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Bílovice (k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, 
okr. Uherské Hradiště)
„Padělky u boru“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0842608N, 17.5576617E

Polní trať „Padělky u boru“ představuje dlouhodobě sledova-
nou archeologickou lokalitu především díky jejímu intenzivnímu 
mladoneolitickému osídlení (Kuča, Škrdla 2006; Bartík 2018). 
Při jednom z dalších povrchových průzkumů lokality byl objeven 
také ojedinělý paleolitický artefakt. Jedná se o čepel se zbytkem 
kůry, jejíž distální i proximální konce jsou odlomeny (obr. 1). 
Čepel je zhotovena z eratického silicitu a pokrývá ji kompaktní 
bělošedá patina. Dochovaná délka činí 60 mm. Artefakt byl na-
lezen v centrální části plošiny ostrožnou vybíhající k severu, 
v nadmořské výšce okolo 320 m. Čepel můžeme datovat pouze 
rámcově do mladého paleolitu (pravděpodobně do jeho střední 
či mladší fáze). Jde o první známky paleolitických aktivit v této 
poloze. Nejbližší paleolitické nálezy byly zjištěny cca 700 m ji-
hovýchodně v trati „Hlubočky“ v Mistřicích (Škrdla 2005, 115).

Literatura
Bartík, J. 2018: Neolitický model keramického trůnu z Bílovic 

u Uherského Hradiště. Slovácko LIX, 133–145.
Kuča, M., Škrdla, P. 2006: Bílovice (okr. Uherské Hradiště).  

Přehled výzkumů 47, 101.
Škrdla, P. 2005: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the 

Morava River. Dolnověstonické studie 13. Brno: Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno.

Summary
An Upper Paleolithic blade fragment (Fig. 1) made from erratic 
flint was collected in Bílovice – “Padělky u boru” field (Uherské 
Hradiště District).

Jaroslav Bartík

Blažovice (okr. Brno-venkov)
Blažovice I; „Staré Vinohrady“.
Epigravettien, epiaurignacien. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav 
Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -585760, -1167170

Lokalita, objevená počátkem 2. poloviny 20. století A. Dvo-
řáčkem (viz Oliva 1987, 14, obr. 7), leží na nízkém rozlehlém 
návrší asi 2 km jižně od obce a cca 200 metrů severně od kóty 
296,3 m. Nové sběry P. Šmacha přinesly drobné škrabadlo na 
strmě retušované pazourkové čepeli (obr. 2: 1), miniaturní vy-
klenuté drásadlo na pazourkovém úštěpu (obr. 2: 2), nevýrazné 
vysoké škrabadlo na úštěpu s hranou jádra, čepelovitý úštěpek 
s jemnou strmou retuší, tabletu z úderové plochy jádra, úštěp 
obnovující těžní plochu, čepel s upravenou patkou (obr. 2: 3), 
zlomek rohovcové čepele a 12 kusů odpadu a úštěpků. Jádra za-
stupuje jen úštěp s plochou paralelní těžbou z ventrální strany 
(obr. 2: 4). S výjimkou zmíněného zlomku čepele je vše vyrobeno 
z kvalitních pazourků a všechny artefakty pokrývá bílá patina. 
S ohledem na výskyt jemných strmých retuší, vysokých škraba-
del a kvalitní importovanou surovinu je soubor možno zařadit 
do okruhu epiaurignacienu či epigravettienu.

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna (okr. Brno-venkov, Vyškov). Přehled výzkumů 1984, 14–18, 
obr. 7–8.

Summary
Two small endscrapers and a miniature side scraper (Fig. 2: 3, 4) 
were found at the Blažovice IV site (Brno-Country District) at 
the elevation marker at 396.3 m a.s.l. The occupation of the site 
is dated back to the Epiaurignacian or Epigravettian.

Martin Oliva

Paleolit
Paleolithic

Obr. 1. Bílovice. Fragment 
čepele. Foto J. Bartík, kresba 
J. Brenner.
Fig. 1. Bílovice. Blade fragment. 
Photo by J. Bartík, drawing by 
J. Brenner.

Obr. 2. Blažovice. Vybrané nálezy. Kresba T. Janků.
Fig. 2. Blažovice. Selected finds. Drawing by T. Janků.
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Blučina (okr. Brno-venkov)
Blučina Ia; „Vyhlídka“, „Losenberky“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -596254, -1178374

Na výrazném táhlém kopci Výhon objevili před řadou let ama-
téři paleolitickou stanici s vysokými škrabadly (Oliva 2016, 139). 
Jak zjistili E. Šmachová a P. Šmacho, nálezy se koncentrují okolo 
kóty 332,2 m, ležící na jihovýchodním výběžku z vrcholové kóty 
336,4 m. Z těchto nových nálezů vynikají dvě vysoká škrabadla či 
jádra na čepelky na tlustých pazourkových úštěpech (obr. 3: 1, 2), 
dvě hranová rydla (obr. 3: 3, 4) a střední zlomek oboustranně 
retušované čepele (obr. 3: 5), vše z bíle patinovaných pazourků. 
Průvodní industrii tvoří 7 úštěpů, 2 zlomky jader (rohovec typu 
Krumlovský les, varieta II) a 16 zlomků a úštěpků. V debitáži 
nad pazourky převládají jurské i křídové rohovce. Méně početné 
artefakty bez patiny nebo přepálené nebyly započítány.

Literatura
Oliva, M. 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. Brno: 

Moravské zemské muzeum.

Summary
A small collection of Aurignacian artefacts (Fig. 3) character-
ised by carinated endscrapers made from erratic flint were col-
lected within the spatially limited area around the elevation 
marker at 332.2 m a.s.l. on the top of the Výhon Hill in Blučina 
(Brno-Country District).

Martin Oliva

Bořetice (k. ú. Bořetice u Hustopečí, okr. Břeclav)
„Panské“, parc. č. 1151/64.
Mladý paleolit. Ojedinělý nález. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9177197N, 16.8584075E

V roce 2017 provedli pracovníci Střediska pro výzkum doby 
římské a stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i., záchranný archeologický výzkum v poloze Bořetice – 
„Panské“. Na lokalitě bylo zdokumentováno větší množství za-
hloubených objektů pravěkého i protohistorického stáří, včetně 
objektu č. 54, který byl na základě získaného keramického ma-
teriálu datován do mladšího stupně kultury s moravskou malo-
vanou keramikou (viz oddíl Neolit). Ve výplni uvedeného neo-
litického objektu byla zjištěna starší intruze v podobě drobné 
čepelky s otupeným bokem (25,8 × 9 × 3 mm) z patinovaného 
eratického silicitu (obr. 4). Nález naznačuje blíže neurčené ak-
tivity nejspíše v období pozdní fáze mladého paleolitu, podobně 
jako v případě nedalekých Velkých Pavlovic (Svoboda, Fišáková 
1999). Zřetelná abraze povrchu ukazuje (obr. 5), že artefakt se 
zřejmě nenacházel v primární poloze, ale byl na místo nálezu 
přemístěn z pozice situované výše ve svahu.

Literatura
Svoboda, J., Fišáková M. 1999: Velké Pavlovice (okr. Břeclav). 

Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 184–186. 

Summary
A backed bladelet (Fig. 4) made from erratic silicite was found 
within the fill of a Neolithic feature in Bořetice – “Panské” field 
(Břeclav District). The artefact was probably in a secondary po-
sition as indicated by its abraded surface (Fig. 5). It documents 
unspecified Late Upper Paleolithic activities as known from 
nearby Velké Pavlovice (Svoboda, Fišáková 1999). 

David Cibulka

Obr. 3. Blučina. Vybrané nálezy. Kresba T. Janků.
Fig. 3. Blučina. Selected finds. Drawing by T. Janků.

Obr. 5. Bořetice. Detail otupeného boku. Foto D. Cibulka.
Fig. 5. Bořetice. Detail of backed edge. Photo by D. Cibulka.

Obr. 4. Bořetice. Čepelka s otupeným bokem.  
Kresba J. Brenner.
Fig. 4. Bořetice. Backed bladelet. Drawing by J. Brenner.
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Brno (k. ú. Brno-Štýřice, okr. Brno-město)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný vý-
zkum na ulici Vídeňská 11
Contribution to the settlement in the Brno-Štýřice area. Rescue 
excavation at 11 Vídeňská Street

Zdeňka Nerudová, Lenka Sedláčková, Petr Neruda, Martina Roblíčková, 
Nela Doláková, Aleš Plichta, Ondrej Bobula

Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město)
„Čtvrtě“, Líšeň I.
Bohunicien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1948928N, 16.7060819E

Na jaře 2021 na jižním okraji nálezového klastru známé 
lokality bohunicienu Brno-Líšeň I nalezl autor zprávy vý-
razné drásadlo s retuší typu Quina (obr. 6). Artefakt je vyro-
ben z místního materiálu, rohovce typu Líšeň-Zadní Slatinsko 
(osobní sdělení A. Přichystala). Tento typ rohovce se vyznačuje 
hnědooranžovou kůrou a patinuje do oranžových tónů. Ač jde 
o místní surovinu, k výrobě pravěkých nástrojů byl využíván 
jen zřídka. Poměrně často se nachází v jihozápadní části klastru 
lokality Líšeň I, a zejména pak v Líšňi Ib, obvykle však jen ve 
formě menších amorfních a mrazem rozpraskaných zlomků. Ze 
stejného materiálu je i drásadlo z Želešic III (Oliva 2021) a jeden 
z levalloiských hrotů nalezených na lokalitě Ořechov IV.

