysovala hrob. jama 

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, poloha hor. končatín nezistená  
D:  za dol. končatinami džbánok (1); v strednej časti hrob. jamy 2 zlomky železného náramku (2), bronzový 

prsteň (3) a praslen (9); na ľavej spánkovej kosti bronzová záušnica (4); pri sánke malý bronzový krú-
žok (5), jantárový korálik (6) a zlomok bronzovej tyčinky (7); pri sz. stene hrob. jamy pečatidlo (8) 

a plochý kameň (10)  

E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy:  

1.  neúplný dvojkónický džbánok s ostro lomeným vydutím a zachovaným masívnym koreňom pásikového 
uška, okraj sa nezachoval; jemne plavený materiál; hladký zvonku sivohnedý až sivočierny a zvnútra 
sivočierny povrch; zachovaná v. 7,5 cm, Ø dna 3,9 cm (tab. 112: 5) 

2.  2 zlomky železného tyčinkového náramku, kruhový prierez; povrch značne skorodovaný (tab. 112: 8, 
14)  

3.  bronzový otvorený tyčinkový prsteň, jeden koniec zahrotený a druhý zaoblený, vysoký segmentový 
prierez; von. Ø 1,8 cm, vnút. Ø 1,5 cm (tab. 112: 6)  

4.  bronzová krúžková záušnica so široko preloženými koncami – jeden koniec odseknutý a druhý zaob-
lený, oválny prierez; von. Ø 1,8 cm, vnút. 1,3 × 1,5 cm (tab. 112: 7) 

5.  malý bronzový liaty otvorený krúžok (korálik?) s priliehajúcimi odseknutými koncami; von. Ø 0,6 cm, vnút. Ø 0,2 cm (tab. 112: 13) 
6.  kotúčovitý jantárový korálik; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 112: 12) 
7.  zlomok bronzovej tyčinky kosoštvorcového prierezu; zachovaná dĺ. 0,9 cm (tab. 112: 11) 
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8.  tyčinkovité pečatidlo z tmavohnedej hliny s pečatnou plochou štvoruholníkového tvaru, v držadle oválneho prierezu centrálne umiestnený 
otvor (Ø 0,2 cm); na pečatnej ploche značne poškodená zahĺbená výzdoba: kríž s jamkami v rohoch; v. 2 cm, pečatná plocha 1,5 × 1,5 cm 
(tab. 112: 9) 

9.  guľovitý sploštený praslen z tmavohnedej hliny, zdobený 4 skupinkami koncentrických rytých elíps, zhora aj zdola olemovaných rytou 
lomenou líniou; povrch hladký; v. 1,8 cm, Ø 2,5 cm (tab. 112: 10) 

10.  plochý neopracovaný kameň (podľa Dušek, 1966, 92 ) 

Kostrový hrob 83/1962 (obr. 433) (16. 7. 1962) 

A:  v úseku 52,7 – 53,5 m hlavnej osi – od nej 11,0 – 12,4 m smerom doľava; kvadrant 22 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 1,8 m (1,4 × 0,8 m; hĺ. 2,0 m), orientácia JZ – SV; pod 1,3 m hrubou 

hornou vrstvou žltého piesku sa nachádzala 0,5 m hrubá vrstva sivočierneho piesku a pod ňou ďalšia vrstva 
žltého piesku, v ktorej sa rysovala hrob. jama  

C:  neúplná kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, poloha hor. končatín z nákresu nejasná  
D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø  

Žiarový hrob 84/1962 (obr. 434) (19. 7. 1962)  tab. 113  

A:  v úseku 53,1 – 53,85 m hlavnej osi – od nej 15,2 – 15,95 m smerom 
doľava; kvadrant 22 

B:  obrysy hrob. jamy kruhového tvaru s mierne zaobleným dnom v hĺ. 1,8 m 
(Ø 0,75 m; hĺ. 2,3 m); pod 1,5 m hrubou hornou vrstvou žltého piesku 
sa nachádzala 0,5 m hrubá vrstva čierneho piesku a pod ňou ďalšia 
vrstva žltého piesku, v ktorej sa rysovala hrob. jama  

C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy a prikryté vázou (1) 
D:  na dne hrob. jamy váza (1), uložená hore dnom; v strednej tretine zásypu hrob. jamy črepy z misy (2) 

a železný nôž (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  
1.  neúplná plynule profilovaná váza s guľovitým telom, podsadenou spodnou časťou a malým rovným 

odsadeným dnom, okraj sa nezachoval; porézny materiál; zvonku hrubo vyhladený tmavohnedý až 
hnedočierny a zvnútra zdrsnený tehlový povrch; zachovaná v. 23 cm, Ø dna 10,1 cm (tab. 113: 1) 

2.  črepy z misy; porézny materiál; hnedý povrch (podľa Dušek, 1966, 92) 
3.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom a rovným ostrím, stopy opotrebovania na ostrí, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od 

čepele odsadená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 9,4 cm (tab. 113: 2) 

Kostrový hrob 85/1962 (obr. 435)  tab. 113 

A:  v úseku 6,0 – 7,5 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 1,6 m smerom doprava; kvadrant 20 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho v hĺ. 0,75 m (1,8 × 0,85 m/p. n. 1,8 × 1,0 m; hĺ. 1,6 m), orientácia V – Z; pod 0,25 m 

hrubou hornou vrstvou sivého piesku sa nachádzala 0,45 m hrubá vrstva žltého piesku a pod ňou sa rysovala 
hrob. jama  

C:  jedinec pochovaný s hlavou na V, zachovaných len niekoľko zubov  
D:  v strede jv. štvrtiny hrob. jamy hrniec (1); pri zuboch 3 hlinené koráliky (2, 3) a jantárový korálik (4); v strednej 

časti hrob. jamy bronzový krúžok (5)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  menší nepravidel. hrniec valcovitého tvaru so šikmými stenami a konkávnym dnom, okraj miestami zaoblený  
a miestami rovno zrezaný; pod okrajom 3 zdvojené plastické výčnelky (pôvodne štyri); mierne porézny mate-
riál; zvonku nepravidel. a zdrsnený hnedočierny a zvnútra hladký tmavohnedý povrch na von. strane poškodený;  
v. 12,9 – 13,8 cm, Ø ústia 8,6 – 9 cm, Ø dna 8,7 cm (tab. 113: 8) 

2.  2 guľovité sploštené koráliky z čiernej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou 
(bez zachovanej výplne); na hladkom povrchu zvyšky tmavohnedej hlinky;  
š. 0,5 – 0,8 cm, Ø 1,1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 113: 4, 5) 

3.  polovica valcovitého korálika z čiernej keramickej hmoty, zdobeného vetvičkovitým ornamentom; mier-
ne porézny povrch so zvyškami tmavohnedej hlinky; zachovaná dĺ. 1,4 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,5 cm 
(tab. 113: 6)  

4.  jantárový súdkovitý korálik; š. 0,55 cm, Ø 0,9 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 113: 3) 
5.  zatvorený bronzový krúžok kruhového tvaru, kosoštvorcový prierez; von. Ø 2,35 cm, vnút. Ø 1,5 cm 

(tab. 113: 7) 

Kostrový hrob 86/1962 (obr. 436) (16. 8. 1962)   tab. 113  

A:  v úseku 24,4 – 26,1 m hlavnej osi – od nej 0,2 – 1,2 m smerom doprava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,65 m (1,7 × 1,0 m; hĺ. 1,05 m), orientácia SZ – JV; pod 0,25 m 

hrubou hornou vrstvou sivočierneho piesku sa nachádzala 0,45 m hrubá vrstva žltého piesku a pod ňou sa 
rysovala hrob. jama 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na SZ, pravá hor. končatina vystretá 
D:  z von. strany pravej ramennej kosti misa (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 57: 5  
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Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru s rovným dnom, okraj rovno zrezaný; porézny materiál; hladký zvonku tmavý sivočierny a zvnútra tmavý žltohne-
dý až tmavohnedý povrch; v. 8 – 8,2 cm, Ø ústia 21,6 cm, Ø dna 10,5 cm (tab. 113: 9) 

Kostrový hrob 87/1962 (obr. 437) (17. 8. 1962)  tab. 114  

A:  v úseku 28,1 – 29,75 m hlavnej osi – od nej 0,8 – 1,75 m smerom doprava; kvad-
rant 18 

B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,65 m (1,65 × 0,95 m; hĺ. 1,25 m), orientá-
cia JZ – SV; nad hrob. jamou sa nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ 
D:  pri čelovej kosti lebky hrniec (1); pri dol. končatinách misa v črepoch (2)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 1 bola určená na základe fotograf. 
dokument.  

