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K. Eudikovský

Pískovna v. trati "Na rybníkách" východně od Mikulova je 
známa četnými, především hrobovými nálezy z období kultury 
únětické, J L aténské a římské 1.). Při odebírání písku zřítila 
se vetší část laténské-ha kostrového hrobu při severní stěně 
pískovny. Dno hrobové jámy bylo zahloubeno 0,55 m pod. úroveň 
dnešního terénu; zásyp tvořila šedá hlína promísená pískem. 
Orientace hrobu probíhala asi ve směru J (hlavou) - S. V po
rušeném hrobě se nacházela vpravo za lebkou. situLka, zhoto
vená z hlíny promísené hrubým, pískem a tuhou, s lištou vydě
lenou malým žlábkem, oddělující árafavané tělo od pohrdli a 
ovaleného okraje, Situlka byla opravována dlouhým, pásovým 
železem, probíhajícím dvěma'třetinami vnější části (lna téměř 
do poloviny šrafované stěny. Patinou zbarvená pravá část. hor
ní čelisti^ svědčí o přítomnosti bronzového, předmětu (spony?). 
Podle údajů' dělníka nacházel se na levé ruce náramek ze že
lezného drátu o průměru 4 mm a celkovém <3 8 cm. Lze předpo
kládat, že se jj dna s největší pravděpodobností o hrob starší, 
40 až 60ti leté ženy se silně dollchokranní lebkou ( L 1 =
6.8,7 ) 2).

Hlavní oporou datování je tuhová situlka, která tvarem i 
materiálovým' složením svědčí pro pozdně!aténské, období 3).
Toto datování podporuje i železný náramek; dokladů a použití 
tohoto kovu p.ři výrobě ozdob přibývá s průběhem závěrečného 
laténského. období. Je to na př. hraněný náramek z pozdně!atén
ského kostrového pohřebiště v Lovčičkách, datovaného drátěnými 
sponami spojené konstrukce, šrafbvánými tuhovými situlkami, 
konickovitou záponou atd. 4), z obdobně datovaného žárového 
pohřebiště v Poněto.vicích 5) a j:.

_3f_i

1) I.Peškař, Výzkum v trati "Na rybníkách" u Mikulova,kde viz 
i další literát., Přehled výzkumu 1956, v tisku.

2) Podle anthropo.logického posudku M.Stloukala.
3) J.Filip, Keltové ve středí Evropě 204.
4) K.Ludikovský,Výzkum laténského kostrového pohřebiště v Lov

čičkách, Přehled výzkumů 1957, 46-51.
5) J.Filip, Keltové, obr. 34:4.

Spätlatenezeitliches Skelettgrnb in Mikulov. Die Sandgrube 
in der Flur "Na- rvbnilcäch" östlich von Mikulov ist durch hüu-•u
fige, besonders aber durch Grabfunde der Aunjetitzer Kultur, 
sowie Latene-und kaiserzeitliche bekannt. 1). Bei der Sandgewin
nung an der Nordwand der Sandgrube stürzte der grösste Teil eines 
1 atd ne zeitlichen Skelettgrabes ein. Der Boden des Br ab es war



0,55 m unter dem heutigen Terrainniveau eingetieft, dia Aus
schüttung bildete graue mit Sand durchgemiachte Erde. Die 
Gr aborientiorung verlief ungefähr in Süd-(Schädel) Nordrich
tung.. In dem beschädigten Grabe befand sich rechts hinter dem 
Schädel, eine Situla., h-ergosteilt aus. Ton, der mit Graphit und 
grobem. Sande durchmengt ist. Der Hals, mit abgerundetem Rande 
ist vom schraffierten Gef össkörper durch eine Leiste getrennt, 
die durch eine kleine Rille geteilt ist. Die Situla war mit 
einem langen Eisenband repariert. Dieses verläuft in zwei Drit
teln der äusseren Bodanpartie. und. reicht fast bis zur Hälfte 
der schraffierten Wand. Patiheapuren auf dem rechten Oberkiefer 
zeugen von dem Vorhandensein eines bronzenen Gegenstandes (Fi
bel). Nach Angaben dar Arbeiter befand sich, auf dar linken Hand 
ein Armband aus Eisendraht (Durchschnitt 4 mm und der gesamte- 
0 8 cm). Man kann annehmen, dass es: sich mit grösster Wahr - 
sehainlichkait um die Bestattung, einer älteren, 40 bis; 60- 
jährigen Frau mit stark dolichokrannem Schädel handelte (L 1 = 
¿8,7) 2).

Der Hauptailhaltspunkt für die Datierung ist die graphitier- 
te Situla, die formgemäcs, sowie in der MaterialZusammensetzung 
für die Spätl ateno zeit zeugt ')■). Diese Datierung, unterstützt 
ebenfalls das eiserne Armband; Belege von der Verwendung dieses 
Metalles zur- Erzeugung von Ziergegen stünden nehmen im Laufe der 
Endphase der Latenezeit zu, Es ist. dies z„B.. ein gekantetes Arm
band von dem spätlate ne zeitlichen Gräberfeld in Lovcicky. Dieses 
wird durch Drahtfibeln verbundener Konstruktion, schraffierten 
sowie graphitierten Situlem, einer Spange u.w. 4) , von dem ähn
lich datierten Brandgräberfeld in Ponotovice, 5) u. a. datiert.