V letech 1999–2021 se zde autorovi zprávy mimo jiné poda-
řilo nalézt i několik pěkných levalloiských hrotů (obr. 7), menší 
moustiérský hrot, malý listovitý hrot, pět škrabadel, drásadlo ze 
spongolitu, zoubky a dva otloukače. Kromě toho bylo nalezeno 
i velké množství (nižší tisíce kusů) výrobního odpadu a zlomků.

Literatura
Oliva, M. 2021: Želešice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 62(1), 

183–184.

Summary
Paleolithic artefacts including Quina-type side scraper (Fig. 6) 
and five Levallois points (Fig. 7) were collected at the elevation 
marker at 331 m a.s.l., in the southern part of the famous Bo-
hunician site Líšeň I – “Čtvrtě” field (Brno-City District). The 
Quina scraper is made of a local raw material – chert of the 
Líšeň-Zadní Slatinisko type.

Petr Šmacho

Čejč (okr. Hodonín)
„Kapánsko“/„Rakvická“, parc. č. 3114.
Paleolit. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -575892.73, -1192895.98

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum 
před plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v prostoru 
známé pravěké a protohistorické sídlištní lokality „Kapánsko“, 
respektive „Rakvická“ (Geisler, Vitula 1993; Škojec, Janál 2003a; 
2003b). Při této příležitosti byla na rozhraní plochého temene 
návrší a jeho příkrého západního svahu, spadajícího k pravé 
straně bezejmenné občasné vodoteče ústící do Čejčského ryb-
níka, nalezena fosilní, pravděpodobně mamutí stolička (obr. 8). 
Zub byl uložen v druhotné poloze ve štěrkopísčitých sedimen-
tech, které tvořily čočky v podložních prachovitých jílech neo-
genního stáří.

Obr. 8. Čejč. Fosilní, pravděpodobně mamutí stolička. Foto M. Přichystal.
Fig. 8. Čejč. Fossil, probably a mammoth molar. Photo by M. Přichystal.

Obr. 7. Brno-Líšeň I. Levalloiské hroty. Foto P. Šmacho.
Fig. 7. Brno-Líšeň I. Levallois points. Photo by P. Šmacho.

Obr. 6. Brno-Líšeň I. Drasadlo s retuší 
typu Quina. Foto P. Šmacho.
Fig. 6. Brno-Líšeň I. Quina scraper. 
Photo by P. Šmacho.
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Literatura
Geisler, M., Vitula, P. 1993: Záchranný výzkum na trase tranzitního 

plynovodu Mutěnice – Velké Němčice v roce 1991 (okres Hodonín, 
Břeclav). Přehled výzkumů 1991, 101.

Škojec, J., Janál, J. 2003a: Čejč (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 44, 
225–226.

Škojec, J., Janál, J. 2003b: Čejč (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 44, 
243.

Summary
An isolated fossil molar (Fig. 8), probably from a mammoth, was 
found in Čejč – the “Kapánsko” and “Rakvická” fields (Hodonín 
District). 

Michal Přichystal

Černotín (k. ú. Hluzov, okr. Přerov)
„Nádavky“, parc. č. 265/16.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5534322N, 17.7743322E

Během povrchové prospekce realizované v roce 2021 na kata-
stru obce Hluzov byl nalezen ojedinělý patinovaný artefakt mla-
dopaleolitického stáří. Lokalita se nachází na jižním okraji táh-
lého plochého hřbetu poblíž kóty 254,2 m v poloze „Nádavky“, 
na parcele č. 265/16.

Jedná se o místo dalekého rozhledu, které směrem severním, 
východním i jižním umožňuje optickou kontrolu nejen okolních 
vrcholových partií Podbeskydské pahorkatiny, ale zároveň údolí 
oderské části Moravské brány.

Západně od místa nálezu se rozkládají okrajové partie vá-
pencového kamenolomu. V současné době zde dochází k postup-
nému rozšiřování dobývacího prostoru podél jihovýchodního 
okraje kamenolomu, kde je prováděna skrývka nadložních vrstev 
v souvislosti s plánovaným pokračováním těžby cementářských 
surovin v lomech Hranice a Černotín.

Nalezeným artefaktem je patinovaný úštěp z eratického si-
licitu, který dokládá blíže nespecifikovatelné aktivity v období 
mladého paleolitu v širším okolí Hluzovského kopce.

Doklady paleolitického osídlení byly v tomto prostoru v mi-
nulosti zaznamenány již dřívějšími povrchovými sběry na více 
místech (Dvořák, Valoch 1962; Neruda, Kostrhun 2002; Kostr-
hun 2005; Škrdla, Nývltová Fišáková 2006).

Literatura
Dvořák, J., Valoch, K. 1961: Příspěvek k poznání kvartéru v okolí 

Hranic na Moravě. Anthropozoikum XI, 153–162.
Kostrhun, P. 2005: Hranice (okr. Přerov). Přehled výzkumů 46, 185–187.
Neruda, P., Kostrhun, P. 2002: Hranice – Velká Kobylanka: 

Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. Acta Musei Moraviae, 
scientiae sociales LXXXVII(1–2), 105–156.

Škrdla, P., Nývltová Fišáková, M. 2006: Hranice (okr. Přerov). 
Přehled výzkumů 47, 86–87.

Summary
An isolated Upper Paleolithic artefact – patinated flake made 
from erratic flint was found by Z. Schenk in 2021 during a sur-
face survey in Černotín – “Nádavky” field (Přerov District), near 
the elevation marker at 354.2 m a.s.l. (plot No. 265/16).

Zdeněk Schenk

Dolní Dubňany (okr. Znojmo)
„Za Díly“, kóta 347,8 m.
Magdalénien. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0552786N, 16.2401492E

Na nápadné terénní vyvýšenině, východně od obce Dolní 
Dubňany, přibližně 15–20 m severozápadně od tyče geodetic-
kého bodu 347,8 m vyzdvihl autor zprávy v roce 2019 silně pati-
nované rydlo typu Lacan (obr. 9). Následné dva sběry na tomto 
místě ani za příznivých podmínek již bohužel další nálezy ne-
přinesly.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A Magdalenian Lacan-type burin (Fig. 9) was found in 2019 near 
the elevation marker at 347.8 m a.s.l., east of Dolní Dubňany 
(Znojmo District).

Petr Šmacho

Hostěrádky-Rešov (k. ú. Hostěrádky, okr. Vyškov)
„Stará hora“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -587432, -1170999

Na temeni jižního výběžku z Prackého kopce okolo kóty 
307,1 m nasbíral autor zprávy řadu paleolitických artefaktů 
(Oliva 1987). K tomu nyní P. Šmacho připojil kýlovité škrabadlo 
z hrubého rohovce, snad spongolitu (obr. 10: 1), atypické 
škrabadlo z rohovce ze Stránské skály (?), vytěžené ploché ja-
dérko z bíle patinovaného pazourku (obr. 10: 2) a dva úštěpky. 
Další kýlovité škrabadlo z těchto nových sběrů posiluje aurigna-
cienský ráz kolekce. 

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.

Obr. 9. Dolní Dubňany. Rydlo typu Lacan. Kresba P. Šmacho.
Fig. 9. Dolní Dubňany. Lacan-type burin. Drawing by P. Šmacho.
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Summary
An assemblage of Paleolithic artefacts was collected in the south-
ern spur of Pracký Hill near the elevation marker at 307.1 m a.s.l. 
in Hostěrádky-Rešov (Vyškov District). The new find of cari-
nated endscraper (Fig. 10) allows an Aurignacian classification 
of the whole assemblage.

Martin Oliva

Ivaň (okr. Brno-venkov)
„Za Krchovem“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9346058N, 16.5757161E

Při povrchové prospekci v trati „Za Krchovem“, při sever-
ním okraji intravilánu obce Ivaň, byl objeven mesiálně-dis-
tální fragment čepele s odlomenou špičkou o max. rozměrech 
34,8 × 20,5 × 5,6 mm (obr. 11). Lokalita se nachází na dvacet me-
trů vysoké syrovicko-ivaňské terase, respektive na úpatí jejího 
nejjižnějšího výběžku nad řekou Jihlavou.

Artefakt je zhotoven ze silicitu glacigenních sedimentů, je-
hož ventrální strana je oproti dorsální straně silně patinová. 
Tvar čepele utváří konvergentní boky s lichoběžníkovitým příč-
ným průřezem s rovnoběžnými negativy na dorsální straně, 
přičemž podélný průřez a tvar boků nelze vzhledem k fragmen-
tárnosti artefaktu určit. Cílová čepel pochází z produkční fáze 
těžby jádra. Na pravé laterální straně je přítomna drobná, zřejmě 
neintencionální místní retuš. Na odlomené ploše distální části 
je pak zřetelných několik drobných negativů. Protisměrné nega-
tivy v distální části, které jsou umístěné na levé laterální straně, 
svědčí o používání tohoto artefaktu, případně o jeho dodatečné 
úpravě. Na základě typologických a technologických znaků je 
možné artefakt zařadit do mladého paleolitu, což by znamenalo, 
že se jedná o první dokumentovaný nález mladého paleolitu na 
katastrálním území obce Ivaň.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
An isolated blade fragment (Fig. 11) made from erratic flint was 
found in Ivaň – “Za Krchovem” field (Brno-Country District) 
during a surface survey. Based on the typo-technological analy-
sis, it is possible to date the artefact to the Upper Palaeolithic.