Nálezy:  

1.  menší hrniec súdkovitého tvaru s rovným dnom; pod zaobleným okrajom plastický 
pretláčaný pásik na 3 miestach prerušený; porézny materiál; zvonku nepravidelný  
a zvnútra hrubo vyhladený tmavohnedý až hnedočierny povrch; v. 11,4 cm, Ø ústia 
8,6 cm, Ø dna 6,9 cm (tab. 114: 2) 

2.  misa kónického tvaru, vyrobená na kruhu, so zatiahnutým okrajom, náznakom ostrejšieho lomu na zahnutí a rovným odsadeným dnom, 
okraj dovnútra šikmo zrezaný a zosilnený; jemne plavený materiál; vyhladený hnedý povrch, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní, 
na tele 6 reparačných otvorov (Ø 0,6 – 0,8 cm); v. 10,9 cm, Ø ústia 28,4 cm, Ø dna 9,5 cm (tab. 114: 1) 

Dvojhrob 88/1962 – kostrový hrob 88a a kostrový hrob 88b (obr. 438)  tab. 114  

A1 – 2: v úseku 14,0 – 15,65 m hlavnej osi – od nej 1,7 – 2,6 m smerom doprava; kvadrant 19 
B1 – 2: obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,5 m (1,65 × 0,9 m; hĺ. 1,1 m), orientácia SZ – JV; 

hrob porušený a vykradnutý 
C1 – 2: rozhádzané kostrové pozostatky 2 jedincov  
D1 – 2: džbánok (1), misa (2), mušľa (3), železná tyčinka (4), fragmenty železných tyčiniek (5 – 9), bron-

zový hrot šípu (10), zlomky železných nožov (11) a železný predmet (12): bez uvedenia a vyznačenia 
polohy v NS a v nákrese  

E:  v nákrese chýbajú obrysy hrob. jamy; svetové strany v nákrese nevyznačené; podľa fotograf. do-
kument. mala hrob. jama obdĺžnikový tvar 

E1: antropologický posudok: Ø 
E2: antropologický posudok: Ø 

Nálezy:  

1.  dvojkónický tenkostenný džbánok, vyrobený na kruhu, so šikmo skoseným ústím, rovným odsade-
ným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným uškom, vytiahnutým nad okraj, kónické hrdlo od-
sadené od zaobleného vydutia; jemne plavený materiál; uško po celej šírke zdobené tenkými zvis-
lými ryhami; vyhladený a vyleštený tmavý sivočierny povrch, na vnút. strane v dolnej polovici tela 
nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 8,6 – 9,5 cm (s uškom 10,5 cm), Ø ústia 8,4 – 10,5 cm, Ø dna 5,3 cm 
(tab. 114: 3) 

2.  neúplná hlboká misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, okraj dovnútra šikmo zrezaný, dno 
sa nezachovalo; mierne porézny materiál; zvonku hladký tmavohnedý a zvnútra hrubo vyhladený a vyleštený tmavohnedý až hnedočierny 
povrch; zachovaná v. 10,2 – 10,5 cm, Ø ústia 27,6 cm (tab. 114: 4) 

3.  mušľa (tab. 114: 5; podľa Dušek, 1966, 93, tab. 60: 25) 
4.  železná tyčinka štvorhranného prierezu; povrch bez korózie; dĺ. 4,8 cm (tab. 114: 30) 
5.  2 fragmenty železných tyčiniek štvorhranného prierezu; povrch bez korózie; zachované dĺ. 3,2/3,7 cm (tab. 114: 24, 26) 
6.  fragment železnej tyčinky štvorhranného prierezu so zachovaným hrotom; na čiastočne skorodovanom povrchu odtlačky organického 

materiálu; zachovaná dĺ. 5,5 cm (tab. 114: 25) 
7.  fragment železnej tyčinky štvorhranného prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,3 cm (tab. 

114: 27) 
8.  fragment železnej tyčinky štvorhranného prierezu so zachovaným hrotom; povrch bez korózie; zachovaná dĺ. 3,3 cm (tab. 114: 28) 
9.  zlomok železnej tyčinky obdĺžnikového prierezu so zachovaným hrotom; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,6 cm (tab. 114: 29) 

10.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; dĺ. 
2,3 cm, š. 0,9 cm (tab. 114: 6)  

11.  16 zlomkov najmenej z 2 železných nožov, na niektorých zlomkoch zachované odtlačky organického 
materiálu; povrch značne skorodovaný (tab. 114: 8 – 23) 

12.  železný predmet valcovitého tvaru so zosilneným dnom; povrch značne skorodovaný; v. 3 – 3,3 cm,  
Ø dna 3,4 cm, Ø otvoru 2,3 cm (tab. 114: 7, 7a, 7b) 

Kostrový hrob 89/1962 (obr. 439) (23. 8. 1962)  tab. 115  

A:  v úseku 22,5 – 23,6 m hlavnej osi – od nej 1,5 – 3,0 m smerom doprava; kvadrant 19 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,3 m (1,5 × 1,1 m; hĺ. 

0,2 m), orientácia JZ – SV 
C:  neúplná kostra pravdepodobne v skrčenej polohe na ľavom boku s hlavou na JZ, zachovaná len panva 

a kosti dol. končatín 
D:  9 hlinených korálikov (1 – 6) a 2 jantárové koráliky (7, 8): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v ná-

krese  
E:  antropologický posudok: Ø 
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Nálezy:  

1.  2 guľovité výrazne sploštené koráliky so svetložltej keramickej hmoty; povrch mierne porézny; š. 0,3 cm, Ø 0,55 cm, Ø otvoru 0,3 cm 
(tab. 115: 1, 2) 

2.  3 guľovité sploštené koráliky z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobené vlnovkou (bez zachovanej výplne); š. 0,8 cm, Ø 1,2 – 1,3 cm,  
Ø otvoru 0,4 cm (tab. 115: 4 – 6) 

3.  guľovitý sploštený korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (bez zachovanej výplne); povrch značne porézny; š. 0,5 
– 0,6 cm, Ø 1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 115: 7) 

4.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený po obvode cikcakovitou líniou (bez zachovanej výplne); povrch 
hladký; š. 0,8 – 1 cm, Ø 1,1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 115: 8) 

5.  nízky valcovitý korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami; povrch mierne porézny; š. 0,6 – 0,8 cm, 
1,1 × 1,1 cm, otvor 0,3 × 0,4 cm (tab. 115: 9) 

6.  guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený 2 šikmými obvodovými ryhami; povrch mierne porézny; š. 0,7 – 
0,75 cm, Ø 1,1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 115: 10) 

7.  jantárový korálik; š. 0,4 cm, Ø 0,5 cm, Ø otvoru 0,15 cm (tab. 115: 3) 
8.  zlomok jantárového korálika; povrch značne skorodovaný 

Kostrový hrob 90/1962 (obr. 440)  tab. 115  

A:  v úseku 30,6 – 31,6 m hlavnej osi – od nej 0,4 – 1,65 m smerom doprava; kvadrant 18 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,3 m (1,25 × 1,0 m; hĺ. 0,75 m), 

orientácia JZ – SV; nad hrob. jamou sa nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. končatiny vystreté 
D:  na pravom zápästí zlomok bronzového náramku (1) a pri ňom fragment železného šidla (2) a praslen (3)  

E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument.  

Nálezy:  
1.  zlomok bronzového otvoreného tyčinkového náramku s odseknutým koncom, oválny prierez (tab. 

115: 12) 
2.  fragment železného šidla štvorhranného a kruhového prierezu; povrch čiastočne skorodovaný; zacho-

vaná dĺ. 5,5 cm (tab. 115: 13) 
3.  guľovitý praslen z hnedočiernej hliny, zdobený 5 obvodovými ryhami; povrch hladký; v. 2,4 cm,  

Ø 2,55 cm (tab. 115: 11)  

Kostrový hrob 91/1962  tab. 116  

A:  v úseku 32,5 – 35,4 m hlavnej osi – od nej 1,0 – 3,7 m smerom doprava; kvadrant 18 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,8 m (2,9 × 1,2 m; hĺ. 1,7 m), orientácia V – Z; nad hrob. jamou sa 

nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na V, hor. končatiny vystreté 
D:  pri tvárovej časti lebky (v rohu hrob. jamy) misa (1) a v nej uložený džbánok (2); za lebkou železný nôž (3); na rebrách britva (4); frag-

ment železnej tyčinky (5) a 3 železné nože (6 – 8): bez uvedenia a vyznačenia polohy v NS a v nákrese  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba nákres obrysov hrob. jamy a fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  misa kónického tvaru, pravdepodobne vyrobená na kruhu, s okrajom mierne odsadeným od tela a rovným mierne odsadeným dnom, 
okraj dovnútra zosilnený; jemne plavený materiál; vyhladený tmavý sivočierny povrch na von. strane s hnedočiernymi škvrnami; v. 10,2 
– 10,5 cm, Ø ústia 26,3 cm, Ø dna 10,7 cm (tab. 116: 1) 

2.  dvojkónický džbánok, vyrobený na kruhu, s ostro lomeným vydutím, rovným odsadeným dnom a pásikovým, pozdĺžne žliabkovaným 
uškom, vytiahnutým nad okraj, v hornej časti kónického hrdla výrazné vodorovné rebro; v. 10,5 cm, Ø ústia 9 cm, Ø dna 4,7 cm (tab. 
116: 2; podľa Dušek, 1966, 93, tab. 61: 8) 

3.  železný nôž s oblúkovito prehnutým chrbtom, stopy opotrebovania na ostrí, neúplná tŕňovitá rukoväť štvorhranného prierezu od čepele 
oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 11,3 cm (tab. 116: 5) 

4.  neúplná poškodená britva: v kostenej pošve zasunutá železná čepeľ so zachovaným hrotom a neopotrebovaným ostrím; na jednom konci 
pošvy železný nit a na druhom konci zvyšky železného nitu; na jednej strane pošvy zachované zvyšky rytej výzdoby: priečne rady rytých 
kruhových očiek; pošva: zachovaná dĺ. 9,6 cm, š. 1,5 cm; čepeľ: zachovaná dĺ. 7,2 cm, š. 1,4 cm (tab. 116: 3, 3a, 3b)  

5.  fragment železnej tyčinky štvorhranného a kruhového prierezu; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,7 cm (tab. 116: 8) 
6.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, časť čepele s hrotom sa nezachovala, neúplná dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od 

čepele oddelená vykrojením na strane ostria; na rukoväti zachované odtlačky organického materiálu; povrch značne skorodovaný; za-
chovaná dĺ. 10,8 cm (tab. 116: 4) 

7.  železný nôž s rovným chrbtom a ostrím, hrot čepele sa nezachoval; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 9,7 cm (tab. 116: 6) 
8.  fragment čepele železného noža s rovným chrbtom a ostrím; na značne skorodovanom povrchu zacho-

vané odtlačky organického materiálu; zachovaná dĺ. 7,1 cm (tab. 116: 7) 

Žiarový hrob 92/1962 (obr. 441)   tab. 115  

A:  v úseku 44,0 – 45,0 m hlavnej osi – od nej 0,5 – 1,5 m smerom doprava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,4 m (Ø 1,0 m/p. n. 1,1 × 

1,15 m; hĺ. 1,3 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené na dne hrob. jamy 
D:  v pravej polovici hrob. jamy (pri priečnej osi) malá váza (1); na dne v strede hrob. jamy železný nôž 

