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v_Suc hohrdlech.

Z kostrového materiálu zachránil J, Říhovský při výzkumu 
v Suchohrdlech tři^kostry. Všechny jsou silně poškozeny, ani 
jedna lebka neumožňuje hodnocení typové, ani se nedají pro
měřit.

Hrob č, 3 obsahoval pohřeb nedospělého člověka. Kostra 
nemá dosud přirostlé epifysy dlouhých kostí, klínovětýlní 
štěrbina je otevřena, švy zcela otevřené. Trvalý chrup je 
však dokonale vyvinut kromě třetích tro.liček, které dosud 
neprořezaly. Jde tedy o pohřeb člověka ve věku juvenis, po
hlaví nelze určit.

V hrobě č. 4 ležela poškozená kostra dospělého člověka.. 
Lebka je ve zlomcích, má dosud, otevřené švy. Relief svalových 
úpo.riů je mohutně vyvinut, nadočnicové oblouky středně velké, 
klenuté čelo, protuberantia occipitalis; externa hrbolovitě 
vytvořena. Trvalý chrup je plně vyvinut, zuby jsou středně 
silně abradovány. Dlouhé kosti velké, robustní s velkými kloub
ními plochami, na základě jejich délek byla vypočítána výška 
postavy zemřelého na 165,8 cm, tedy střední.

Pánev je mužského tvaru. Těla obratlů mají dlabolický tvar, 
osteofyty však nejsou vytvořeny. U 4. bederního obratle nepři
rostl oblouk obratle (spondylolysis). Jde o pohřeb muže ve věku 
adultus.

V hrobě Č, 5 ležela silně poškozená kostra dospělého, člo
věka. Lebka je ve zlomcích, na nichž lze pozorovat pokročilý 
srůst švů. Celá lebka je robustní, relief svalových úpo.nů je 
mohutně vytvořen. Bradavkové výběžky velké, protuberantia oc
cipitalis externa hrbolovitě vytvořena, abrase zubů 2. až 3. 
stupně. Dlouhé kosti robustní s velkými kloubními plochami, na 
základě jejich délek byla vypočítána výška postavy na 162,6 cm 
tedy podstřední. Pánev je mužského tvaru. Na tělech obratlů 
jsou patrné degenerativní změny, a to zejména v.úseku bederním. 
Jde. o pohřeb muže ve stáří maturus.

Anthropologische Beurteilung von Skeletten eines Aun.Tetit- 
zer Gr äberfeldes in Suchohrdly. Es konnten insgesamt 3 Skelet
te gerettet werde, die alle schwer beschädigt waren. Im, Grabe 
Nr. 3 lag das Skelett, eines Menschen unbestimmbaren Geschlech
tes, der im Alter juvenis verstarb. Das Grab Nr. 4 beinhaltete 
das Skelett eines Mannes- im Alter adultus und Grab Nr. 5 eben
falls ein Märmerskelett, verstorben im Alter maturus. Kein 
einziger Schädel konnte vermessen, werden.
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