David Cibulka, Martin Novák

Ivančice (k. ú. Alexovice, okr. Brno-venkov)
Alexovice; „Nad Hájkem“.
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0871094N, 16.3546542E

V poloze „Nad Hájkem“ v nadmořské výšce 260 m vyzdvihl 
autor zprávy v letech 2017 až 2020 asi tucet štípaných artefaktů, 
z nichž dva kusy byly silně patinované a nepochybně starší 
než zbytek kolekce. Nejatraktivnějším kusem v nové kolekci je 
škrabadlo (obr. 12) vyrobené z rohovce typu Krumlovský les, 
varieta I. Tato drobná lokalita byla objevena již v roce 2005 
M. Olivou a Z. a P. Nerudovými (Nerudová 2008), uvedena do li-
teratury jako Alexovice I a klasifikována jako pozdněpaleolitická.

Literatura
Nerudová, Z. 2008: Sídelní strategie v oblasti Krumlovského lesa ve 

starší době kamenné. Památky archeologické XCIX, 5–34.

Summary
A small assemblage of Paleolithic artefacts (Fig. 12) was col-
lected in Ivančice – “Nad Hájkem” field (Brno-Country District) 
in 2017–2020. Two of these artefacts were considerably pati-
nated and undoubtedly older than other finds in the assemblage.

Petr Šmacho

Jedovnice (okr. Blansko)
„U Kůlny“, parc. č. 2666/22.
Paleolit. Ojedinělý artefakt. Vertikální řez. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3287281N, 16.7836272E

Během výstavby vodovodu „Pitná voda Jedovnicko“ byl v mě-
síci dubnu 2021 jihozápadně objektu penzionu Kůlna nalezen ve 
výhozu hlíny z rýhy fragment bíle patinovaného pazourkového 
jádra. Artefakt spočíval původně v jílovitých hlínách ležících 
cca 1 m hluboko pod povrchem dnešního terénu.

Obr. 10. Hostěrádky-Rešov. Škrabadlo a jádro. Kresba T. Janků.
Fig. 10. Hostěrádky-Rešov. Endscraper and core. Drawing by T. Janků.

Obr. 11. Ivaň. 
Fragment čepele.  
Foto D. Cibulka,  
kresba J. Brenner.
Fig. 11. Ivaň. 
Blade fragment. 
Photo by 
D. Cibulka, 
drawing by 
J. Brenner.

Obr. 12. Ivančice. Škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 12. Ivančice. Endscraper. Drawing by P. Šmacho.
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Literatura
Neuvedeno.

Summary
A core fragment made from erratic flint was found in the trench 
during the water supply construction south of Kůlna Guesthouse 
in Jedovnice (Blansko District) in April 2021.

Petr Kos

Jemnice (okr. Třebíč)
„Svícníky“.
Střední paleolit, počáteční fáze mladého paleolitu. Ojedinělý artefakt. 
Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0053517N, 15.5615067E

Na podzim roku 2021 byl při povrchovém průzkumu v polní 
trati „Svícníky“ objeven ojedinělý paleolitický artefakt. Nachá-
zel se cca 1 km jihozápadně od Černého mostu u Jemnice (most 
silnice Jemnice–Menhartice přes řeku Želetavku) a cca 500 m 
vpravo silnice z Jemnice do Menhartic. Místo nálezu je situo-
váno na táhlém jižním až jihozápadním svahu uklánějícím se 
pozvolna k bezejmenné vodoteči, která se o několik set metrů 
dále vlévá do Menhartického potoka. Nadmořská výška se zde 
pohybuje okolo 463 m. Geologické podloží je pestré a tvoří jej 
metamorfované horniny moldanubika, konkrétně amfibolity, 
granulity a ruly. V okolí se vyskytují ale také dolomitické i kal-
citické mramory až vápenatosilikátové erlany a hydrotermální 
křemenné žíly s Fe-zrudněním, jejichž zvětráním vznikly přímo 
v místě nálezu potencionální zdroje nekvalitní suroviny pro vý-
robu štípané industrie. Jde o jemnozrnný hnědý poloopál v pra-
věku však asi nevyužívaný. Další zde identifikovanou místní 
surovinu reprezentují až 4 cm velké, prizmaticky vyvinuté kry-
staly křišťálu a záhnědy, vzniklé hlavně na puklinách granulitu 
a v dutinách křemenných žil. Eluvium hornin pokrývá tenká vrs-
tva kvartérních kamenitých deluviálních hlín.

Získaný artefakt může být klasifikován jako nesouměrný bi-
faciálně retušovaný hrot nepravidelně trojúhelníkovitého tvaru 
(rozměry 52 × 39,5 × 15 mm, hmotnost 23,9 g). Hrot je vyroben 
z kvalitního hnědého opálu, a většinu jeho povrchu pokrývá in-
tenzivní okrově žlutá patina. Ta je na některých místech silně 
zvětralá, což se projevilo jejím odloupnutím a setřením stop 
po negativech (obr. 13). Agresivnost patiny pak může být způ-
sobena vlastnostmi samotné suroviny či podmínkami v půdě, 
ovlivněnými zdejším geologickým podložím. Z jedné strany je 
patrno také několik rezivých oděrek svědčících o delším pobytu 
artefaktu v ornici. Na jedné z ploch (ve špičce hrotu) a menší 
části jednoho boku se nachází původní neoštípaný povrch su-
roviny. Opál, ze kterého byl hrot vyroben, není místní prove-
nience, ale pochází pravděpodobně ze zvětralin mramorů až 
erlanů v Drosendorfské jednotce moravika (výskyty například 
u Hluboké, Mešovic či Lubnice).

Hrot může být datován pouze rámcově do období středního 
až počáteční fáze mladého paleolitu. Jednorázový povrchový 
sběr v místě nálezu prozatím nepřinesl žádné další artefakty, 
které by umožnily blíže definovat stáří hrotu a charakter zdej-
ších lidských aktivit. V okolí se podařilo objevit pouze jednotlivé 
kusy zastupující štípanou a broušenou industrie z období neo-
litu, které mohou souviset s již v minulosti identifikovaným síd-
lištěm kultury s moravskou malovanou keramikou, nacházejícím 
se cca 1 km východním směrem (souhrnně Bartík 2014).

Z pohledu rozsahu paleolitického osídlení Moravy byl nález 
učiněn ve zcela periferní oblasti s prozatím nízkým počtem do-
kladů o pobytu lidí. Nejbližší ojedinělé mladopaleolitické arte-
fakty jsou známy z Jemnice – „U nádraží ČD“ (Vokáč, Houzar 
2002), Louky u Jemnice, Police (Koštuřík et al. 1986), Uherčic 
(Oliva 2005), Chvalkovic a Vratěnína. Početnější a chronolo-
gicky zařaditelné kolekce (aurignacien) se pak nacházejí nejblíže 
až z okolí dolnorakouského Drosendorfu (Kiessling 1928).

Literatura
Bartík, J. 2014: Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelské 

kultury v prostoru nejzápadnější Moravy. Rkp. magisterské 
diplomové práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. 
Ústav archeologie a muzeologie. Uloženo: Ústav archeologie 
a muzeologie FF MU. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/
wqmcg/.

Kiessling, F. 1928: Das Aurignacien im Plateaulehme. Ein Beitrag 
zur Beurteilung der Alters- und Kulturstufe des Urmenschen im 
nördlichen Waldviertel, Niederösterreich. Wien: Verlag Roland.

Koštuřík, P., Kovárník, J., Měřínský, Z., Oliva, M. 1986: Pravěk 
Třebíčska. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 
Západomoravské muzeum v Třebíči.

Oliva, M. 2005: Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. Brno: 
Moravské zemské muzeum.

Vokáč, M., Houzar, S. 2002: Jemnice (okr. Třebíč). Přehled 
výzkumů 43, 131.

Summary
A bifacially retouched point (Fig. 13) made from patinated 
brown opal was found during a surface survey in autumn 2021 
in Jemince – “Svícínky” field (Třebíč District). This isolated find 
can be tentatively dated to the Middle to Early Upper Paleolithic.

Milan Vokáč, Jaroslav Bartík

Obr. 13. Jemnice. Hrot z opálu. Foto J. Bartík, kresba J. Brenner.
Fig. 13. Jemnice. Point made from opal. Photo by J. Bartík, drawing by J. Brenner.

https://is.muni.cz/th/wqmcg/
https://is.muni.cz/th/wqmcg/
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Kadov (okr. Znojmo)
„Kadovská hora“.
Střední paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -623103, -1182230

Výrazné návrší s kótou 367,2 m jihovýchodně od obce, od-
kud pochází klasický nález křemencového pěstního klínu (Oliva 
2016, 194, obr. 9), průběžně sleduje P. Šmacho. Nově odtud získal 
hrubý bifaciální artefakt, značně alterovaný, z rohovcové brek-
cie (obr. 14: 1). Je celkově oválného tvaru, bez špičky, ale právě 
v této oblasti je čerstvě poškozen. Tento artefakt může patřit 
k pěstnímu klínu, stejně jako nepravidelné jádro z křídového ro-
hovce (obr. 14: 2).