(2) a zlomok ďalšieho železného noža (3)  
E:  antropologický posudok: Ø; v NS sa neuvádza, či bola váza uložená na dne alebo v zásype hrob. jamy; 

chýba fotograf. dokument. 
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Nálezy:  

1.  malá váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, so širokým ostro lomeným vydutím a rovným odsadeným dnom; jemne plavený 
materiál; hrubo vyhladený tmavý žltohnedý povrch, na vnút. strane výrazné ryhy po vytáčaní; v. 10,4 cm, Ø ústia 8,1 cm, Ø dna 6 cm 
(tab. 115: 17) 

2.  dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom a rovným ostrím, stopy opotrebovania na ostrí, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového 
prierezu od čepele oddelená pravouhlým vykrojením na strane ostria; povrch bez korózie; dĺ. 18 cm (tab. 115: 16)  

3.  zlomok železného noža s tŕňovitou rukoväťou obdĺžnikového prierezu, od čepele oddelenou oblúkovitým vykrojením na strane ostria; 
zachovaná dĺ. 3 cm (tab. 115: 18) 

Žiarový hrob 93/1962 (obr. 442) (12. 9. 1962)  tab. 115  

A:  v úseku 31,9 – 33,2 m hlavnej osi – od nej 4,1 – 5,2 m smerom doprava; kvadranty 13 a 18 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru so zaobleným dnom v hĺ. 0,45 m (1,3 × 1,1 m/p. n. 1,35 

× 1,25 m; hĺ. 1,0 m); zásyp: piesok čiernej farby premiešaný s uhlíkmi 
C:  zvyšky spálených kostí uložené v jamke nepravidel. oválneho tvaru (p. n. 0,23 × 0,28 m), vyhĺbenej do 

dna hrob. jamy v jej strednej časti 
D:  naľavo od jamky s kostrovými zvyškami malá váza (1) a malá nádoba (2), z ich pravej strany črepy  

z nádoby (3)  
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. 

Nálezy:  

1.  malá váza s guľovitým telom, malým rovným dnom a štíhlym nízkym valcovitým hrdlom, ústie lievi-
kovito roztvorené; na tele plastická výzdoba; v. 7,8 cm, Ø ústia 5,4 cm, Ø dna 3 cm (tab. 115: 15; podľa 
Dušek, 1966, 93, tab. 61: 15) 

2.  malá tenkostenná nádoba so širokým guľovitým telom a mierne zatiahnutým malým okrajom, okraj miestami zaoblený a miestami 
dovnútra šikmo zrezaný; jemne plavený materiál v lome svetlohnedý; vyhladený tmavohnedý povrch; v. 7,8 – 8 cm, Ø ústia 3,3 – 3,5 cm 
(tab. 115: 14) 

3.  okrajový črep a črepy z tela nádoby (hrniec?), okraj zaoblený; mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov a drvených 
črepov v lome čierny; nepravidel. zvonku tmavohnedý a zvnútra tehlovohnedý povrch; hr. stien 0,7 – 0,9 cm  

Kostrový hrob 94/1962 (obr. 443) (12. 9. 1962)   tab. 115  

A:  v úseku 40,0 – 41,7 m hlavnej osi – od nej 2,1 – 3,5 m smerom doprava; kvadrant 18 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,75 m (1,7 × 0,9 m; hĺ. 1,4 m), orientácia Z – V; nad 

hrob. jamou sa nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 
C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na Z, pravá hor. končatina vystretá, ľavá hor. končati-

na skrčená a uložená na ľavú stranu  
D:  cez pravé zápästie prevlečený bronzový náramok (1)  

E:  antropologický posudok: Ø; ľavá hor. končatina uložená v neprirodzenej polohe; chýba fotograf. doku-
ment. 

Nálezy:  

1.  bronzový otvorený tyčinkový náramok s priliehajúcimi odseknutými koncami, čiastočne deformovaný, 
vysoký segmentový prierez; von. Ø 6,5 cm, vnút. 5,3 × 5,7 cm (tab. 115: 19) 

Kostrový hrob 95/1962 (obr. 444) (14. 9. 1962) 

A:  v úseku 48,5 – 49,25 m hlavnej osi – od nej 3,5 – 4,4 m smerom do-
prava; kvadrant 17 

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru s mierne zaobleným 
dnom v hĺ. 0,75 m (0,9 × 0,75 m; hĺ. 1,3 m), orientácia JZ – SV; nad 
hrob. jamou sa nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 

C:  kostra v skrčenej polohe na pravom boku s hlavou na JZ, hor. kon-
čatiny vystreté  

D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument 

Kostrový hrob 96/1962 (obr. 445) 

A:  v úseku 46,6 – 47,2 m hlavnej osi – od nej 1,0 – 1,8 m smerom doprava; 
kvadrant 17  

B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. oválneho tvaru v hĺ. 0,65 m (0,8 × 0,6 m/p. n. 0,95 × 0,7 m; hĺ. 1,15 m), orientácia JZ 
– SV; nad hrob. jamou sa nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 

C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. dokument.  

Kostrový hrob 97/1962 (obr. 446)  tab. 115  

A:  v úseku 48,5 – 49,2 m hlavnej osi – od nej 2,0 – 2,7 m smerom doprava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy nepravidel. kruhového tvaru v hĺ. 0,65 m (Ø 0,7 m/p. n. 0,85 × 0,75 m; hĺ. 1,15 m); nad hrob. jamou sa nachádzala vrstva 

piesku sivočiernej farby 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  pri fragmentoch lebky 5 sklenených korálikov (1 – 3), 12 hlinených korálikov (4 – 7) a 11 olovených korálikov (8)  

E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov a nálezov č. 1 – 8 v nákrese nevyznačená 
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Nálezy:  

1.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného svetlomodrého skla; š. 0,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 
0,3 – 0,4 cm (tab. 115: 43, 45) 

2.  guľovitý sploštený korálik z nepriehľadného svetložltého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 cm, 
Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,3 cm (tab. 115: 44)  

3.  2 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného tyrkysovomodrého skla; š. 0,3 – 0,4 cm, Ø 0,8 cm, 
Ø otvoru 0,2 cm (tab. 115: 46, 47) 

4.  9 nízkych valcovitých korálikov z čiernej keramickej hmoty, zdobených 4 plytkými kruhovými 
jamkami; hladký povrch so zvyškami tmavohnedej hlinky; š. 0,6 – 0,7 cm, 0,9 × 0,9 – 1,1 × 1,1 cm, 
Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm (tab. 115: 31 – 39) 

5.  guľovitý výrazne sploštený korálik z tehlovohnedej keramickej hmoty; hladký povrch potiahnutý 
hnedočiernou hlinkou; š. 0,3 cm, Ø 0,7 cm, Ø otvoru 0,45 cm (tab. 115: 40) 

6.  guľovitý sploštený korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený vlnovkou (so zvyškami svetložltej 
výplne); hladký povrch potiahnutý vyleštenou svetlohnedou hlinkou; š. 0,55 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvo-
ru 0,4 cm (tab. 115: 41) 

7.  nízky valcovitý korálik z čiernej keramickej hmoty, zdobený 4 plytkými kruhovými jamkami 
a čiernymi maľovanými obvodovými vodorovnými líniami; hladký povrch potiahnutý vyleštenou tmavohnedou hlinkou; š. 0,6 – 0,7 cm, 
1 × 1 cm, Ø otvoru 0,5 cm (tab. 115: 42) 

8.  11 dvojkónických olovených korálikov; časť korálikov bez korózie a časť so značne skorodovaným povrchom; š. 0,5 – 0,55 cm, Ø 0,8 cm,  
Ø otvoru 0,2 cm (tab. 115: 20 – 30) 

Kostrový hrob 98/1962 (obr. 447)   tab. 116  

A:  v úseku 48,5 – 49,1 m hlavnej osi – od nej 0,0 – 0,8 m smerom doprava; kvadrant 17 
B:  obrysy hrob. jamy oválneho tvaru v hĺ. 0,6 m (0,8 × 0,6 m/p. n. 0,9 × 0,7 m; hĺ. 1,1 m), orientácia JZ – 

SV; nad hrob. jamou sa nachádzala vrstva piesku sivočiernej farby 
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  
D:  v strednej časti hrob. jamy praslen (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; poloha kostrových zvyškov v nákrese nevyznačená; chýba fotograf. doku-

ment.  

Nálezy:  
1.  guľovitý sploštený praslen z tehlovohnedej hliny, zdobený 12 zvislými žliabkami; povrch hladký; v. 2,4 cm, 

Ø 3,1 cm (tab. 116: 9) 

 

 

 
1.4. CHOTÍN IA – HROBY KONÍ (1 – 10) 

Hrob koňa 1/1952 

A:  v úseku 101,8 – 102,7 m hlavnej osi – od nej 11,8 – 13,0 m smerom doľava; kvadrant 38 
B:  obrysy hrob. jamy nevýrazné (2,0 × 1,1 m; hĺ. 1,1 m); zásyp: piesok bielej farby  
C:  kostra koňa uložená na ľavom boku, predné končatiny vystreté, zadné končatiny skrčené, lebka uložená na stavcoch, tvárovou časťou 

smerom na SV  
D:  bez nálezov 
E:  archeozoologický posudok: Ø (kôň malého vzrastu); chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrobovej jamy  

Hrob koňa 2/1953 (15. 5. 1953) 

A:  v úseku 61,8 m hlavnej osi 
B:  obrysy hrob. jamy výrazné (1,8 × 1,4 m; hĺ. 1,4 m)  
C:  kostra koňa uložená na chrbte (s končatinami kolenami smerom nahor)  
D:  bez nálezov 
E:  archeozoologický posudok: Ø (kôň malého vzrastu); chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrobovej jamy 

Hrob koňa 3/1953 – súčasť dvojhrobu 40/1953 (opis nálezovej situácie a hrobového inventára na s. 20) 

