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Z vìdecké èinnosti
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Abstract
In the anthropological practice skeletal remains of various

origins are dealt with on a daily basis. Wartime skeletal remains
being discovered on building sites in cities are no exceptions.
A skeleton with unusual attached finds has been discovered in
such an area. Using anthropological examination it was classi-
fied as the skeleton of a male aged 18 to 25 and 163.5 ± 4.3 cm
tall. After forensic-medical examination a bullet wound of the
head has been established as the young man�s death cause.
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Úvod
V antropologické praxi se èasto setkáváme s nálezy koster-

ních ostatkù v místech, jimi� se v minulosti prohnala váleèná
vøava, a to v mnoha pøípadech i opakovanì.

V jedné takové oblasti, konkrétnì v brnìnské mìstské ètvr-
ti Pisárky, do�lo 7. bøezna 2000 k nálezu kostry s nev�edním
pøidru�eným nálezem. Kosterní ostatky byly odhaleny pøi hlou-
bení stavební rýhy na polo�ení plynového potrubí, kdy se
v hloubce asi 1,5 m se objevily dvì pancéøové pìsti a o 30 cm
hloubìji ji� vý�e zmínìné kosterní pozùstatky.

V blízkosti nálezu se rovnì� nacházely následující artefak-
ty: �elezná l�íce bez mo�nosti bli��í identifikace, ostruhy na
jezdecké boty, øemínky k ostruhám, udidlo na jezdeckého konì,
dva knoflíky z uniformy prùzkumníka Èeskoslovenské armá-
dy pou�ívané v letech 1918�1939, knoflík z uniformy prùzkum-
níka Rudé armády, vojenské boty pou�ívané pìchotou americ-
ké armády o velikosti èíslo 10, sluchátka radiostanice pou�í-
vaná v Rudé armádì Sovìtského svazu s pøívodním kabelem a
zástrèkou, pozùstatky pravdìpodobnì ko�ených rukavic, frag-
ment ostnatého drátu, blí�e neidentifikovatelné èásti výstroje
a roztavený fragment olova.

Metody
Kosterní nález sestával z jedné lebky a témìø kompletního

postkraniálního skeletu (obr. 1).
Analýza tìchto ostatkù byla provedena standardními mor-

foskopickými a morfometrickými metodami (Knussmann,
1988; Ferembach et al., 1979). Pohlaví jedince bylo stanoveno
podle lebky a pánve, a to s vyu�itím morfoskopických a mor-
fometrických metod podle Novotného (1996), Phenice (1969),
Acsádiho a Nemeskériho (1970). Odhad do�itého vìku byl
proveden podle úrovnì osifikace kosti køí�ové (Bass, 1987),
morfologických zmìn na symfýze kosti stydké (Todd, 1920),

zmìn na sternálním konci klavikuly (Szilvássy 1977) a podle
obrou�ení zubních korunek (Lovejoy 1985) (tab. 1). Vý�ka
postavy byla vypoètena podle délky dlouhých kostí pravé dol-
ní konèetiny.

Obrázek 1. Rekonstrukce kosterního nálezu

Tabulka 1. Odhad do�itého vìku kosterních ostatkù podle rùz-
ných metod
 

Metoda Vìk (v letech) 

Úroveò osifikace kosti køí�ové 18�25 

Zmìny v morfologii symfýzy kosti stydké 20�21 

Zmìny na sternálním konci klavikuly 18�20 

Obrou�ení zubních korunek 20�24 

Odhadnutý vìk 18�25 

 

 

Závìr
Antropologickým zkoumáním bylo zji�tìno, �e se jednalo

o pozùstatky nále�ející pouze jednomu jedinci mu�ského po-
hlaví, ve vìku 18-25 let s vý�kou postavy 163,5 ± 4,3 cm.

Soudnì-lékaøské zkoumání odhalilo, �e mu� zemøel po støel-
ném poranìní hlavy (obr. 2).
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Obrázek 2. Detail lebky (místo vstøelu je patrné pod levou
oènicí)

Jednalo se o zástøel, proto�e v dutinì lební bylo nalezeno
ocelové jádro protipancéøové støely o velikosti 28 mm a prù-
mìru 5,7 mm. Jedná se o støelu rá�e 7,92 mm Mauser. Fakt, �e
se jednalo o zástøel podporuje teorii, �e støela pøed zasa�ením
lebky pro�la nìjakou pevnou pøeká�kou.

Po dlouhých a intenzivních diskuzích se znalcem v oboru
historie zbraní jsme usoudili, �e se mohlo jednat o prùzkumníka
Rudé armády, èásteènì obleèeného do sovìtské uniformy, èás-
teènì do uniformy èeskoslovenské a obutého do amerických bot.
Na hlavì mìl radistická sluchátka sovìtské výroby a navzdory
utajení si na prùzkum nesl dvì pancéøové pìsti. �e by pøi tom
v�em v�ak jel je�tì na koni, jsme ji� ale nepøipustili.

Mohlo se jednat o sovìtského vojáka padlého v bojích
o Pisárky ve dnech 25. a� 26. dubna 1945 nebo o vojáka 1.
gardové jezdecko � mechanizované skupiny generála Plijeva,
která na pøístupech k Brnu bojovala. Na místì se tehdy nachá-

zely barikády a okolo zátarasy a zákopy, o èem� svìdèí ji�
zmiòovaný nález fragmentu ostnatého drátu.

Závìreèným pátráním vy�lo najevo, �e v dobì studia toho-
to pøípadu existoval svìdek, který tehdy vidìl v brnìnských
Pisárkách na místì nálezu tøi sovìtské obrnìné transportéry
(americké výroby), jak se pokou�í prorazit nìmeckou bariká-
du hájenou nìkolika, pomìrnì dobøe vyzbrojenými mladíky
z Hitler Jungen. Nìmci èást vojákù postøíleli, ale zasáhli pou-
ze jeden transportér, co� dokumentuje roztavený fragment olo-
va. Kdy� v�ak vidìli, �e boj je prohraný, uprchli. Byli chyceni
a za trest vhozeni do hoøícího transportéru k mrtvé osádce.

Klíèová slova: 2.svìtová válka, kosterní pozùstatky, antropo-
logická analýza, zranìní.
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