Literatura
Oliva, M. 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. Brno: 

Moravské zemské muzeum.

Summary
A coarse, bifacially retouched and significantly altered artefact 
from breccia chert and an irregular core from Cretaceous chert 
were found on Kadov Hill (Znojmo District) (Fig. 14). The ar-
tefact from breccia chert might be a part of a hand axe (Oliva 
2016, 194, Obr. 9). 

Martin Oliva

Kramolín (okr. Třebíč)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Kramolín hill-fort revisited. Archaeological potential of 45 years 
flooded site
Návrat na hradisko Kramolín. Archeologický potenciál 45 let 
zatopené lokality

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Rudolf Procházka, Matěj Kmošek,  
Klára Augustinová, Petr Žákovský

Křepice (k. ú. Křepice u Hustopečí, okr. Břeclav)
„Staré hory“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9929728N, 16.7130056E

Na jaře 2021 našel a vyzdvihl autor zprávy 100 m jihozá-
padně od křížku obětem cholery z r. 1831, v poloze „Staré hory“, 
silně patinovanou čepel s šikmou retuší (obr. 15.), vyrobenou 
z eratického silicitu, a větší úštěp s místní retuší z rohovce typu 
Krumlovský les.

Tato drobná paleolitická lokalita byla jako dosud poslední na 
katastru obce Křepice objevena již P. Škrdlou a jeho spolupracov-
níky v roce 2009 (Škrdla et al. 2009).

Literatura
Škrdla, P., Havlíček F., Rychtaříková, T. 2010: Křepice (okr. Břeclav). 

Přehled výzkumů 51, 282–283.

Summary
A patinated blade with oblique truncation (Fig. 15) made from 
erratic flint and a larger retouched flake made from Krumlovský 
les type chert were found in Křepice – “Staré hory” field (Břeclav 
District) in spring 2021.

Petr Šmacho

Obr. 14. Kadov. Artefakty. Kresba T. Janků.
Fig. 14. Kadov. Artefacts. Drawing by T. Janků.

Obr. 15. Křepice. Čepel s šikmou retuší.  
Kresba P. Šmacho.
Fig. 15. Křepice. Blade with oblique truncation.  
Drawing by P. Šmacho.
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Mistřice (k. ú. Mistřice I, okr. Uherské Hradiště)
„Hlubočky“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0790225N, 17.5635422E

Při povrchovém průzkumu v trati „Hlubočky“ se podařilo 
nalézt dva paleolitické štípané artefakty, které rozšířily proza-
tím nepočetnou kolekci z okolí kóty 337,4 m (cf. Škrdla 2005, 
115). Jedná se o drobnou, bíle patinovanou čepel s odlomenou 
proximální částí (obr. 16: 1) a mesiální fragment masivní čepele 
s tenkou prosvítající patinou. Obě čepele jsou zhotoveny z era-
tického silicitu. Masivní čepel je opatřena výrazným vrubem se 
známkami silného odrcení (obr. 16: 2). Protilehlý, menší vrub 
lze s ohledem na absenci patiny považovat za recentní. Loka-
lita je zařazena prozatím pouze rámcově do mladého paleolitu, 
a proto ji bude nutné opětovně sledovat a pokusit se získat další 
technologicky či typologicky signifikantní artefakty. 

Při úvahách o klasifikaci nálezů z Mistřic – „Hlubočků“ je 
ještě možné zmínit kolekci, která pochází z nedaleké lokality 
Bílovice/Nedachlebice. Tato je situována přibližně 1 km severo-
-severovýchodně od popsané polohy „Hlubočky“, na temeni ná-
vrší vybíhajícího z plošiny „Hlubočků“, v rozmezí nadmořských 
výšek 300–313 m. Tato kolekce je charakterizována převahou era-
tického silicitu v surovinovém spektru a na základě přítomnosti 
vysokých škrabadel je řazena k aurignacienu (Škrdla 2005, 75).

Literatura
Škrdla, P. 2005: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the 

Morava River. Dolnověstonické studie 13. Brno: Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno.

Summary
Two Paleolithic chipped artefacts (Fig. 16) were found dur-
ing a surface survey in Mistřice – “Hlubočky” field (Uherské 
Hradiště District) (cf. Škrdla 2005, 115).

Jaroslav Bartík, Petr Škrdla

Mohelno (k. ú. Mohelno, okr. Třebíč)
„Plevovce“.
Pozdní fáze mladého paleolitu. Sídliště. Sonda. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1043883N, 16.1510556E

V rámci dvou plánovaných odstávek Přečerpávací vodní elek-
trárny Dalešice se počátkem července a srpna 2021 uskutečnily 
dva záchranné archeologické výzkumy kamenných struktur D a E 
na lokalitě Mohelno-Plevovce. V případě kamenné struktury D 
(KSD) se navazovalo na výzkum z roku 2020 (Rychtaříková et al. 
2021). Sonda byla rozšířena severním a jižním směrem, kde pro-
storová analýza získaných nálezů v prostředí softwaru Surfer 
naznačovala možné přesahy nálezů mimo dlážděnou plochu. 
Severní část byla porušena studánkou vyloženou kameny a z ní 
po spádnici vybíhajícím odvodňovacím korytem (obr. 17). Přes-
tože studánka neposkytla žádný přesvědčivý archeologický ma-
teriál umožňující její přiřazení ke konkrétní epizodě osídlení, 
byl z ní odebrán organický materiál, který by mohl v budoucnu 
umožnit rekonstrukci prostředí a upřesnit její dataci. Studánka 
spolu s odvodňovacím kanálkem porušily paleolitickou vrstvu, 
a ojedinělé artefakty se tak dostaly do jejich výplně. Ve výplni 
koryta se též nacházely drobné fragmenty keramiky z období 
neolitu a novověku, ale i v tomto případě je nasnadě brát v po-
taz možnou kontaminaci. Domníváme se, že by tato struktura 
mohla chronologicky spadat nejspíše do období středověku až 
novověku. Odkrytá a prozkoumaná plocha se strukturou KSD 
je 27 m2, z toho 12,25 m2 bylo prozkoumáno v roce 2021. Spo-
lečně se sezónou 2020 bylo zaměřeno 576 artefaktů a dalších 
4 615 kusů bylo získáno z plavení sedimentů. Celková kolekce 
dosáhla 5 191 artefaktů. Soubor doplňují nálezy drobných hru-
dek červeného barviva, fragmentů zvířecích zubů a kostí a po-
četná hrubotvará industrie z granulitu a amfibolitu.

V prostoru kamenné struktury E (KSE) byla plocha mírně roz-
šířena na severním i jižním okraji, kde analýza plošné distribuce na-
značovala možné pokračování polohy s nálezy (Bartík et al. 2020). 
Získáno bylo pouze několik desítek především drobných artefaktů. 
V severovýchodní partii zkoumané plochy jsme opět zachytili prů-
běh odvodňovacího koryta pokračujícího od struktury KSD.

Od roku 2019 je také po menších úsecích průběžně zkoumán 
prostor koncentrace 2 (AC2) v blízkosti vyústění východního 
erozního koryta, která byla poprvé identifikována v roce 2013 
(Škrdla et al. 2015). Obnovení výzkumu AC2 iniciovalo v roce 2019 
začištění 10 m dlouhého profilu, na kterém se podařilo zdoku-
mentovat vrstvu s nálezy štípaných artefaktů a drobných úlomků 
spálených zvířecích kostí. V následujícím roce se výzkum zaměřil 
už jen na 5 m dlouhý úsek profilu (sektory 5a–9b), kde se kon-
centrovalo největší množství spálených kostí. Zde bylo odkryto 
několik větších bloků a valounů granulitu, ortoruly a amfibolitu, 
uspořádaných do nesouvislého půlkruhu. Výzkum v roce 2021 se 
zaměřil na ověření potencionálního pokračování této struktury 
jihozápadním směrem. Prozkoumán byl pás o šířce 1,5 m, další 
navazující kameny ale už nalezeny nebyly. Celková odkrytá plo-
cha v roce 2021 činila 12,5 m2. Průběh exkavace i průběžné do-
kumentace značně komplikovalo periodické zaplavování nálezové 
situace (obr. 18). Předběžná analýza prostorové distribuce nálezů 
indikuje, že se mohlo jednat o pozůstatky, kameny částečně vy-
mezené sídlištní struktury s ohništěm. Analýza prostorové dis-
tribuce spálených kostí vykazuje nepravidelně kruhový tvar s vý-
běžkem k jihu – nálezy všemi směry doznívají s výjimkou sektorů 
6b a 7a. Podobnou prostorově vymezenou distribuci pak můžeme 
pozorovat i u štípaných artefaktů, kterých bylo po započítání vý-
plavů získáno několik stovek kusů. V centrální části struktury se 

Obr. 16. Mistřice. Štípané artefakty. Kresba J. Brenner.
Fig. 16. Mistřice. Chipped artefacts. Drawing by J. Brenner.
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podařilo odrýt také dvě větší nespálené kosti náležející fragmen-
tům žebra a dlouhé kosti velkého savce (pravděpodobně koně).