Hrob koňa 4/1953 – súčasť dvojhrobu 121/1953 (opis nálezovej situácie a hrobového inventára na s. 64) 

Hrob koňa 5/1953 

A:  v úseku 130,0 – 132,0 m hlavnej osi – od nej 21,5 – 23,0 m smerom doľava; kvadrant 51 
B:  obrysy hrob. jamy v hĺ. 0,4 m (2,0 × 1,5 m; hĺ. 1,6 m), orientácia SZ – JV  
C:  kostra koňa uložená na ľavom boku s hlavou na SZ  
D:  bez nálezov 
E:  archeozoologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrobovej jamy 

Hrob koňa 6/1953  

A:  v úseku 145,0 – 147,0 m hlavnej osi – od nej 2,5 – 4,5 m smerom doľava; kvadrant 41 
B:  obrysy hrob. jamy v hĺ. 0,4 m (2,5 × 1,5 m; hĺ. 1,4 m)  
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C:  poloha kostry koňa v NS neuvedená  
D:  bez nálezov 
E:  archeozoologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrobovej jamy 

Hrob koňa 7/1953  

A:  bez zamerania (podľa Dušek, 1966, plán 2: v úseku 121,5 – 124,5 m hlavnej osi – od nej 35,0 – 36,5 m smerom doľava; kvadrant 61) 
B:  obrysy hrob. jamy v hĺ. 0,2 m (hĺ. 0,9 m), orientácia SZ – JV  
C:  kostra koňa uložená na ľavom boku s hlavou na SZ, lebka uložená v hĺ. 0,52 m, ostatné kosti v hĺ. 0,9 m  
D:  pri zadných končatinách črepy z nádoby (1)  

E:  archeozoologický posudok: Ø; chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov hrobovej jamy 

Nálezy:  

1. črepy z nádoby; sivý povrch (podľa NS č. 523/59) 

Hrob koňa 8/1953 – chýba terénna dokumentácia  

Hrob koňa 9/1953 – chýba terénna dokumentácia; fotograf. dokument. pozri Dušek, 1966, tab. 57: 5 

Hrob koňa 10/1953 – chýba terénna dokumentácia 

 
 
 
1.5. CHOTÍN IB – HROBY KONÍ (1 – 2) 

Hrob 18/1961 – hrob koňa – opis nálezovej situácie a hrobového inventára na s. 122 

 
Hrob 22/1961 – hrob koňa – opis nálezovej situácie a hrobového inventára na s. 123 
 

 

 

1.6. CHOTÍN IA – ŽIAROVISKÁ 

Žiarovisko I – chýba terénna dokumentácia 

Žiarovisko II/1952 – 1953 

A – priekopa okolo žiaroviska: v úseku 106,0 – 118,0 m hlavnej osi – od nej 17,0 m smerom doľava; kvadranty 49 a 50  
B:  obrysy žiaroviska oválneho tvaru v hĺ. 0,4 – 0,6 m (2,0 × 2,5 m; hĺ. 0,7 – 0,95 m); zásyp: uhlíky; žiarovisko ohraničené priekopou kruho-

vého tvaru (von. Ø 11 m; vnút. Ø 9 m; hĺ. 0,6 – 0,7 m); zásyp: piesok tmavšej farby ako okolitý piesok; v tesnej blízkosti situovaný žia-
rový hrob 19/1952  

D:  vo vnútri priestoru ohraničeného priekopou, ale mimo žiaroviska džbánok a 2 zuby koňa (podľa NS č. 523/59)  
E:  archeobotanický posudok výplne žiaroviska: pravdepodobne kôra a korene; chýba nákres obrysov žiaroviska a priekopy a fotograf. 

dokument.  

Žiarovisko III/1953 

A:  v úseku 96,0 m hlavnej osi – od nej 35,6 – 37,3 m smerom doľava; kvadrant 59 
B:  obrysy žiaroviska kruhového tvaru v hĺ. 1,5 m (Ø 1,6 m)  
C:  kosti dol. končatiny/končatín v anatomickej polohe (bez antropologického a archeozoologického určenia)  
D:  v zásype žiaroviska črepy z nádob tmavosivej farby a črepy z misy (podľa NS č. 523/59) 
E:  chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov žiaroviska  

Žiarovisko IV – chýba terénna dokumentácia 

Žiarovisko V – chýba terénna dokumentácia 

Žiarovisko VI – chýba terénna dokumentácia 

Žiarovisko VII – chýba terénna dokumentácia 

Žiarovisko VIII 

A:  v úseku 118,7 – 120,4 m hlavnej osi – od nej 52,4 – 54,1 m smerom doľava; kvadrant 72 
B:  obrysy žiaroviska kruhového tvaru v hĺ. 0,2 m (Ø 1,7 m; hĺ. 0,6 – 0,8 m); zásyp: uhlíky  
D:  črepy z hrubostennej nádoby hnedej farby, črepy z tenkostennej misy a črepy z tenkostenného džbánka (podľa NS č. 523/59) 
E:  chýba fotograf. dokument. a nákres obrysov žiaroviska  
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1.7. NÁLEZY BEZ SÚVISLOSTÍ Z POHREBÍSK CHOTÍN IA A CHOTÍN IB 

1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím a mierne odsadeným dnom, zaoblený okraj vyhnutý; jemne plave-
ný materiál; vyhladený povrch svetlotehlovej farby obojstranne potiahnutý tmavohnedou hlinkou; v. 30,5 cm, Ø ústia 19,6 cm, Ø dna 
12,5 cm (tab. 117: 1) 

2.  hrniec vajcovitého tvaru s rovným odsadeným dnom, zaoblený okraj vyhnutý; pod okrajom 2 plastické oválne jazykovité výčnelky (pô-
vodne štyri); porézny materiál s prímesou drobných kamienkov; zvonku zdrsnený svetlohnedý a tmavohnedý a zvnútra hladký tmavo-
hnedý povrch; v. 29,5 – 29,7 cm, Ø ústia 25,4 cm, Ø dna 13 cm (tab. 117: 2)  
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2.  
PLÁNY POHREBÍSK 

2.1. POHREBISKO CHOTÍN  IA 

2.2. POHREBISKO CHOTÍN  IB
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3.  
TABUĽKY 1 – 117 

3.1. POHREBISKO CHOTÍN IA 
 

tabuľky od čísla 1 po číslo 89 

 

 

 

3.2. POHREBISKO CHOTÍN IB 
 

tabuľky od čísla 90 po číslo 117 
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Tab. 1 Chotín IA. 8 = 1 : 4 
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Tab. 2 Chotín IA. 2, 3, 5 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 3 Chotín IA. 6 = 1 : 2 
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Tab. 4 Chotín IA. 14 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 5 Chotín IA. 52 (podľa Dušek, 1966); 6, 7, 8 = 1 : 1 
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Tab. 6 Chotín IA. 18 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 7 Chotín IA. 2 (podľa Dušek, 1966); 11 = 1 : 4 
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Tab. 8 Chotín IA 
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Tab. 9 Chotín IA. 3, 4 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 10 Chotín IA. 2, 7 (podľa Dušek, 1966); 12 = 1 : 4 
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Tab. 11 Chotín IA. 1, 3, 3a, 19, 22, 23 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 12 Chotín IA. 18, 19, 31 (podľa Dušek, 1966); 30 = 1 : 4 
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Tab. 13 Chotín IA 
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Tab. 14 Chotín IA. 1, 7, 10, 12 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 15 Chotín IA 
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Tab. 16 Chotín IA. 15 (podľa Dušek, 1966); 32, 33, 34 = 1 : 1; 24, 24a, 24b, 29 = 1 : 2 
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Tab. 17 Chotín IA 
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Tab. 18 Chotín IA. 2, 4 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 19 Chotín IA. 9 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 20 Chotín IA. 14 (podľa Dušek, 1966); 1, 2 = 1 : 4 
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Tab. 21 Chotín IA. 1 = 1 : 4 
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Tab. 22 Chotín IA. 3, 7 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 23 Chotín IA 
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Tab. 24 Chotín IA. 1, 16 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 25 Chotín IA. 5 (podľa Dušek, 1966); 11 = 1 : 4 
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Tab. 26 Chotín IA. 20, 21 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 27 Chotín IA. 5 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 28 Chotín IA. 15 (podľa Dušek, 1966); 1 = 1 : 4 
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Tab. 29 Chotín IA 
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Tab. 30 Chotín IA. 16 (podľa Dušek, 1966); 1 = 1 : 4 
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Tab. 31 Chotín IA. 1 (podľa Dušek, 1966); 11 = 1 : 4 
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Tab. 32 Chotín IA. 6 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 33 Chotín IA 
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Tab. 34 Chotín IA 
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Tab. 35 Chotín IA. 7, 13 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 36 Chotín IA. 1 (podľa Dušek, 1966); 7 = 1 : 4 
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Tab. 37 Chotín IA 
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Tab. 38 Chotín IA. 4 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 39 Chotín IA. 3 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 40 Chotín IA 
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Tab. 41 Chotín IA. 8 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 42 Chotín IA. 5, 14 (podľa Dušek, 1966); 12 = 1 : 4 
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Tab. 43 Chotín IA. 1, 2, 3, 6, 7 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 44 Chotín IA 
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Tab. 45 Chotín IA 
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Tab. 46 Chotín IA. 6 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 47 Chotín IA. 8 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 48 Chotín IA. 8 = 1 : 2 
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Tab. 49 Chotín IA. 2, 18, 20, 21 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 50 Chotín IA. 1 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 51 Chotín IA. 8 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 52 Chotín IA. 3 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 53 Chotín IA. 15, 16, 38 (podľa Dušek, 1966) 



 205 

 
 

Tab. 54 Chotín IA. 15 (podľa Dušek, 1966); 7, 8 = 1 : 1 
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Tab. 55 Chotín IA. 13 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 56 Chotín IA 
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Tab. 57 Chotín IA. 3 = 1 : 2; 27 = 1 : 3 
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Tab. 58 Chotín IA. 5 = 1 : 2 
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Tab. 59 Chotín IA. 4 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 60 Chotín IA. 6 (podľa Dušek, 1966); 40 = 1 : 4 
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Tab. 61 Chotín IA. 9, 10, 21 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 62 Chotín IA. 4 (podľa Dušek, 1966) 



