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časraě_středravěké_hrob2_v_Pqčenic;íchiakriKrom|říž.

Čeněk Stana

Při rozšiřování (tornu č. 3 v západní části obce PoČenic 
v  srpnu 1.959 byly zachyceny kostrové hroby s bronzovými 
esovítými záušnicemi, které předal tajemník MM do vlasti
vědného musea v Morko vících (podle zprávy dr. V. Spurného 
dostalo se tam celkem. 11 zaušnlo, z nichž čtyři mají průměr
6,, 5 - 7 cm, dalších pět záusnic, zhotovených z. tenkého drátu, 
měří v průměru 3 cm a dvě 2 cm; je tam i malý zlomek mlado
hra diš tni nádoby, pocházející údajně z téhož pohřebiště).
Lr Spurný z AÚ ČSAV v Praze, který naleziště navštívil 18. 
září, se dověděl, že na nevelké ploše bylo odkryto \2 kostro
vých hrobů, uložených v hloubce max. 80 cm pod povrchem, v  
některých případech; ležely kostry nad sehou.

V říjnu jsem místo navštívil a udělal malou sondu před 
čelní zdí uvedeného domu /10Q' x 60 cm/, kterou jsem zachytil 
několik koster. Jednu, orientovanou od západu k východu,jsem 
odkryl. Ležela na zádech s pažemi nataženými podél těla v  hi.
3,0 - 45 cm pod povrchem /kost Čelní byla dokonce jen 10 cm 
pod chodníkem/. Hrobovou jámu se mi nepodařilo zjistit, obje
vil jsem však v těsné blízkosti odkrývané kostry kosti z dal
ších čtyř pohřbů přibližně ve stejné hloubce. Místní občané 
mi sdělili, že v té poloze - je to. mírné návrší, skloněné k 
jihu, k  potoku, jenž protéká obcí - stával, až asi do 15.sto
letí kostelík se hřbitovem, což by odpovídalo nahromadění hro
bů. Pohřby s es ovitými záušnicemi patří nepochybně k nej,star
ším. Malé záušnic.e mohou pocházet z 11. století, velké jsou 
běžnější ve 12. stol. a udržují se i v 13. století. Zánik hřbi
tova. osvětlí historické prameny. Poněvadž byl terén před domem 
č. 3 i před sousedními staveními snížen při úpravě vsi. /bylo 
při tom, podle výpovědi očitých svědků., zničena velké množství 
hrobů/, je lokalita pro další archeologický výzkum nevhodná.

Majitelé domu č. 3 mi předali masivní střepy z. velké^zásob
nice z tuhového materiálu, které našli při výkopu základů.Okraj 
zásobnice byl zesílen /max. síla 6 cm/. Z výzdoby s;e zachovaly 
široké, hluboké horizontální rýhy - žlábky, pásy užších rýh a 
vícenásobná vlnice. Spodní část těla pokrývaly jemná, hustě po
ložené, vodorovné, rýhy. Jeden vetší zlomek byl při kraji provr
tán otvorem (0 5 m m ) , napovídajícím, že prasklá nádoba byla 
spravovaná.

Frühmittelalterliche Gräber in Po.cenice, Bez. Kromerf z..Beim 
Umbau des Hauses Nr. 3 wurde ein frühmittelalterliches Gräber
feld gestört. Die Gräber liegen in mehreren Schichten übe re inan- 
der (30-80 cm unter der Oberfläche), dicht nebeneinander, manch
mal sogar auch. quer. Die S-förmigen Schläfenringe., kleinen und 
grossen Typen, stammen wahrscheinlich aus- das ältesten Gräbern.