V průběhu snižování pokryvných sedimentů v nadloží AC2 
byl v roce 2021 nalezen ještě depot tří bipolárně těžených čepe-
lových jader z eratického silicitu. Jádra se stratigraficky nachá-
zela o 50 cm výše oproti horizontu s nálezy kamenů a spálených 
kostí a mohla by pravděpodobně souviset s industrií objevenou 
nedaleko v prostoru AC1, odkud byla získána téměř identická já-
dra (Škrdla et al. 2015). Tato nově získaná stratigrafická infor-
mace bude do budoucna klíčová pro datování jednotlivých fází 
paleolitického osídlení lokality.

V následujícím roce bude výzkum lokality pokračovat, a to 
zejména v místě předpokládané struktury F (KSF, Rychtaří-
ková et al. 2021, obr. 9), kde pokračující eroze již odhalila dva 
kameny a několik artefaktů.

Literatura
Bartík, J., Škrdla, P., Rychtaříková, T., Demidenko, Yu. E., 

Nejman, L. 2020: Kamenná struktura E v Mohelně-Plevovcích: 
nová výzva pro metodiku výzkumu. Přehled výzkumů 61(1), 
47–57. DOI 10.47382/pv0611-05. Dostupné také z: 
http://pv.arub.avcr.cz/61_1_05.pdf.
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Mohelno (okr. Třebíč). Přehled výzkumů 62(1), 176–177.

Škrdla, P., Bartík, J., Rychtaříková, T. 2015: Dvě koncentrace 
epigravettských artefaktů v Mohelně-Plevovcích. Přehled 
výzkumů 56(1), 9–29. Dostupné také z: https://www.arub.cz/
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Summary
The rescue excavation at the Mohelno-Plevovce site (Třebíč Dis-
trict) continued during the two planned maintenance breaks at 
Dalešice Hydro Power Plant in summer 2021. Several sub-sec-
tors along the trench margins of stone structures D and E (here-
inafter referred to as “KSD” and “KSE”) were excavated. KSD 
trench was significantly enlarged in the northern direction. The 
excavation of the KSD (Fig. 17) and KSE was completed and fur-
ther artefacts were recovered. In addition, the trench in the area 
of artefact concentration 2 (hereinafter referred to as “AC2”) 
(Fig. 18) was enlarged in the south-western direction. The pre-
liminary analysis of the spatial distribution of AC2 allows us 
to interpret it as a dwelling structure with a hearth, partially 
encircled with large stones. The excavation will continue next 
year, especially in the location of the presumed KSF structure.

Klára Augustinová, Petr Škrdla, Jaroslav Bartík, Tereza Rychtaříková

Mohelno (okr. Třebíč)
„Žlíbky“, „Nad Panským“.
Počáteční fáze mladého paleolitu, pozdní fáze mladého paleolitu. 
Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1257633N, 16.1739389E

Poloha je situována na temeni vymezeném Štenkravou na 
jihu a Skřipinským potokem na severu a klesajícím východním 
směrem od návrší Doubrava k obci Mohelno. Lokalita je známa 
především objevem neolitického rondelu (Kuča et al. 2011) 
a s ním souvisejícími bohatými neolitickými nálezy. Intenzivní 
povrchové průzkumy však v průběhu let odhalily také drobnou 
kolekci 16 patinovaných artefaktů, jejíž bližší popis je tématem 
tohoto příspěvku. Sedm artefaktů je vyrobeno z eratického sili-
citu, ostatní z rohovce typu Krumlovský les. Za pozornost stojí 
dva artefakty – nevýrazný odštěpovač z rohovce typu Krum-
lovský les a atypické karenoidální škrabadlo na krátkém úštěpu 
eratického silicitu (obr. 19). Posledně jmenovaný artefakt se 
spolu se zlomkem drobné čepele poškozené impaktem, také 
z eratického silicitu, odlišuje od zbytku kolekce výrazně méně 
intenzivní patinací povrchu – zatímco u většiny artefaktů ne-
prostupná, mléčně bílá patina pokrývá celý povrch artefaktu, 
u dvou zmíněných artefaktů pod patinou prosvítá původní barva 
suroviny.

Zatímco většina kolekce nepochybně přísluší počáteční fázi 
mladého paleolitu, která je známa i z nedalekých poloh „Na Šibe-
nici“ (na stejném temeni, výše ve svahu) či „Mančalov“ (na sou-
sedním temeni severně popisované polohy, opět v o něco vyšší 
nadmořské výšce) a dalších (souhrnně Škrdla et al. 2012), dva 
méně intenzivně patinované artefakty mohou naznačovat akti-
vity v mladších obdobích paleolitu, hypoteticky nelze vyloučit 
souvislost s osídlením polohy Mohelno-Plevovce, kde byla dolo-
žena podobná atypická karenoidální škrabadla z eratického sili-
citu v rámci výzkumu kamenných struktur (Škrdla et al. 2016), 
případně by mohly náležet mezolitu či pozdnímu paleolitu, je-
jichž doklady se v poslední době v okolí podařilo identifikovat 
(nepublikováno).

Obr. 17. Mohelno. Pohled na výzkum kamenné struktury D s odkrytou studánkou. 
Foto J. Bartík.
Fig. 17. Mohelno. View of the stone structure D excavation with cleaned spring. 
Photo by J. Bartík.

Obr. 18. Mohelno. Pohled na výzkum prostoru koncentrace 2. Foto J. Bartík.
Fig. 18. Mohelno. View of the artefact concentration 2 excavation. Photo by J. Bartík.

http://pv.arub.avcr.cz/61_1_05.pdf
https://www.arub.cz/prehled-vydanych-cisel/PV56_1_studie_1.pdf
https://www.arub.cz/prehled-vydanych-cisel/PV56_1_studie_1.pdf
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Summary
A periodic surface survey within the area of a Neolithic site in 
Mohelno – “Žlíbky” and “Nad Panským” fields (Třebíč District) 
with a circular enclosure yielded, among other things, a small 
collection of Paleolithic artefacts. While the larger part of the 
assemblage is attributed to the Early Upper Paleolithic also 
known from the neighbouring locations, an atypical carenoidal 
endscraper (Fig. 19) and a blade fragment with impact traces, 
both made from slightly patinated erratic flint, suggest a possi-
ble later dating.

Petr Škrdla, Jaroslav Bartík, Petr Knotek, Marcel Lengyel

Mokrá-Horákov (k. ú. Horákov, okr. Brno-venkov)
„Ořechová seč“, Horákov I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2113097N, 16.7338158E

Na jaře 2019 nalezl autor zprávy cca 150 m jihojihozápadně 
od halštatské mohyly Hlásnice, poblíž litinového křížku na okraji 
polní cesty u lesa, škrabadlo ze silně patinovaného spongolitu 
(obr. 20). Nález pravděpodobně souvisí se zde v minulosti obje-
venou mladopaleolitickou složkou štípané industrie, která obsa-
hovala i listovitý hrot (Skutil 1937).

Literatura
Skutil, J. 1937: Některé dosud neznámé paleolitické nálezy na 

Moravě. Obzor praehistorický X (1936–37), 259–280.

Summary
An endscraper (Fig. 20) from patinated spongolite was dis-
covered near the eponymous Hallstatt barrow in Horákov – 
“Ořechová seč” field (Brno-Country District).

Petr Šmacho

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
„Dolní Novosady“, „U Lípy“.
Mladý paleolit. Neurčený areál. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum, inv. č. 3600.

Lokalizace: S-JTSK – -622331, -1174740

V muzeu v Moravském Krumlově je pod inv. č. 3600 uložena 
proximální část velké jednostranně retušované čepele vyrobené 
z pazourku (obr. 21). Podle zápisu v inventární knize byla na-
lezena v trati „Dolní Novosady“ v místě zvaném „U Lípy“ na 
pozemku J. Kaufmana, vedoucího zdejšího muzea. Lokalizace 
odpovídá nejspíše dolní části jihovýchodního svahu jihozápadně 
od historického středu města.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A proximal part of a large laterally retouched blade made from 
flint (Fig. 21) was found in the Moravský Krumlov museum’s de-
pository. Originally, it was found in “Dolní Novosady” field, 
southwest of the centre of Moravský Krumlov (Znojmo District).

Martin Oliva

Obr. 19. Mohelno. Škrabadlo. Foto J. Bartík, kresba J. Brenner.
Fig. 19. Mohelno. Endscraper. Photo by J. Bartík, drawing by J. Brenner.

Obr. 20. Mokrá-Horákov. Škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 20. Mokrá-Horákov. Endscraper. Drawing by 
P. Šmacho.

Obr. 21. Moravský Krumlov. Retušovaná čepel.  
Kresba T. Janků.
Fig. 21. Moravský Krumlov. Retouched blade. 
Drawing by T. Janků.



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  P a l e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  101–120 

111

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
Krumlovský les.
Mezolit. Skupina/síť sond. Badatelský výzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -615159, -1177144 

V roce 2021 byl po 28 letech ukončen výzkum pravěkého 
dolování rohovce v Krumlovském lese. K vyhloubení poslední 
sondy vedl markantní úpad hladiny sloje východním směrem 
v sondě II-9-3 z roku 2018 (Oliva 2020). Pokles dna dával na-
ději na objev hlubšího extrakčního zásahu do podloží, možná 
staršího. O metr dále po vrstevnici k východu byla tedy ote-
vřena sonda, orientovaná delší stranou proti svahu. Horního 
půl metru opět tvořila světlá vyluhovaná prachová svahovina 
s industrií s plošně redukovanými jádry, nepochybně ze starší 
doby bronzové. Následovala obvyklá poloha tuhého písčitě-det-
ritického sedimentu hnědorezivé barvy, která obsahovala více 
uhlíků, dosud nedatovaných. Štípaná industrie netvořila žádné 
koncentrace, jádra jsou převážně drobnější nepravidelná nebo 
s nezdařilou paralelní redukcí. Nepravidelně zvlněného dna 
jsme dosáhli v max. hloubce 200 cm. Těženou sloj představoval 
tuhý hlinitě-písčitý sediment s řídkým výskytem rohovcových 
valounů, ojediněle přesahujících velikost pěsti. Úroveň dna tedy 
zhruba odpovídá max. hloubce dosažené v sondě z roku 2018.