 214  

 
 

Tab. 63 Chotín IA 
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Tab. 64 Chotín IA 
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Tab. 65 Chotín IA 



 217 

 
 

Tab. 66 Chotín IA. 16, 17, 18 = 1 : 1 
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Tab. 67 Chotín IA. 3, 29 (podľa Dušek, 1966); 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 = 1 : 1; 23 = 1 : 2 
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Tab. 68 Chotín IA. 1, 4 (podľa Dušek, 1966); 99 = 1 : 1 
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Tab. 69 Chotín IA. 2, 3 (podľa Dušek, 1966); 6 = 1 : 2; 9, 10 = 1 : 1 
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Tab. 70 Chotín IA. 1 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 71 Chotín IA. 9, 11 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 72 Chotín IA. 49 (podľa Dušek, 1966) 



 224  

 
 

Tab. 73 Chotín IA. 8, 9 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 74 Chotín IA. 1, 2, 8, 9, 12 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 75 Chotín IA. 2, 6 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 76 Chotín IA. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 77 Chotín IA. 2 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 78 Chotín IA. 6, 15 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 79 Chotín IA. 4, 5 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 80 Chotín IA. 51 (podľa Dušek, 1966) 



 232  

 
 

Tab. 81 Chotín IA. 3, 4 (podľa Dušek, 1966) 



 233 

 
 

Tab. 82 Chotín IA. 17 (podľa Dušek, 1966); 6, 6a = 1 : 2 
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Tab. 83 Chotín IA 
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Tab. 84 Chotín IA 
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Tab. 85 Chotín IA. 8, 12 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 86 Chotín IA. 22 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 87 Chotín IA 
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Tab. 88 Chotín IA. 12 (podľa Dušek, 1966) 

 



 240  

 
 

Tab. 89 Chotín IA. 4 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 90 Chotín IB. 1, 17 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 91 Chotín IB. 14 = 1 : 2 
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Tab. 92 Chotín IB 



 244  

 
 

Tab. 93 Chotín IB. 10 (podľa Dušek, 1966); 18/61 (hrob koňa) 
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Tab. 94 Chotín IB. 2 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 95 Chotín IB. 1 = 1 : 4 
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Tab. 96 Chotín IB. 2, 19, 39 (podľa Dušek, 1966); 18 (podľa Novotná, 1984); 20 = 1 : 1 

 

 



 248  

 
 

Tab. 97 Chotín IB. 7, 8, 9 (podľa Dušek, 1966); 14, 16 = 1 : 4 
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Tab. 98 Chotín IB. 17, 18 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 99 Chotín IB. 2, 3 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 100 Chotín IB. 2 (podľa Dušek, 1966); 7 = 1 : 4 
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Tab. 101 Chotín IB. 2, 3 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 102 Chotín IB 
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Tab. 103 Chotín IB 
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Tab. 104 Chotín IB 
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Tab. 105 Chotín IB. 1, 9 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 106 Chotín IB. 3, 4, 5 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 107 Chotín IB. 46, 47 (podľa Dušek, 1966); 46, 47 (doba rímska?) 
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Tab. 108 Chotín IB. 7, 10 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 109 Chotín IB. 2, 11 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 110 Chotín IB. 1, 3, 5 (podľa Dušek, 1966) 



 262  

 
 

Tab. 111 Chotín IB. 6 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 112 Chotín IB. 2 = 1 : 2 
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Tab. 113 Chotín IB 
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Tab. 114 Chotín IB. 5 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 115 Chotín IB. 15 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 116 Chotín IB. 2 (podľa Dušek, 1966) 
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Tab. 117 Chotín IA a Chotín IB. Nálezy bez nálezových súvislostí 
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DODATOK  

POHREBISKO VEKERZUGSKEJ KULTÚRY V SENCI-ŠTRKOVEJ KOLÓNII  
(okres Senec, Bratislavský kraj) 
(katalóg) 

Úvod 

Štruktúra katalógu 

Katalóg obsahuje opisy hrobov a ich inventára z pohrebiska Senec-Štrková kolónia, preskúmaných v rokoch 
1955 a 1956 Bohuslavom Chropovským (Archeologický ústav SAV v Nitre) a následne v roku 1957 Magdou 
Pichlerovou (Archeologické múzeum SNM v Bratislave) počas záchranného výskumu, vyvolaného intenzívnou 
ťažbou štrku v katastri obce Senec, okres Senec (Bratislavský kraj). Opis predmetnej lokality je s ohľadom na 
autora výskumu rozdelený do dvoch častí. Ako prvé uvádzame opisy hrobov a ich inventára, zachytených M. 
Pichlerovou v priebehu výskumu v roku 1957. Za nimi nasleduje opis inventára vybraných hrobov, preskúmaných 
B. Chropovským v rokoch 1955 a 1956. Nálezy z výskumu M. Pichlerovej sú spolu s nálezovou správou (NS č. 
2/1957) uložené v depozite a v archíve Archeologického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.1 Tu 
sa nachádzajú aj niektoré nálezy z výskumu B. Chropovského, ktoré tvoria súčasť tohto katalógu. Ostatné nále-
zy, ako aj nálezová správa z posledne menovaného výskumu, ktoré neboli do tohto katalógu zahrnuté, sa nachá-
dzajú v depozite a v archíve Archeologického ústavu SAV vo Vozokanoch a v Nitre. Celkovo bolo na tomto 
pohrebisku preskúmaných 23 hrobových celkov, avšak vzhľadom na stav zachovania a značný stupeň porušenia 
lokality uvedené číslo nepredstavuje konečný počet hrobov. Číslovanie jednotlivých hrobov sa zhoduje s ich číslo-
vaním v nálezovej správe č. 2/1957, príp. v publikácii B. Chropovského z roku 1962. Hoci skúmaná lokalita už 
bola publikovaná (Chropovský, 1962; Pichlerová, 1962), vzhľadom na nedostatočnú kresebnú dokumentáciu 
hrobového inventára bol tento nanovo kresebne zdokumentovaný a zároveň bol doplnený črepový materiál (opis 
a kresby), ako aj obrysy hrobových jám s uložením kostrových pozostatkov a s umiestnením jednotlivých nále-
zov v priestore hrobov. Publikovaný plán pohrebiska s vynesenými polohami jednotlivých hrobov z výskumu 
M. Pichlerovej sa zhoduje s plánom v nálezovej správe č. 2/1957, preto sme ho do tohto katalógu nezaradili 
(Pichlerová, 1962, obr. 2). Úvodné informácie o presnej polohe a zameraní lokality spolu so situačným plánom, 
o metodike odkryvu, o celkovom rozsahu preskúmanej plochy, o stave, v akom sa lokalita nachádzala pred zača-
tím záchranného výskumu na tomto mieste neuvádzame, keďže tieto sú spomenuté v oboch publikovaných štú-
diách.2  

Kresby hrobového inventára spolu s ich počítačovou grafickou úpravou a následným usporiadaním do tabu-
liek vyhotovila autorka katalógu, ktorá zároveň prekreslila a počítačovo graficky upravila obrázky hrobových 
jám.  

Hroby a ich inventár z výskumu M. Pichlerovej sú opísané podľa rovnakej schémy ako hroby a ich inventár  
z pohrebísk Chotín IA a Chotín IB (pozri strana 6: celkový opis hrobovej jamy; opis nálezových okolností; opis 
hrobového inventára), nálezy z vybraných hrobov z výskumu B. Chropovského sú opísané v rovnakom poradí  
a rovnakým spôsobom ako nálezy z jednotlivých hrobov z pohrebísk Chotín IA a Chotín IB (pozri strana 6: opis 
nálezových okolností – D: poloha nálezov v hrobe; opis hrobového inventára).   

Obrázky hrobových jám, pokiaľ nie je uvedené inak, sú v mierke 1 : 20. V tabuľkovej časti katalógu je kera-
mika vyobrazená v mierke 1 : 3, drobné predmety v mierke 1 : 2 (vyobrazenie v inej mierke je uvedené v texte 
pod tabuľkou). Nádoby vyhotovené na hrnčiarskom kruhu sú v tabuľkách označené značkou . 

 

                                                 
1 Týmto by som sa chcela poďakovať autorke výskumu pani Dr. M. Pichlerovej za sprístupnenie nálezov a nálezovej správy. 
2
 Úvodné informácie v štúdii M. Pichlerovej (1962, 70 n.) sa zhodujú s informáciami v nálezovej správe č. 2/1957. 
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Vzorkovník farieb sklených korálikov 

Farby sklenených korálikov z pohrebiska v Senci-Štrková kolónia pozri vzorkovník farieb sklenených korálikov na strane 
7 tohto katalógu.  
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4.  
OPISY HROBOV, ICH INVENTÁRA A NÁLEZOV BEZ SÚVISLOSTÍ  

4.1. SENEC-ŠTRKOVÁ KOLÓNIA, VÝSKUM M. PICHLEROVÁ 1957 

4.1.1. Hroby a ich inventár  

Kostrový hrob 1/1957 

A:  bez zamerania 
B:  hrob porušený pri ťažbe štrku, rozmery a orientácia hrob. jamy nezistená; zásyp: tmavohnedá zemina premiešaná so štrkom  
C: uloženie a orientácia jedinca nezistené, zachované len kosti predkolenia jednej z dol. končatín 
D:  pri kostiach predkolenia váza (1)  
E:  antropologický posudok: Ø  

Nálezy: 

1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v dolnej tretine tela a zúženým hrdlom, ústie lievikovite roztvore-
né; hrubozrnný materiál; sivohnedý povrch so svetlými škvrnami; v. 22,5 cm, Ø ústia 10,5 cm, Ø dna 8 cm (podľa Pichlerová, 1962, 81, 
obr. 6: 5, 7: 8) 

