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Čeněk Stana

Na jaře 1959 došla k stavbě obytných objektů severozá
padně ad železniční staniceSokolnice, severně od dráhy,na 
katastru o.bce Telnice v poloze "Nad hliníkem" /též Nádražní 
čtvrt., nebo lidově "Nad Krakovem"/. Od domů byl veden průkop 
pro kanali3aci,který prořízl návrší v délce několika set 
metrů k západu, zčásti probíhal v katastrální trati "Za kos
telem" na pare. č. 1237/2, 1237/3 a 1237/4. Po celé délce 
zachycoval, předhistorické jámy; pro velkou hloubku východní 
části průkopu jsme však mohli provést výzkum jen pěti jam na 
západním okraji svahu, skloněného mírně k západu k vysoké te
rase nad inundačním terénem říčky Zlatý potok, na parcelách 
trati Za. kostelem.

Jámy č. 1, 2 a 4 měly kruhový půdorys a dížovitý tvar s 
nízkým nebo vyšším hrdlem, jáma č. 3, na půdorysu okrouhlá, 
byla nepravidelná a měla zvýšený výběžek na jižní straně.
Z jámy č. 5 se zachovala jen část, z níž lze usuzovat, na 
oválný půdorys s podélnou osou orientovanou zhruba ve směru 
severojižním,. V této jámě se vyskytly zbytky lidské kostry 
v anatomickém uložení /část kostí bércových a stehenní/, 
takže by to mohl být rozrušený hrob. Avšak v jámě jsme našli 
více než 60 únětických střepů, kousky mazanice, část rohu a 
kamennou sekerku. U lidských kostí ležela na boku menší terr- 
kostěnná nádobka, mající ostře zalomené široké břicho a pás
kové ucho na dolní polovině vysokého hrdla, odsazením oddě
leného od břicha. Z ostatních jam jsme získali čtyři nádobky 
/rekonstruované ze zlomků/ a část velké zásobnice.v nádoby 
se svisle prstovaným povrchem, kromě většího počtu střepů, 
zvířecích kostí /také kostra psa/, škeblí a mazanice.

Sídlištní jámy patři k rozsáhlému únětickému sídlišti, 
známému ze sběrů J.Kmiese v  Králově cihelně jižně od želez
niční trati /A. Procházka, Nové nálezy praehistorické v oko
lí Brněnském v rukopisné práci "Pokolení skrčkův s kulturou 
únětipkou na Moravě, Brno. 1938, str. 78, uvádí, že se sídliš
tě rozkládá po, obou stranách dráhy/

Aunjietttzer-Siedlung in Telnice,Bez. Brno. Im Frühjahre 
1959 wurden Siedlungsgruben im Kataster der Gemeinde Telnice, 
nördlich der Eisenbahnstrecke (nordwestlich der Bahnstation 
Sokolnice) gestört. Aus fünf Gruben, die eine könnte ein 
Grab /?/ sein, gewann man 5 Gefösse (aus Scherben rekonstrui
ert) , eine grössere Anzahl von Scherben, ein Steinbeil,Tier- 
knochen (das Skelett eines Rundes.), Flussmuscheln und Lehmbe
wurf. Die Gruben gehören der bekannten Aunjetitzer-Siedlung s 
an, die sich zu beiden Seiten der Eisenbahnstrecke ausbteitet.
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Tab. 5.

Tèfaice, ckr. Bnur. - ¡tzěUoké súlliŠtě-




