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K. Ludikovský

Při odebírání štěrku pod vrcholem kopce, zvaného "Kréby" 
narušili dělníci únětickou obilní jámu ve tvaru komolého. " 
kužele. Průměr dna i zahloubení od dnešního povrchu se rov
nalo 1,8 nu V jemné, šedavé, popelovíté vrstvě zjistili děl
níci hromadný pohřeb. 3 jedinců ( 2 dospělých individuí a: 
dítěte - snad rodiny? ) s průvodními milodary (keramika).
Obsah byl však tak neodborně odebrán., že v době výzkumu ne
byla již možno zjistit podrobnější situaci. Stěny jámy zbar
vilo vypálení do tmavě červeného odstínu, dno jámy vymazané 
žlutkau do cihlově červené barvy. Tuto základnu překrývala 
vrstva suchou destilací zuhelnatělých obilek o mocnosti 3 
až 5 cm.

Keramický obsah jámy nebyl dosud rekonstruován. Vrstva 
obilek skládá se převážně z pšenice duo ¿zrnky ( Triticum di- 
eocum, kolem 90 % ) i jednozrnky ( Triticum monococum, kolem 
9 % ). Obilky jsou poměrná velké, čisté, s nepatrnou příměsí 
plevele ( cca + 0,15 % ) 1/4 Jde o prvý, zcela zaručený nález 
obilovin 2/ i obilnicevé jámy z tohoto období, zjištěný na 
Moravě.

Naleziště je známo již z dřívějších dob únětickým pohře
bištěm, rozkládajícím se v nevelké vzdálenosti od zmíněné 
zásobnice, v kotlin.ee pod švihem 3/. V této souvislosti vzni
ká otázka, zda hromadný pohřeb jedinců v obilní jámě nemá 
hlubší, snad kultovní význam.

P_o_zji Jí
1) Podle rozboru Z. Tempíra a F. Kůlina.
2) K.Tihelka, Únětická pohřebiště na Moravě,Páru.Arch.XLV 1954, 

2.31,kde viz i přehled nálezu obilnin na Moravě.
3) K.Tihelka l.c. 303 kde viz i další literaturu.

Aunjetitzer-Grube mit einer Masaenbestattung in Prasklice 
bel Kroměříž. Bei. Schotterabnahrae. unter dem Gipfel der inhöhe 
"Křéby" störten. Arbeiter eine Aunjetitzer-Getreidegrube,welche 
die Form, eines stumpfen Kegels hatte; der Durchmesser sowie 
Tiefe betrugen 1,8 m. In der grauen aschigen Schichte konnte 
man eine Massenbestattung von drei. Individuen (2 Erwachsene 
und 1 Kind- vielleicht eine Familie?), mit Begleitfunden (Kera
mik) feststeilen. Die Wände sowie der Boden, die mit gelblichem 
Lehm au3.geschmiert sind, waren rötlich ausgebrannt. Den Boden 
bedeckte eine 3-5 cm mächtige Schichte durch trockene Destila- 
tion verkohlten Getreides. Die Gattungen sind durch Triticum 
dieoccum 90%, Triticum monococum 9%, Unkrant 0,15% vertreten. 
Unweit des. Fundortes ist uns; ein Aunjetitzer Gräberfeld bekannt 
in diesem Zusammenhang tritt die Frage auf, ob die Massenbestat 
tung 'nicht, einen tieferen, vielleicht kultischen Zweck hat.