Kostrový hrob 2/1957 (obr. 448) tab. 118 

A1 – hrob 2/1957: bez zamerania 
A2 – objekt: bez zamerania   
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m (1,9 × 1,0 m; hĺ. 1,5 m), orien-

tácia ZZS – VVJ; zásyp: hnedá zemina premiešaná so štrkom, niektoré drobné štrkové kamene v hornej 
tretine zásypu vykazujú stopy prepálenia; v hĺ. 1,1 – 1,2 m sa nad rebrami a stavcami pochovaného je-
dinca nachádzal objekt (tvar a rozmery v NS neuvedené), zásyp: zemina premiešaná s uhlíkmi a s prepá-
leným štrkom 

C:  uloženie jedinca s hlavou orientovanou na ZZS nezistené, zachované len rebrá, stavce a niekoľko člán-
kov prstov hor. končatín, zachované kostrové zvyšky vykazujú nevýrazné stopy prepálenia 

D1 – hrob 2/1957: v j. rohu hrob. jamy v hĺ. 1,41 m váza (1) a pri nej v hĺ. 1,36 m plochý kameň (6), ulože-
ný hladkou stranou hore a zvieracia kosť (pravdepodobne z lopatky); v z. rohu hrob. jamy 29 schránok 
slimákov (5), uložených na kôpke   

D2 – objekt: v zásype objektu nad kostrovými zvyškami pochovaného jedinca črepy z 3 nádob (2 – 4)  
E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené; zvieracia kosť bez stôp po pôsobení 

ohňa; uhlíky zo zásypu objektu určil S. Krippel ako Guercus sp. (dub); podľa NS bolo v hrobe nájde-
ných 28 schránok slimákov z rodu Cypraea annulus, v depozite Archeologického múzea Slovenského 
národného múzea je pod inventárnym číslom 3032 uložených ako súčasť predmetného hrobu 29 schrá-
nok slimákov, ktoré ale nepatria do rodu Cypraea annulus (porcelánovce)   

Nálezy:  

1.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru, vyrobená na kruhu, so širokým zaobleným vydutím, zo-
šikmeným ústim a širokým dnom, okraj zaoblený; jemne plavený materiál; nepravidel. tmavý sivočierny 
povrch vyhladený a vyleštený z oboch strán okraja a hrdla, na vnút. strane nevýrazné ryhy po vytáčaní; v. 14 – 14,5 cm, Ø ústia 8,6 – 8,8 cm, 
Ø dna 7,8 cm (tab. 118: 1) 

2.  črepy z tela nádoby (váza?); mierne porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome sivočierny; nepravidel. žltohnedý povrch 
na von. strane mierne zdrsnený drobnými kamienkami; hr. stien 0,8 – 1,2 cm  

3.  okrajový črep z vázy, okraj zaoblený; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou drobných kamienkov; zvonku nepravidel. 
tmavohnedý  mierne zdrsnený a zvnútra vyhladený žltohnedý povrch; hr. stien 0,7 – 0,8 cm   

4.  črep z tela nádoby; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený a vyleštený žltohnedý povrch na jednej 
strane mierne nepravidel.; hr. stien 0,9 – 1 cm   

5.  29 schránok slimákov s oválnym alebo nepravidel. otvorom na zavesenie, prerazeným z von. strany ulity; povrch vyleštený; v. 2,25 – 3,6 cm, 
Ø otvoru 0,2 – 0,5 cm (tab. 118: 2) 

6. plochý kameň nepravidel. obdĺžnikového tvaru – pieskovec; dĺ. 30 cm, š. 10 – 20 cm, hr. 4,5 cm (podľa NS 2/1957) 

Žiarový hrob 3/1957 (obr. 449) 

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy štvorcového tvaru s pravouhlými rohmi v hĺ. 0,55 m (1,0 × 0,95 m; hĺ. 1,05 m), orientácia ZZS – VVJ; zásyp: tmavo-

hnedá zemina premiešaná so štrkom 
C:  zvyšky spálených kostí rozptýlené po dne hrob. jamy  
 

Obr. 448 
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D:  bez nálezov 
E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákre-

se nevyznačené 

Kostrový hrob 4/1957 (obr. 450) 

A:  bez zamerania 
B: obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoble-

nými rohmi v hĺ. 0,4 m (1,5 × 0,8 m, hĺ. 1,2 m), 
orientácia ZZS – VVJ; zásyp: hnedá zemina pre-
miešaná so štrkom; v hĺ 0,5 m sa nachádzal objekt 
kruhového tvaru, ktorý rozmermi presahoval roz-
mery hrob. jamy, zásyp: značne prepálená a  tvrdá 
zemina premiešaná s uhlíkmi  

C:  v hĺ. 1,04 m bližšie k sv. stene hrob. jamy kostra vo 
vystretej polohe na chrbte s hlavou na ZZS 

D:  bez nálezov  
E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákre-

se nevyznačené  
Hrob 5/1957 

A:  bez zamerania 
B:  hrob porušený pri ťažbe štrku, rozmery a orientácia hrob. jamy nezistené, hrob umiestnený pomerne 

plytko  
C:  v hrobe neboli vzhľadom na stav porušenia hrob. jamy zistené žiadne kostrové zvyšky, nie je možné 

určiť typ hrobu 
D:  črepy z 3 nádob (1 – 3): bez  uvedenia polohy v NS  
E:  antropologický posudok: Ø   

Nálezy: 

1.  okrajové črepy a črepy z tela nádoby (váza?) so zaobleným vydutím, okraj rovno zrezaný; mierne porézny materiál s prímesou drobných 
a stredne veľkých kamienkov v lome hnedočierny; vyhladený a miestami vyleštený zvonku svetlohnedý až tehlovohnedý a zvnútra sivo-
čierny povrch; hr. stien 0,8 – 1,1 cm   

2.  črepy z tela nádoby; porézny materiál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; mierne nepravidel. zvonku žltohnedý a zvnútra 
čierny povrch na vnút. strane zdrsnený; hr. stien 0,9 – 1,3 cm 

3.  okrajový črep z hrnca s esovite profilovanou hornou časťou tela, vyhnutý okraj zaoblený; mierne porézny materiál so sporadickou príme-
sou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený zvonku tmavohnedý a zvnútra svetlý žltohnedý povrch na von. strane hrdla sporadic-
ky zdrsnený drobnými kamienkami; hr. stien 0,8 – 0,9 cm 

Kostrový hrob 6/1957 – pravdepodobne dvojhrob (obr. 451)  tab. 118 

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m 

(zachované rozmery 1,2 × 1,25 m, hĺ. 1,4 m), orientácia ZZS – VVJ; hrob po-
rušený pri ťažbe štrku; zachovaná iba jeho jv. polovica; zásyp: tmavohnedá 
štrková zemina; v hĺ. 0,6 m sa nad kosťami hrudného koša pochovaného je-
dinca nachádzal objekt (tvar v NS neuvedený, š. 2 m, hr. 0,2 m), zásyp: znač-
ne prepálená a tvrdá zemina premiešaná s uhlíkmi  

C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na ZZS, v porušenej sz. polovici 
hrob. jamy zachované len fragmenty lebky a jedna značne patinovaná kľúčna 
kosť; juhozápadne od pravej stehennej kosti pochovaného jedinca pri jz. stene 
hrob. jamy uložená kosť ľavého predkolenia ďalšieho jedinca  

D:  pod kosťami pravej dol. končatiny misa (1); juhozápadne od kostí pravého 
predkolenia v j. rohu hrob. jamy váza (2); cez kosti ľavého predlaktia prevle-
čený bronzový náramok (3); v hĺ. 1,1 m v miestach nad bronzovým náram-
kom (3) zlomok okru červenej farby; v mise (1) uložené značne strávené reb-
rá, pravdepodobne zvieracie  

E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené; ako ľudská 
bola C. Ambrosom určená kosť pri jz. stene hrob. jamy  

Nálezy: 

1.  esovite profilovaná mierne asymetrická misa so zaobleným vydutím a odsa-
deným konkávnym dnom, vyhnutý okraj zaoblený; porézny materiál s príme-
sou drobných kamienkov v lome hnedočierny; nepravidel. zdrsnený svetlohnedý až sivohnedý povrch, okraj na vnút. strane vyhladený; 
v. 11,5 – 12,2 cm, Ø ústia 30,5 cm, Ø dna 11,4 cm (tab. 118: 6) 

2.  plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, vyhnutý okraj zaoblený; na max. vydutí nepravidelne rozmiestne-
né 4 malé plastické výčnelky; mierne porézny materiál v lome čierny; nepravidel. zvonku miestami vyhladený a miestami zdrsnený svet-
lohnedý až hnedočierny a zvnútra zdrsnený svetlohnedý povrch; v. 19,1 – 19,5 cm, Ø ústia 11,4 cm, Ø dna 8,8 cm (tab. 118: 4) 

3.  bronzový otvorený náramok oválneho tvaru s odseknutými koncami, zdobenými šikmými ryhami, povrch v strednej časti oblúka čias-
točne skorodovaný, kruhový prierez; von. 5,2 × 6,6 cm, vnút. 4,1 × 5,5 cm (tab. 118: 5) 

Žiarový hrob 7/1957 (obr. 452)  tab. 119, 120  

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru s pravouhlými rohmi v hĺ. 0,3 m (2,0 × 1,4 m; hĺ. 1,0 m), orientácia ZZS – VVJ; zásyp: tmavo-

hnedá zemina premiešaná so štrkom 

Obr. 449 

Obr. 450 

Obr. 451 
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C:  menšie zvyšky spálených kosti spolu s prepáleným pieskom rozptýlené po dne hrob. jamy 
na ploche nepravidel. kruhového tvaru s Ø 0,6 m, umiestnenej v strede hrob. jamy bližšie  
k jej sv. stene, tu boli zároveň na dvoch malých kôpkach deponované väčšie zvyšky spále-
ných kostí 

