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Slo vanské_^ohreb.i.3^ě_v_Jiř;xko vÍG;£ch_u:_Br;rií« 

K. Ludikovský.

Při stavbě hospodářských budov místního JZD v Jiříka— 
vlcích u Brna narušily průkopy základů 5 slovanských kostro
vých hrobů. Půdní profil, tvoří až 0,5 m mocná vrstva černo- 
zemní omice, pokračující níže do hloubky 1 ,1  - 1 ,3  m od 
povrchu spraší, spočívající na podloží zelenavého slinu.Hro
bové jámy byly vyhloubeny částečně do, spraše, z části pak do., 
zelenavého slinu.
Hr.č.l: Hrob muže v natažené poloze s rukama podél těla,ori
entovaný směrem V -21, bez nálezů. Hrobové jáma o rozměrech..
1,94 x 0 ,6. m zahloubena do zelenavého slinu 1,5 ® pod úroveň 
dnešního povrchu.
Hr.Č.2: Zcela rozrušený dětský hrob, orientovaný ve směru Z-V, 
bez milodarů. Zahlouben 0,8 m  pod úroveň dnešního povrchu.
Hr.č.3: Hrob dítěte v mírně pokrčené poloze s rukama zkřížený
ma na prsou, orientovaný směrem V-Z, bez milodarů. Obdélná 
jamka 0,85 x Q,j5 m zahloubena na rozhraní černozemě. a spraše, 
0 ,7 m. pod úroveň povrchu.
Hr.č.4: Hrob ženy v natažené poloze s rukama v klíně, orien
tovaný směrem S-J, obličej obrácen k východu. Oválný hrob o 
rozměrech 1,84 x 0 ,6 m zapuštěn 1,4 m pod úroveň terénu na 
rozhraní spraše a slinu.

M á l e  z y : na pravém spánku bronzová náušnicka zesílená fi- 
ligránem a ukončená věnečky; závěsek odlomen. Zčernalá plechá 
levého spánku dává soudit na zcela rozrušený stříbrný předmět.
Hr.č.5:. Hrob muže v natažené poloze, orientovaný SV-JZ s obli
čejem obráceným, k východu. Nepravidelně oválný tvar hrobu o 
rozměrech 2 ,5 x 1 ,5 ra se dvakrát klínovitě zužoval a končil vel
mi úzkvm korytem o šíři kolem 0 ,3 x 1,5 6 ra v hloubce 2 ,1 m, ve 
kterém byl z těsnán pohřbený, opadni část hro.hu (klína vité sešik- 
mení a koryto) bylo obloženo dřevem. Kostra, byla patx'r“ tlakem 
slínových vrstev značně sevřena.
N, á 1 e z y : Při pravé holenní kosti ležela železná sekerka 
a malými ostny, bez trnu;, na levé části pánve zbytek železného, 
nožíku.

K datování pohřebiště přispívá především, bronzová náušnice 
z hrobu č. 4, analogická tvarům ze Starého Města 1), která do
voluje vřadit uvedené hroby do poč. 10. st. Obdobné chronologic
ké zařazenr hrob.u č. 5 ve vztahu k ostatním hrobům na nalezišti 
(vydřevení, hloubka zapuštění a p.) nasvědčuje, že pohřbený zau
jímal odlišné postavení v dané společnosti. Snad náležel ke svo
bodným občanům, jimž bylo povoleno nosit zbraň 3), zaujímal vyš
ší funkci společenskou neb p.
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1) V.Kruhy, Staré Město, Tb. 65 : 3,4.
2) J.Poulík, Staroslovanská Morava, 35.
3) V.Hrubý, Staré Město 319.

Sin slawisches Gräberfeld In. Jiríkovice bei Brno. Beim- 
Baue landwirtschaftlicher Gebäude, wurden beim Erdaushub der 
Grundmauern fünf slawische Skelettgräber gestört : 2 Männer- 
1 Kindergrab und 1 Frauengrab. Die Skelette waren in Strec
klage mit len Armen längs des Körpers; beigesetzt,, ausnahms
weise im Schosse (Frauengrab) oder mit den Händen auf der 
Brust gekreuzt (Kindergrab). Von den Funden aus dem Frauen
grab wäre ein bronzener Ohrring, erwähnenswert, 'der durch Fi
ligran verstärkt, und mit Kränzchen beendet ist,; die geschwärz
te Fläche der linken Schläfe lässt auf einen gänzlich zerstör
ten silbernen Gegenstand schldessen» Bemerkenswert war das 
Männergrab, welches; von NO-SW, und mit dem Gesichte nach Osten 
orientiert ist. Die unregelmässige ovale Form - des Grabes 
2,5 x 1 ,5  verengte sich zweimal, keilförmig und endete mit ei
ner sehr schmalen Rinne 0,3 x 1,56 m in. einer Tiefe von. 2,1 m, 
in welcher Bestattete eingezwängt war. Der untere Teil des.
Grabes war mit Holz ausgelegt. Beim rechten Schienbein lag. eine 
eiserne Axt mit kleinen Stacheln und ohne Darm (2.Typus J.Pou
lí ks), auf dem linken Hilft.becken Reste eines Eisenmesserchena. 
Die Herrichtung des; Grabes Bezeugt, dass der1 Verstorbene eine 
unterschiedliche Stellung in der gegebenen Gesellschaft einnahm.. 
Möglicherweise gehörte er den freien Bürgern an, denen das Tra
gen einer Waffe oder die Ausübung einer höheren gesellschaftli
chen Funktion u. ä. erlaubt war (V. Hrubý, Staré Město 319).