Literatura
Oliva, M. 2020: Krumlovský les II-east: Recent excavations of 

the Mesolithic mining area. Acta Musei Moraviae, scientiae 
sociales CV(2), 167–179.

Summary
The excavation of the prehistoric chert mining area in Krum-
lovský les (Znojmo District) was completed in 2021 (Fig. 22). 
A test pit enlarging the TP II-19-3 trench from 2018 to the east 
reached a depth of 2 m. Under a Bronze Age spoil heap, a Meso-
lithic deposit with chipped stone industry and charcoal was 
found. 

Martin Oliva

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
„Obory“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Badatelský výzkum.  
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0421558N, 16.3388669E

Místní rodák p. Vespalec předal do muzea štípanou industrie 
v počtu 101 kusů, na jejímž základě byl proveden povrchový prů-
zkum lokality. Vzhledem k osetí pole bohužel nepřinesl žádné 
další nálezy. V souboru převažoval rohovec typu Krumlovský les 
(62 ks varieta II, 29 ks varieta I), dále se zde vyskytoval silicit 
z glaciálních sedimentů, křídový spongiový rohovec, jeden opál 
a dva kusy přepálené. Technologicky převažují úštěpy (63 ks) 
nad čepelemi (12 ks) a jejich fragmenty (6 ks), jedním jádrem 
a jádrovými rezidui (2 ks). V jednom případě byla určena hře-
benová čepel. Z nástrojů se vyskytly retušované čepele (3ks), 
škrabadla (5 ks, obr. 23: 1, 2), dvě drásadla na úštěpech bez 
plošné retuše a dvě klínová rydla (obr. 23: 3, 4). Místní retuš byla 
zřejmá na 3 úštěpech. Několik zlomků artefaktů bylo z důvodu 
poškození mrazem neurčitelných (7 ks).

Publikované nálezy představují doposud neznámou paleoli-
tickou lokalitu na katastru Moravského Krumlova, kterou lze na 
základě výskytu typických artefaktů v doposud shromážděném 
souboru zařadit do aurignacienu (dle Oliva 1987), která tak do-
plňuje mapu aurignackých lokalit v oblasti Krumlovského lesa: 
např. Vedrovice, Kupařovice, Olbramovice, Kubšice, Vojkovice 
a další (souhrnně Oliva 1987; 1996).

Literatura
Oliva, M. 1987: Aurignacien na Moravě. Studie Muzea Kroměřížska ´87. 

Kroměříž: Muzeum Kroměřížska.
Oliva, M. 1996: Prehistoric exploitation and utilisation of the 

Krumlovský les hornstone. In: J. Svoboda (ed.): Paleolithic in the 
Middle Danube region. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 5. 
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 49–66. 

Summary
The assemblage of chipped stone industry (101 pieces) from the 
“Obory” field represents a new archaeological site discovered 
in the cadastral area of Moravský Krumlov (Znojmo District). 
Characteristic artefacts (Fig. 23) allow this assemblage to be 
attributed to the Aurignacian (according to Oliva 1987) and 
thus extend a list of the Aurignacian sites known in the area of 
Krumlovský les (Vedrovice, Kupařovice, Olbramovice, Kubšice, 
Vojkovice and others) (Oliva 1987; 1996). 

Martin Kuča, Petr Matějec

Obr. 23. Moravský Krumlov – „Obory“. Vybrané artefakty. Kresba P. Matějec.
Fig. 23. Moravský Krumlov – „Obory“. Selected artefacts. Drawing by P. Matějec.

Obr. 22.  
Moravský Krumlov – 
Krumlovský les.  
Záběr z výzkumu. 
Foto M. Oliva.
Fig. 22.  
Moravský Krumlov –  
Krumlovský les. 
During the  
excavation. Photo 
by M. Oliva.
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Nesovice (k. ú. Letošov, okr. Vyškov)
Letošov; „Kopce“.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -565800, -1169288

Severoseverozápadně od obce na temeni jihozápadního te-
rénního výběžku z Milonického lesa (Malhotek) v nadmořské 
výšce 294 m zjistil paleolitické nálezy již M. Mazálek (1960, 47). 
Později upadla lokalita v zapomnění, až v roce 2021 ji ově-
řil P. Šmacho. Vyzdvihl tu atypické škrabadlo na čepelovitém 
úštěpu z radiolaritu (obr. 24), odštěpovač z nazelenalého radio-
laritu (?), zlomek čepele, 3 úštěpy, 4 odštěpky, nepravidelné já-
dro s většími negativy a 3 silně vytěžená jádra. Mezi surovinami 
převládají různé rohovce. 

Literatura
Mazálek, M. 1960: Paleolitický výzkum Bučovska na Moravě. Časopis 

Moravského muzea, vědy společenské XLV, 27–68.

Summary
An atypical endscraper (Fig. 24), a splintered radiolarite arte-
fact and core fragments were found by P. Šmacho in Nesovice- 
-Letošov – “Kopce” field (Vyškov District).

Martin Oliva

Nová Ves (k. ú. Nová Ves u Oslavan,  
okr. Brno-venkov)
„Nad Skalou“.
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0945606N, 16.3110522E

Nad stržemi vymezené ostrožně nad levým břehem řeky Jih-
lavy vyzdvihl autor zprávy dvojité nehtovité škrabadlo (obr. 25) 
vyrobené z rohovce typu Krumlovský les varieta II. Lokalitu 
objevil a publikoval P. Škrdla (2012), který ji klasifikoval jako 
mladopaleolitickou s mladší příměsí.

Literatura
Škrdla, P. 2012: Paleolitické osídlení středního Pojihlaví. 

Mikroregionální studie. Acta Musei Moraviae, scientiae 
sociales XCVII(1), 15–44.

Summary
A double endscraper (Fig. 25) was discovered in Nová Ves – 
“Nad Skalou” field (Brno-Country District).

Petr Šmacho

Nová Ves (k. ú. Nová Ves u Oslavan, okr. Brno-venkov)
„Nad Skalou“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – Poloha 1: 49.0946447N, 16.3101564E; 
poloha 2: 49.0950908N, 16.3123450E; poloha 3: 49.0939086N, 16.3141869E

V roce 2021 se podařilo v poloze Nová Ves u Oslavan – „Nad 
Skalou“ objevit při povrchových prospekcích a menším archeolo-
gickém výzkumu dvě nové koncentrace paleolitických artefaktů. 
Celkem jsou z této trati tak evidovány již tři polohy s paleolitic-
kými nálezy. První doposud známá koncentrace byla již dříve 
identifikována v jihozápadní části ostrožny situované nad levým 
břehem řeky Jihlavy a vymezené stržemi a částečně i příkrou 
skalní stěnou. Pochází odtud kolekce 39 artefaktů zhotovených 
převáženě z rohovců typu Krumlovský les (Škrdla 2012, 19). 
Druhé místo s paleolitickými nálezy bylo zjištěno cca 150 m SVV 
od první koncentrace a cca 40 m východně od polní cesty, která 
ostrožnu protíná v ose S–J. Při záchranném výzkumu zaměře-
ném na dokumentaci rozsáhlého objektu kultury zvoncovitých 
pohárů byly na rozhraní štěrkového podloží a jeho výplně nale-
zeny dva paleolitické artefakty – amorfní zlomek se známkami 
mírného přepálení a drobný, mesiální fragment čepele ze středně 
silně patinovaného eratického silicitu. Třetí koncentrace nálezů 
pak spočívala 200 m jihovýchodně od koncentrace 2, v místech 
kde se rovný terén začíná lámat v pozvolný k jihu ukloněný svah. 
Zde byly na ploše několika metrů čtverečních získány 3 paleoli-
tické artefakty – drobný zlomek z rohovce typu Krumlovský les, 
semikortikální úštěp z eratického silicitu (obr. 26: 1) a proxi-
mální fragment masivní čepele s nesouvislou bilaterální retuší 
(obr. 26: 2). Zlomek čepele je pokryt silnou patinou, pravděpo-
dobně však byla zhotovena rovněž z eratického silicitu. Nálezy 
z polohy „Nad Skalou“ lze prozatím zařadit pouze rámcově do 
mladého paleolitu, přičemž v případě koncentrace 1 je pravdě-
podobná souvislost industrie s jeho počátkem (Škrdla 2012, 19).

Obr. 24. Nesovice-Letošov. Atypické škrabadlo.  
Kresba T. Janků.
Fig. 24. Nesovice-Letošov. Atypical endscraper.  
Drawing by T. Janků.

Obr. 25. Nová Ves u Oslavan III. Dvojité nehtovité 
škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 25. Nová Ves u Oslavan III. Double thumbnail 
endscraper. Drawing by P. Šmacho.

