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Žárové pohřebiště z mladší a pozdní 
duby bronzové v 0 bl ek o vi c ích_na_ Znoje maku

Jiří áíhovský

V srpnu provedl AÚ v Oblekovicích, u Znojma zjištovací 
výzkum žárového pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové. Jeho 
přítomnost je známa již od roku 1 9 3 4» kdy se pří hloubení zákla
dů pro domy c, 8 a 10 na Vídenské ulici porušil žárový hrob, ob
sahující vedle velké popelnice dvojkonického tvaru se zaobleným 
lomem bohaté zdobené osudí na nožce, tři vyšší konické šálky, 
část bronzové jehlice s váziěkovitou hlavičkou, 13 jednoduchých 
bronzových kroužků a drobné spirálky, navlečené na drátku / A. 
Vrbka, Erandgrabfriedhof der Süd- und westböhmischen Hügelgräber 
inOblast, ''Znaimer Wochenblatt" 305- 14.4.1934/. Patří starší fá
zi podolské kultury a je uložen ve znojemském museu. Archeolo
gický ustav byl na tuto lokalitu znovu upozorněn na jaře 1958 
nálezem dalšího hrobu při kopání základů pro šatny na hřišti 
místního Sokola, z něhož se zachránila jen část malého osudíčka. 
Pohřebiště leží na jižním okraji Oblekovic, na pravém břehu řeky 
Dyje, Po obou stranách státní silnice ze Znojma do Vídně. Dvěma 
sondami, vedenými tak, aby se zjistil rozsah pohřebiště /zatím 
nejméně 3.000 m2/, se zachytily tři žárové hroby, patřící svým 
inventářem do kultury velatické a podolské.

Zatím co podolský hrob byl zcela prostý s jeduou ná
dobkou při hromádce spálených lidských kostí, další dva velatické 
byly poměrně velmi bohaté. Zvláštní, a v rámci této kultury zatím 
zcela ojedinělým zjevem je kamenný příkrov protáhlé oválné hrobo
vé jámy, odpovídající svými rozměry / 95 x 175 a 145 x 240 cm / 
kostrovým hrobům. Jeden z nich je dětský s desíti převážně drobný
mi nádobkami, bronzovým spirálovitým korálkem a menším hřebíčkem. 
K nejdůležitějším nádobkám patří nesporně dve zoomorfní, z nichž 
jedna, s krásně vypracovanou hlavičkou, stojí na čtyřech lidských 
nožkách. V kuželovitém ukončení zadní části těla je menší r cvor.
Ve druhém hrobě, upomínajícím svou kamennou .konstrukcí na některé 
skřínkové hroby v Tyrolsku, se našla vedle 8 - 9  větších nádob 
ještě bronzová jehlice s drobnou clvušnou hlavičkou a náušnice ze 
zlatého drátku. Vyšší etážovité osudí archaického charakteru jej 
datuje dc starší fáze velatické kultury.

Siö_8randgräberxeld_aus der jimgeren_und späten Bronze- 
S§ii„in_0b3sekpyice_in_der_ZnaImer_SegendA Die l’esisieiTüngsgrä'Büng 
einer Brandbegräbnisstätte aus der jüngeren und späten Bronzezeit 
brachte uns drei Gräbers 1  der Podoler-und 2 der Velatitzer-Kultur 
Während das Podoler einfach ausgestattet war, mit einem Gefäss, 
das bei einem Häufchen verbrannter Menschenknochen stand, war das 
Velatitzer verhältnissmässig sehr reich und mit einer eigentümli
chen Steinkonstruktion versehen. Die schmälere ovale Grabgrube 
/ 95x175 und 145x240cm / war in einem Palle mit einer zusammenhän
genden ̂ oteinschicht überdeckt, so dass sie eine Art Steinkisten
grab Bildete, deren Analogie wir in Tirol finden. Die wichtigsten 
!• unde sind zwei zoomorphe Ge£ässe? ein grösseres Eiagengefäss und 
Ohrgehänge aus Golddraht.