D:  v z. rohu hrob. jamy váza (1); na jednej kôpke zvyškov spálených kostí bronzový náramok 
(2) a severovýchodne od neho bližšie k sv. stene hrob. jamy 29 bronzových hrotov šípov  
(4 – 18), uložených mimo kôpky spálených kostí a usporiadaných v troch radoch nad sebou 
(stredný rad obsahoval dve vrstvy hrotov šípov); v blízkosti vých. rohu hrob. jamy železný 
hrot kopije (3), špičkou zapichnutý do zeme; medzi bronzovým náramkom (2) a hrotmi ší-
pov (4 – 18) železný nôž (19), uložený hrotom čepele na Z a juhozápadne od neho 3 železné 
nože (20 – 22) a zlomok čepele ďalšieho železného noža (23), uložené na kôpke; v zásype 
hrob. jamy fragment železnej tuľajky (24); bronzové hroty šípov boli uložené na vrstve or-
ganického materiálu čiernej farby, pravdepodobne ide o pozostatky koženého tulca na šípy   

E:  antropologický posudok: Ø; poloha nálezu č. 24 v nákrese nevyznačená; v depozite Archeo-
logického múzea Slovenského národného múzea sa nachádza iba 15 bronzových hrotov ší-
pov, ostatné exempláre sú pravdepodobne stratené 

Nálezy: 

1.  plynule profilovaná asymetrická váza dvojkónického tvaru so širokým zaobleným vydutím, 
vyhnutý okraj zhrubnutý a rovno zrezaný, pod okrajom nevýrazná obežná ryha; na max. vy-
dutí 4 pravidelne rozmiestnené plastické jazykovité výčnelky; nepravidel. a miestami zdrsnený 
povrch farby v škále hnedých odtieňov na vnút. strane okraja a hrdla vyhladený; v. 29,6 cm, 
Ø ústia 16 cm, Ø dna 13,6 cm (tab. 120: 2) 

2.  neúplný bronzový otvorený náramok pravdepodobne oválneho tvaru so zachovaným odseknutým koncom, zdobeným priečnymi ryhami, 
vysoký segmentový prierez; značne deformovaný žiarom (tab. 120: 5) 

3.  neúplný a čiastočne poškodený železný hrot kopije s dlhým úzkym listom s nevýrazným stredovým rebrom a s krátkou tuľajkou so spev-
ňovacím prstencom, špička sa nezachovala, z von. strany tuľajky zachovaná hlavička železného nitu; list kosoštvorcového prierezu; hrot 
kopije ohnutý približne v polovici svojej dĺžky; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 47,3 cm, max. š. 3 cm, von. Ø tuľajky 1,8 × 2 cm, 
Ø spevňovacieho prstenca 2,2 × 2,3 cm (tab. 119: 3, 3a) 

4.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; ostrie čiastočne poškodené; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 4) 
5.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; špička odlomená a ostrie čiastočne poškodené; zachovaná dĺ. 2 cm,  

š. 0,7 cm (tab. 119: 5) 
6.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; bez stôp opotrebovania na špičke; základňa hrotu 

čiastočne poškodená; zachovaná dĺ. 2,1 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 6) 
7.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; stopy opotrebovania na ostrí a špičke; stopy 

po brúsení; dĺ. 2,3 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 7) 
8.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; stopy opotrebovania na ostrí a špičke; stopy 

po brúsení; ostrie čiastočne poškodené; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 8) 
9.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na ostrí; stopy po brúsení; dĺ. 2,1 cm, š. 0,85 cm 

(tab. 119: 9) 
10.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; bez stôp opotrebovania na špičke; ostrie čiastočne poškodené; povrch 

čiastočne skorodovaný; dĺ. 2,2 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 10) 
11.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou; stopy opotrebovania na ostrí a špičke; povrch čiastočne skorodovaný; 

dĺ. 2,2 cm, š. 0,85 cm (tab. 119: 11) 
12.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, malý nepravidel. otvor v krídelku; bez stôp opotrebovania na špičke; 

ostrie a základňa poškodené; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2,25 cm, š. 0,85 cm (tab. 119: 12) 
13.  bronzový trojkrídelkovitý hrot šípu so skrytou tuľajkou, nepravidel. oválny otvor; stopy opotrebovania na špičke; ostrie značne poškode-

né; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 2,1 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 13) 
14.  neúplný bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, malý nepravidel. otvor v krídelku; stopy opotrebovania na 

ostrí a špičke; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 1,9 cm, š. 0,7 cm (tab. 119: 14) 
15.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, 2 nepravidel. otvory v krídelkách; stopy opotrebovania na ostrí a špič-

ke; stopy po brúsení; dĺ. 2,4 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 15) 
16.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, oválny otvor; bez stôp opotrebovania na ostrí a špičke; ostrie miesta-

mi čiastočne poškodené; dĺ. 2,2 cm, š. 0,85 cm (tab. 119: 16) 
17.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, veľký oválny otvor; stopy opotrebovania na ostrí a špičke; ostrie  

a základňa čiastočne poškodené; zachovaná dĺ. 2 cm, š. 0,7 cm (tab. 119: 17) 
18.  bronzový trojkrídelkovito – trojboký hrot šípu so skrytou tuľajkou, 2 väčšie a jeden menší nepravidel. otvor; stopy opotrebovania na ostrí 

a špičke; ostrie a základňa čiastočne poškodené; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 2 cm, š. 0,8 cm (tab. 119: 18) 
19.  neúplný dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom, hrot čepele sa nezachoval, neúplná tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od 

čepele oddelená oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 23,5 cm (tab. 119: 1) 
20.  dlhý železný nôž s mierne prehnutým chrbtom a rovným ostrím, tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúkovi-

tým vykrojením na strane ostria; povrch miestami bez korózie a miestami iba čiastočne skorodovaný; dĺ. 22,6 cm (tab. 119: 2) 
21.  železný nôž s oblúkovite prehnutým chrbtom, hrot čepele sa nezachoval, dlhá tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddele-

ná oblúkovitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; dĺ. 10,6 cm (tab. 120: 1) 
22.  železný nôž s mierne prehnutým chrbtom a rovným ostrím, neúplná tŕňovitá rukoväť obdĺžnikového prierezu od čepele oddelená oblúko-

vitým vykrojením na strane ostria; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 11,5 cm (tab. 120: 3) 
23.  zlomok čepele s hrotom železného noža; povrch čiastočne skorodovaný; zachovaná dĺ. 4,6 cm (tab. 120: 4)  
24.  fragment železnej tuľajky so štrbinou a pravdepodobne zachovanou hlavičkou železného nitu; na vnút. strane zachované odtlačky orga-

nického materiálu (drevo?); povrch značne skorodovaný; zachovaná dĺ. 5,9 cm, von. Ø tuľajky 1,4 cm (tab. 120: 6) 

Kostrový hrob 8/1957 (obr. 453)  tab. 120  

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,4 m (1,2 × 0,8 m, hĺ. 1,15 m), orientácia ZZS – VVJ; hrob čiastočne 

poškodený pri ťažbe štrku; zásyp: tmavohnedá zemina premiešaná so štrkom  
C:  kostra strávená, uloženie jedinca nezistené  

Obr. 452 
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D:  v j. rohu hrob. jamy váza (1)  
E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené   

Nálezy: 

1.  neúplná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, okraj sa nezachoval; porézny materiál 
s prímesou drobných kamienkov v lome tmavý sivočierny; nepravidel. tmavý sivočierny povrch 
miestami vyhladený a miestami zdrsnený; zachovaná v. 12,5-13 cm, Ø dna 7,5 cm (tab. 120: 7) 

Kostrový hrob 9/1957 (obr. 454)  tab. 118  

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi 

v hĺ. 0,6 m (2,2 × 1 m, hĺ. 0,9 m), orientácia ZZS – VVJ; zásyp: 
hnedá zemina premiešaná so štrkom  

C:  kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na ZZS 
D:  medzi sv. stenou hrob. jamy a hornou polovicou ľavej stehennej 

kosti črep zo džbánu (1); z von. strany pravého zápästia, z vnút. 
strany ľavého lakťového kĺbu a v zásype hrob. jamy v miestach 
pri ľavej dol. končatine črepy z 2 nádob (2, 3); cez pravé zápästie 
prevlečený bronzový náramok (4); na bedrových kostiach uložený 
plochý kameň (5)  

E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené   

Nálezy: 

1.  črep z tela dvojkónického džbánu, vyrobeného na kruhu, so zachovaným pásikovým uškom, vytiahnu-
tým nad okraj; jemne plavený materiál v lome sýtožltý; vyhladený žltohnedý povrch, na vnút. strane 
hrdla výrazné ryhy po vytáčaní; hr. stien 0,6 – 1 cm  

2.  črepy z tela nádoby, vyrobenej na kruhu; jemne plavený materiál v lome tmavosivý; vyhladený povrch 
pokrytý vrstvou krusty, na vnút. strane črepu z hraneného vydutia výrazné ryhy po vytáčaní; hr. stien  
1 – 1,5 cm 

3.  črepy z dna väčšej nádoby; porézny materiál s prímesou drobných a stredne veľkých kamienkov v lome 
čierny; nepravidel. zvonku vyhladený tmavý žltohnedý a zvnútra zdrsnený čierny povrch; hr. stien 0,8 – 
0,9 cm 

4.   bronzový otvorený náramok kruhového tvaru s priliehajúcimi odseknutými koncami, zdobenými priečnymi ryhami a rytou cikcakovitou 
líniou, kruhový prierez; výzdoba miestami čiastočne vydretá; povrch v strednej časti oblúka čiastočne skorodovaný; von. 7,2 × 7,4 cm, 
vnút. 6,2 × 6,3 cm (tab. 118: 3) 

5.  plochý kameň oválneho tvaru; jedna zo strán vyhladená; dĺ. 19 cm, š. 12 cm, hr. 5,5 cm (podľa NS 2/1957) 

Kostrový hrob 10/1957 (obr. 455)   tab. 121 

A:  bez zamerania 
B:  obrysy hrob. jamy obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi v hĺ. 0,5 m (2,4 × 1,2 m, hĺ. 0,8 m), 

orientácia ZZJ – VVS; hrob čiastočne poškodený pri ťažbe štrku; zásyp: pri kostre štrková zemi-
na, nad kostrou tmavohnedá zemina  