Obr. 26. Nová Ves u Oslavan. Štípané artefakty. Kresba J. Brenner.
Fig. 26. Nová Ves u Oslavan. Chipped artefacts. Drawing by J. Brenner.
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Literatura
Škrdla, P. 2012: Paleolitické osídlení středního Pojihlaví. 

Mikroregionální studie. Acta Musei Moraviae, scientiae 
sociales XCVII(1), 15–44.

Summary
Two new scatters of Paleolithic artefacts (Fig. 26) were found 
during a surface survey in 2021 in Nová Ves – “Nad Skalou” field 
(Brno-Country District).

Jaroslav Bartík, Milan Vokáč, Petr Škrdla

Obora (k. ú. Obora u Boskovic, okr. Blansko)
„Sedliska“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Technické muzeum v Brně.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4611306N, 16.6065961E

V rámci terénní prospekce uskutečněné dne 18. 11. 2021 
a zaměřené primárně na ověření přítomnosti raně středověké 
železářské produkce na katastru obce Obora, trati „Sedliska“ byl 
získán i ojedinělý štípaný artefakt pokrytý prosvítající bílou pa-
tinou. Jedná se o drobný preparační úštěp s nevýraznými zbytky 
kůry z eratického silicitu. Nález je možné zařadit pouze rámcově 
do mladého paleolitu. Prozatím nelze spolehlivě rozhodnout, 
zda se jedná o čistě ojedinělý nález nebo o stopu intenzivnějších 
lidských aktivit. Vyloučit nemůžeme ani případnou souvislost 
s dalšími doklady paleolitického osídlení identifikovanými v ne-
dalekém okolí (cf. Oliva, Štrof 1985, 11).

Literatura
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sníženiny a blízkého okolí. Přehled výzkumů 1983, 10–17, obr. 4–10.

Summary
The Upper Paleolithic preparation flake was found in Obora – 
“Sedliska” field (Blansko District) during a surface survey in 2021.

Roman Mikulec, Jaroslav Bartík, Michal Hlavica

Orlovice (okr. Vyškov)
„Lysá Hora“, Orlovice I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -563250, -1158675

Severozápadně od obce na táhlém návrší byla roku 2002 za-
hájena rozsáhlá těžba štěrkopísků, při níž se (dle sdělení hlí-
dače) měly najít bíle patinované „pazourky”. Současná kolekce 
pochází od P. Šmacha; nejzajímavější je 8 cm široký pazourkový 
úštěp s ohlazenou kůrou na větší části povrchu, celkově bíle 
patinovaný, a menší pazourkový úštěp. Tucet dalších úštěpků 
a zlomků z různých rohovců, jednoho pazourku a jednoho ra-
diolaritu může být zčásti přirozeného původu. Nevýrazné pa-
tinované i nepatinované artefakty pocházejí i z tratí „Roznitál“ 
a „Vrchní Židlíky“.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
White patinated chipped stone artefacts were allegedly occur-
ring during the gravel exploitation north-west from Orlovice 
(Vyškov District). The existence of the archaeological site was 
proved later by isolated finds including a large flake made from 
white patinated flint.

Martin Oliva

Oslavany (okr. Brno-venkov)
„Kukla“.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1239381N, 16.3427506E

Při náhodném průzkumu pole směřujícího od údolí Oslavy 
ke „Kukle“, na levé straně od silnice z Oslavan směrem k Pado-
chovu, byl nalezen patinovaný úštěp. Nadmořská výška nálezu 
je přibližně 250 m. Podle makroskopického určení je artefakt 
zhotoven z rohovce typu Krumlovský les. Uvedený nález může 
souviset s polohou VII podle J. Skutila (1934).

Literatura
Skutil, J. 1934: Nejstarší osídlení Ivančicka. Ročenka městského muzea 

v Ivančicích 1933, 7–10.

Summary
A patinated artefact was found during a surface survey in Osla-
vany – “Kukla” field (Brno-Country District). It could be related 
to artefacts found near the site earlier. 

Martin Kuča, Petr Matějec

Ostrov nad Oslavou (k. ú. Suky, okr. Žďár nad 
Sázavou)
Suky; kóta Suky.
Micoquien. Dílenský areál. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: u autora.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4733886N, 16.0074006E

Roku 2019 byl koupí na mineralogické burze v Tišnově zís-
kán paleolitický artefakt – silně eolitizované křišťálové drásadlo 
(obr. 27). Artefakt našel v roce 2009 sběratel minerálů a brusič 
L. Bukáček na známém mineralogickém nalezišti křišťálové su-
roviny asi 30 m jihovýchodně od kóty Suky 584 m.

V minimálně jednom případě byl obdobný pravěký artefakt 
shledán natolik esteticky působivým, že byl mineralogickou fir-
mou Vladimír Krejčí (Drahé kameny online) bez brusičských 
zásahů zasazen do stříbrné obruby a v roce 2020 na e-shopu 
z neznalosti věci prodán jako moderní brož. Prohlídkou zásob 
suroviny byly následně z této firmy zachráněny 4 další paleoli-
tické eolitizované artefakty – přímé drásadlo a 2 úštěpy z křiš-
ťálu a jeden úštěp s přeretušovaným bulbem z citrínu. Všechny 
tyto artefakty byly nalezeny V. Krejčím a jeho matkou v průběhu 
posledních 10 let na lokalitě Suky I.



Z p r áv y o v ý z k u m e c h z a ro k 2 0 21:  P a l e o l i t  X  P řeh l e d v ý z k u m ů 63 /1,  202 2 X  101–120 

114

Jako archeologická lokalita Suky I. bylo toto naleziště křiš-
ťálů známé již K. Valochovi (2004). Bohužel většina zde nale-
zených artefaktů byla zničena přebroušením coby surovina na 
výrobu šperků, neboť nálezci nepoznali, že se jedná o pravěké 
artefakty.

Literatura
Valoch, K. 2004: Křišťály jako surovina štípané industrie. Acta Musei 

Moraviae, scientiae sociales LXXXIX, 129–166.

Summary
A small assemblage of Paleolithic artefacts from rock crystal 
(Fig. 27) and citrine quartz was found in Ostrov nad Oslavou at 
the Suky I site (Žďár nad Sázavou District), nearby the elevation 
marker at 584 m a.s.l.

Petr Šmacho

Pasohlávky (k. ú. Mušov, okr. Brno-venkov)
„Na Pískách“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – Artefakt 1: 48.8823072N, 16.5854919E;  
artefakt 2: 48.8821278N, 16.5852400E

Při povrchové prospekci v trati „Na Pískách“, v jižní části ka-
tastrálního území dnes již zaniklé obce Mušov, byly při povr-
chové prospekci objeveny dva kusy reprezentující štípanou in-
dustrii. Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Dyje (při horní 
nádrži vodního díla Nové Mlýny), respektive na levém břehu 
Dunajovického potoka. Reliéf je zde tvořen rovnou, mírně vy-
výšenou štěrkovou terasou s místy navátými písky, rozkládající 
se v průměrné nadmořské výšce 175 m. Širší půdní pokryv tvoří 
hluboké až středně hluboké černozemě a regozemě.

První artefakt představuje proximálně-mesiální část širší, 
silně patinované čepele o max. rozměrech 36,4 × 24,3 × 9,6 mm 
(obr. 28: 1). Čepel je zhotovena ze silicitu z glacigenních sedi-
mentů. Na její levé laterární straně je dochovaná hnědožlutá 
kůra. Tvar čepele utváří polygonální příčný průřez s rovnoběž-
nými negativy na dorsální straně, přičemž podélný průřez a tvar 
boků nelze vzhledem k fragmentárnosti artefaktu určit. Čepel 

pochází z produkční fáze těžby jednopodstavového jádra. Pozice 
kůry a charakter negativů na dorsální straně značí, že čepel byla 
odbita z levé části těžební plochy přilehající k boku jádra. Roz-
bitá patka neumožňuje určit její typ ani použitý otloukač. Ve 
spodní, lomové části jsou na hraně z ventrální strany přítomné 
negativy drobných odbití, které svědčí o používání této „pra-
covní hrany“.

Druhý artefakt představuje kompletní, silně patinovanou 
čepel o max. rozměrech 53,2 × 16,5 × 5,3 mm (obr. 28: 2). Čepel 
je zhotovena ze silicitu krakovsko-čenstochovské jury, na jejíž 
levé laterární straně je dochovaná hnědožlutá kůra. Tvar čepele 
formují konvergentní boky s lichoběžníkovitým příčným průře-
zem a vypouklým podélným profilem. Čepel opět pochází z plné 
těžby jednopodstavového jádra, jak dokazují přítomné negativy 
na dorsální straně. Pozice kůry a charakter negativů na dorsální 
straně značí, stejně jako u prvního artefaktu, že čepel pochází 
z levé části těžební plochy přilehající k boku jádra. Patku je 
možné označit jako kombinaci hladké a lineární varianty. Na 
ventrální straně je pod patkou přítomen drobný odštěp v místě 
úderu a dále zřetelný bulbus. Tyto znaky napovídají, že při těžbě 
byl jako otloukač použit měkký kámen.

Na základě shodných typologických a technologických 
znaků je možné oba artefakty zařadit do mladého paleolitu, což 
by znamenalo první dokumentovaný doklad nálezů z mladého 
paleolitu na katastrálním území Mušov. Přibližně pět kilome-
trů východně se nachází známý sídelní areál Dolní Věstonice – 
Pavlov – Milovice z období gravettienu, který se také rozkládá 
na pravém břehu řeky Dyje (více Svoboda 2016). Nově objevená 
poloha tak může souviset s pohybem pavlovienských skupin lov-
ců-sběračů v širším okolí Pavlovských vrchů.

