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Mla n  Stloukal

Anth.ro go logický rozbor kostry z Moravican.

Ve slovanském hrobě v Moravičanech. /výzkum J. Nekvasila v 
r. 1958/ ležela kostra dospělého člověka, j^n nepatrně poškozená. 
Krásně zachovaná lebka je dlouhá /191 mm/, úzká /136 mm/ a středně 
vysoká / 1 3 6 mm/, v indexech se jeví jako dolichokranní /71,2/, 
orthokranní /71,2/ a akrokranní /100,0/. Kapacita mozkovny jo velká, 
byla započítána na 1472 ccm.

Norma laterální má mime vmáčklé nasion, na glab^llu III, 
stupně se připojují středně velké nadočnicové oblouky. Čelo 
ustupuje obloukem v ploché temeno, vyčnívající týl nese plochý 
zevní týlní hrbol /l.st,/. Bradavkové výběžky jsou spíše malé, 
profil mírně prognáthní. Zepředu je lebka hranatá, má široké čelo 
/index 74*3/ a nevysokou klenbu temene. Obličej i horní obličej 
jsou středně široké /indexy 89>7 a 52,9/> očnice i nosní otvor-ši
roké /indexy 72,5 a 53,2/. Kořen no'su je široký a plochý, hřbet 
nosu mírně konkávní, jařmový oblouk dosti silně vyčnívá, špičáková 
jáma je nápadně hluboká. Robustní dolní čelist nese hrubě modelo
vanou, hranatou bradu. Shora má lebka vzhled ovoidu, jařmový 
oblouk vyčnívá, týl je tupý. Zezadu je tvar bombovitý, na vysoké 
šupině týlní kosti je po stranách zachována malá sutura mendosa. 
Synchondrosis sphenooecipitalis je srostlá, patro má vysoké kle
nutí, v obou čelistech nejsou ani prořezány, ani založeny osmičky.

Výška postavy je nadstřední, 167,4 cm, dlouhé kosti ro
bustní, kloubní plochy nápadně velké. Určení stáří je snadné, 
podle zcela otevřených švů a stop po epifysámích liniích na 
dlouhých kostech jde zřejmě o člověka jen málo staršího dvaceti 
let /Adultus/. Ačkoliv má lebka tenký horní okraj ncnic a malé 
mastoldý á krizová kost je ženského tvaru, lze přece na základě 
typicky mužské čelní partie a robusticity dlouhých kostí považo
vat kostru za mužskou^

Typové určení je mnohem obtížnější. Podle Wankeho methody 
vychází typ e_£, tedy mediterran - paleoeuropid. Při morfologickém 
rozboru vsak“nelze méditerranoidní prvky určit. Jde zřejmě o smí
šený typ, nejspíše kromanonoidní, při čemž se asi stejnou měrou 
podílejí komponenty“S“iT17

V r. 1954 odkryl J. Nekvasil na témže místě dětskou kostru 
/AR, v tisku/. Dlouhé kosti jsou bez epifys, lebka tenká, malá.
V dolní čelisti jsou již prořezány první trvalé stoličky, v horní 
dosud ne úplně. Tím je určen věk dítěte asi na 6 let /infans 1 -1 1 /.

In dem slawischen Grabe von Moraviöany lag das Skelett eines jun
gen Mannes im Alter Adultus, dessen Schädel Zeichen der cromagno- 
noiden Typen A und B trägt. Im Kindergrab, das an derselben Stelle 
im Jahre 1954 abgedeckt wurde, lag das Skelett eines sechsjährigen 
Kindes.