C:  neúplná kostra vo vystretej polohe na chrbte s hlavou na ZZJ, zachované len kosti dol. končatín 
a neúplná lebka, poškodená počas odkryvu hrobu 

D:  z von. strany kostí ľavého predkolenia misa (1) 
E:  antropologický posudok: Ø; svetové strany v nákrese nevyznačené   

Nálezy: 

1.  misa kónického tvaru so zatiahnutým okrajom, okraj miestami dovnútra šikmo zrezaný a miestami 
zaoblený; na okraji 2 proti sebe umiestnené plastické výčnelky polmesiacovitého tvaru; porézny 
materiál s prímesou drobných kamienkov v lome čierny; vyhladený na von. strane mierne nepra-
videl. svetlý sivočierny až sivohnedý povrch; v. 9,6-9,7 cm, Ø ústia 21,3 cm, Ø dna 9,6 cm (tab. 
121: 1)  

4.1.2. Nálezy bez súvislostí 

1.  neúplná zrekonštruovaná plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru s nevýrazným zaobleným 
vydutím v dolnej polovici tela, mierne vyhnutý okraj rovno zrezaný; na max. vydutí 3 zachované 
plastické jazykovité výčnelky; nepravidel. žltohnedý až hnedý na von. strane vyhladený a na vnút. 
strane zdrsnený povrch; v. 15 cm,  Ø ústia 9 cm, Ø dna 7,8 cm (tab. 121: 2) 

4.2. SENEC-ŠTRKOVÁ KOLÓNIA, VÝSKUM B. CHROPOVSKÝ 1955 – 1956 

4.2.1. Inventár vybraných hrobov 

Kostrový hrob 1/k tab. 121 

1.  esovite profilovaná misa so širokým lievikovite roztvoreným ústím, mierne zhrubnutý okraj na von. strane šikmo zrezaný; pod okrajom 
na zaoblenom vydutí masívny plastický jazykovitý výčnelok; vyhladený zvonku tmavý sivočierny a zvnútra tmavohnedý povrch pokrytý 
krustou; v. 10,5 – 10,7 cm, Ø ústia 26,5 cm, Ø dna 9,4 cm (tab. 121: 3) 
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Kostrový hrob 2/k tab. 122 

1.  miska kónického tvaru so zošikmeným ústím, zatiahnutým okrajom a ostro lomeným zahnutím, dovnútra šikmo zrezaný okraj na von. 
starne zosilnený; mierne nepravidel. povrch farby v škále hnedých odtieňov miestami vyhladený a miestami zdrsnený drobnými kamien-
kami; v. 6,8 – 7,8 cm, Ø ústia 18,1 cm, Ø dna 8,6 cm (tab. 122: 1) 

2.  pravdepodobne strieborná hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu, zosilneným koncom a plechovou kužeľovitou 
hlavičkou; krúžok potiahnutý zlatou fóliou; von. Ø 1,4 cm, vnút. Ø 0,9 cm (tab. 122: 3) 

3.  21 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavého fialovomodrého skla; povrch bez korózie; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm,  
Ø otvoru 0,25 – 0,4 cm (tab. 122: 4, 5) 

4.  rozpadnutý korálik rovnakého tvaru a farby ako č. 3; š. 0,5 cm, Ø 0,8 cm, Ø otvoru 0,4 – 0,5 cm 
5.  4 guľovité sploštené koráliky z nepriehľadného fialovomodrého skla; povrch čiastočne skorodovaný; š. 0,4 – 0,5 cm, Ø 0,7 – 0,8 cm,  

Ø otvoru 0,3 – 0,45 cm (tab. 122: 6) 
6.  22 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného svetlomodrého skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,3 – 0,6 cm, Ø 0,65 – 0,85 cm, 

Ø otvoru 0,35 – 0,45 cm (tab. 122: 7) 
7.  14 guľovitých sploštených korálikov z nepriehľadného tmavomodrého až čierneho skla; povrch značne skorodovaný; š. 0,4 – 0,6 cm,  

Ø 0,7 – 0,9 cm, Ø otvoru 0,3 – 0,4 cm (tab. 122: 8, 9) 
8.  14 guľovitých sploštených korálikov z tehlovohnedej až tmavohnedej keramickej hmoty, zdobených vlnovkou s miestami zachovanou 

svetloružovou a svetložltou výplňou; povrch vyhladený; š. 0,5 – 0,8 cm, Ø 1,1 – 1,2 cm, Ø otvoru 0,5 – 0,6 cm (tab. 122: 10) 
9.  zlomky 2 korálikov rovnakého tvaru ako č. 8 
10. guľovitý sploštený korálik z tmavohnedej keramickej hmoty, zdobený po obvode 2 vodorovnými ryhami so zachovanou svetloružovou 

výplňou; povrch vyhladený; š. 0,7 cm, Ø 1,2 cm, Ø otvoru 0,6 cm (tab. 122: 11) 
11.  zlomky nízkeho valcovitého korálika z tehlovohnedej keramickej hmoty, zdobeného 4 plytkými oválnymi očkami; povrch značne porézny 
12.  plochý kamenný korálik s asymetricky umiestneným kruhovým otvorom; povrch vyhladený; š. 0,2 cm, Ø 1,3 cm, Ø otvoru 0,35 cm  

(tab. 122: 12) 
13.  7 schránok slimákov – druh Cypraea annulus (tab. 122: 2) 
14.  fragment schránky slimáka – druh Cypraea annulus 
15.  2 fragmenty železného predmetu neznámeho tvaru (pravdepodobne nôž); na značne skorodovanom povrchu zachované odtlačky orga-

nického materiálu (drevo?)  

Kostrový hrob 3/k  tab. 122 

1.  železný čakan s centrálne umiestneným rozšíreným oválnym a zboku zhrubnutým otvorom na porisko, dlhým tylovým nástavcom štvor-
hranného prierezu a mierne zhrubnutým tylom štvorhranného prierezu; ostrie čiastočne poškodené; povrch miestami bez korózie a mies-
tami čiastočne až značne skorodovaný; dĺ. 21,5 cm, š. tyla 1,5 cm, hr. tyla 1,2 cm, max. š. tela 2,75 cm, hr. tela 1,8 cm, otvor 1,8 × 2,2 cm 
(tab. 122: 3, 3a) 

2.  kostený štvorboký hrot šípu s mierne asymetricky umiestneným kruhovým otvorom v základni; šikmo zrezaná základňa čiastočne po-
škodená; povrch vyhladený; dĺ. 2,6 cm, š. 0,55 cm (tab. 122: 14) 

Žiarový hrob 3/ž  tab. 123 

1.  neúplná plynule profilovaná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím v dolnej polovici tela, okraj s hornou časťou hrdla sa 
nezachoval; na max. vydutí 4 pravidelne rozmiestnené plastické jazykovité výčnelky; mierne porézny materiál so sporadickou prímesou 
drobných kamienkov v lome hnedočierny; zvonku nepravidel. a vyhladený svetlý žltohnedý a zvnútra mierne zdrsneným povrch tehlovej 
farby obojstranne potiahnutý tenkou tmavou žltohnedou hlinkou; zachovaná v. 31,5 cm, Ø dna 14,4 cm (tab. 123: 1) 

2.  neúplná váza dvojkónického tvaru so zaobleným vydutím, podsadenou spodnou časťou a malým konkávnym dnom, okraj s hornou 
časťou hrdla sa nezachoval; na max. vydutí 4 pravidelne rozmiestnené plastické jazykovité výčnelky, nad max. vydutím na dol. časti hrd-
la 3 nepravidelne rozmiestnené plastické výčnelky trojuholníkového tvaru (jeden odlomený); mierne porézny materiál v lome tehlovej 
farby; nepravidel. a  vyhladený svetlý žltohnedý povrch na von. starne potiahnutý tenkou tmavou žltohnedou hlinkou; zachovaná v. 35 cm,  
Ø dna 15,8 cm (tab. 123: 5, 5a) 

3.  bronzová hadovitá záušnica s nezdobeným krúžkom kruhového prierezu a zhrubnutým koncom, pôvodne s hlavičkou, značne poškodená 
ohňom; bez stôp po fólii; von. Ø 1,8 cm, vnút. 0,9 × 1 cm (tab. 123: 3)  

4.  guľovitý sploštený praslen z tehlovohnedej hliny, hor. a dol. otvor konkávny; hladký povrch pokrytý krustou; v. 1,3-1,9 cm, Ø 2,3 cm 
(tab. 123: 2) 

5.  dvojkónický praslen zo svetlej žltohnedej až tehlovohnedej hliny; miestami nepravidel. a miestami vyhladený povrch pokrytý krustou;  
v. 2,7 – 2,9 cm, Ø 3,8 cm (tab. 123: 4) 
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5.  
TABUĽKY 118 – 123 

5.1. SENEC-ŠTRKOVÁ KOLÓNIA, VÝSKUM M. PICHLEROVÁ 1957 

5.2. SENEC-ŠTRKOVÁ KOLÓNIA, VÝSKUM B. CHROPOVSKÝ 1955 – 1956 
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Tab. 118 Senec-Štrková kolónia. Výskum M. Pichlerová 1957 
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Tab. 119 Senec-Štrková kolónia. Výskum M. Pichlerová 1957. 3, 3a = 1 : 3 
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Tab. 120 Senec-Štrková kolónia. Výskum M. Pichlerová 1957. 2 = 1 : 4 
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Tab. 121 Senec-Štrková kolónia. 1, 2 (výskum M. Pichlerová 1957); 3 (výskum B. Chropovský 1955 – 1956) 
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Tab. 122 Senec-Štrková kolónia. Výskum B. Chropovský 1955 – 1956 
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Tab. 123 Senec-Štrková kolónia. Výskum B. Chropovský 1955 – 1956. 1, 5, 5a = 1 : 4 
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