Literatura
Svoboda, J. 2016: Dolní Věstonice – Pavlov. Praha: Academia.

Obr. 27. Ostrov nad Oslavou. Drásadlo 
z křišťálu. Foto P. Šmacho.
Fig. 27. Ostrov nad Oslavou. Side scraper 
from rock crystal. Photo by P. Šmacho.

Obr. 28. Pasohlávky. Čepele. Foto D. Cibulka, kresba J. Brenner. 
Fig. 28. Pasohlávky. Blades. Photo by D. Cibulka, drawing by J. Brenner. 
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Summary
Two chipped artefacts (Fig. 28) were found during a surface sur-
vey in Pasohlávky – “Na Pískách” field (Brno-Country District). 
The first is a proximal-mesial part of a blade made from erratic 
flint with a strong patina, the second is a patinated blade made 
from Kraków-Częstochova Jurassic silicite. Both could be dated 
to the Upper Paleolithic.

David Cibulka, Martin Novák

Prace (okr. Brno-venkov)
Pracký kopec.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -587589, -1169214

Paleolitická lokalita na severním svahu výrazného táhlého 
návrší kóty 325 m s Mohylou míru byla zjištěna autorem zprávy 
r. 1984 nálezem dvoupodstavového čepelového jádra z křídového 
rohovce (Oliva 1987, 15). Další nálezy učinil později M. Simandl 
(Simandl, Škrdla 2001; Oliva 2016, 257) a nyní P. Šmacho. Jde 
o dvě škrabadla, miniaturní asi z pazourku (obr. 29: 1) a vyšší 
z rohovce typu Krumlovský les, varieta II, (obr. 29: 2) a pazour-
kový úštěp s vruby (obr. 29: 3). Nevyobrazené zůstávají 4 zlomky 
čepelí a 5 úštěpků a odpadu.

Literatura
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Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.
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Moravské zemské muzeum.
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Summary
Two endscrapers, four blade fragments and a debitage (Fig. 29) 
were found in Prace (Brno-Country District) in the northern 
slope at the elevation marker at 325 m a.s.l.

Martin Oliva

Přibice (okr. Brno-venkov)
„Dlouhé vinohrádky“, „Čtvrtky“.
Starý paleolit, střední paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. 
Průzkum. Uložení nálezu: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 48.9541111N, 16.5784086E

Z povrchové prospekce v trati „Dlouhé vinohrádky“ – 
„Čtvrtky“ byl získán silně ohlazený úštěp o max. rozměrech 
38 mm × 23 mm × 7 mm z medově hnědého křídového spongo-
litu místní provenience (obr. 30). Na ventrální, mírně patino-
vané straně je znatelný výrazný bulbus, na dorsální straně po-
tom několik jasně zřetelných negativů. Na dorsální i ventrální 
straně je patrná i hrubá konkávní laterární retuš. Silný obrus 
povrchu úštěpu nedovoluje sledovat jeho další arteficiální znaky. 

Artefakt byl nalezen na 30 metrů vysoké syrovicko-ivaňské 
říční terase nad současným tokem Jihlavy, která je kryta pískem, 
na němž se místy vyvinula staro-pleistocenní půda typu ferreto 
(Valoch et al. 1978). Silný eolický obrus dokazuje, že tento před-
mět je pleistocenního stáří, protože holocenní ani mladopleisto-
cenní artefakty takový intenzivní obrus nemají (Valoch 2003). 
V místě nálezu bylo v roce 2020 objeveno eolicky silně ohlazené 
drásadlo ze stejného typu suroviny (Cibulka 2021, 180). Druhý 
artefakt z této lokality potvrzuje, že se jedná o novou lokalitu ze 
starého/středního paleolitu a nejedná se pouze o ojedinělý nález. 
Oba artefakty tak tvoří drobnotvarou industrii, která doplňuje 
nálezy tzv. valounové industrie ze zdejších říčních teras, respek-
tive z nedaleké nálezové polohy označené K. Valochem jako lo-
kalita Přibice I (trať „Slaniskový kopec“), která se nachází na 
katastrálním území obce Ivaň (Valoch 1977, Cibulka 2021, 180).
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Summary
A laterally retouched flake (Fig. 30) with aeolized surface made 
from honey-coloured spongolite chert was found in Přiblice – 
“Dlouhé vinohrádky” and “Čtvrtky” fields (Brno-Country Dis-
trict). It could be dated to the Early or Middle Paleolithic. A sim-
ilar artefact was found at the same site earlier. 

David Cibulka

Obr. 29. Prace. Štípaná industrie. Kresba T. Janků.
Fig. 29. Prace. Chipped stone industry. Drawing by T. Janků.

Obr. 30. Přibice. Úštěp.  
Foto D. Cibulka, kresba J. Brenner.
Fig. 30. Přibice. Flake. Photo by  
D. Cibulka, drawing by J. Brenner.
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Rudice (k. ú. Rudice u Blanska, okr. Blansko)
„Klínky“; Rudice IV.
Střední paleolit, mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -588746, -1145642

V severozápadním okolí obce vycházejí na povrch štěrky 
s velkým množstvím jurských rohovců velmi variabilního 
vzhledu, které byly na místě zpracovávány. Východně od obce 
u vodárny se nachází lokalita I, objevená roku 1938 J. Simonem 
(Oliva 1987, 28, 30; Valoch 2000). Lokalita II, rovněž spíše mla-
dopaleolitického charakteru, leží v trati „Hájce“ asi 800 m se-
verněji (Valoch, Karásek 2010). Mezi oběma nalezišti, asi 300 m 
SSZ od prvého sleduje P. Šmacho jinou nálezovou plochu, která 
leží na plošině nedaleko kóty 524,9 m (Rudice IV, přičemž jako 
lokalita III je označen pochybný artefakt od cesty ke Kolíbkám: 
Valoch 2000, 115). Dosud z ní získal nevýrazné škrabadlo, bi-
laterálně retušovanou pazourkovou čepel, 2 úštěpy s vruby 
a se zoubky, odštěpovač (obr. 31: 1) a 3 vyklenutá drásadla 
(obr. 31: 2–4). Z pětice jader jsou dvě celá, nepravidelná (jedno 
ze spongolitu) a tři zlomky. Průvodní industrii tvoří dvě čepele, 
jedna spongolitová s hřebenem, druhá pazourková podhřebe-
nová, dále 31 úštěpů a 21 kusů odpadu a zlomků. Větší množství 
sporných artefaktů a pseudoartefaktů bylo skartováno. Není-li 
uvedeno jinak, je vše raženo z místních rohovců. Ze všech paleo-
litických kolekcí z katastru Rudic je tato nejstarobylejší, ač není 
pochyb, že všechny jsou do jisté míry kontaminované.
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Summary
A new site with the Middle Paleolithic finds (Fig. 31) was discov-
ered by P. Šmacho in Rudice – “Hájce” field (Blansko District) 
between the Rudice I and II sites. 

Martin Oliva

Silůvky (okr. Brno-venkov)
„Vinohradské padělky“.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Povrchový sběr. Badatelský 
výzkum. Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský 
Krumlov, p. o., – Městské muzeum.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0978964N, 16.4605103E

Povrchovým průzkumem ve výše uvedené poloze byly mezi 
neolitickým a eneolitickým materiálem (podrobnější popis viz 
oddíly Neolit, Eneolit) rozlišeny tři patinované artefakty. Jedná 
se o úštěp s drásadlovitou retuší, úštěp se zbytky kůry a menší 
nevýrazný úštěp, vše z rohovce typu Krumlovský les. Předběžně 
lze artefakty zařadit do průběhu mladého paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Three patinated artefacts dated probably to the Upper Paleo-
lithic were identified within an assemblage of various Stone Age 
finds from Silůvky – “Vinohradské padělky” field (Brno-Country 
District).

Martin Kuča, Petr Matějec

Sklené nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou)
Brejle; „Na Brejlích“, „Mosty“; Sklené nad Oslavou II.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u autora.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4475614N, 16.0397453E

V roce 2017 při sběru křišťálové suroviny na známé mine-
ralogické lokalitě zvané „Mosty“ v trati „Na Brejlích“ (katastr 
obce Sklené nad Oslavou) nalezl V. Krejčí spolu se svou matkou 
artefakt typologicky na rozhraní vysokého škrabadla a malého 
jádra z patinovaného silicitu z glacigenních sedimentů (obr. 32). 
Podle nálezce se na tomto místě mimo křišťálu dříve řídce vy-
skytovaly i štípané artefakty z jiných surovin, které však byly až 
na nápadné kusy sběrateli krystalů většinou opomíjeny.

Obr. 31. Rudice. Odštěpovač 
a drásadla. Kresba T. Janků.
Fig. 31. Rudice. Splintered tool and 
side scrapers. Drawing by T. Janků.
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Jako archeologická lokalita Sklené nad Oslavou II bylo zdejší 
naleziště křišťálů známé již K. Valochovi (2004), avšak jak on 
sám uvádí, na takto sběratelsky exponovaném místě není již 
možné získat reprezentativní kolekci, a cílený archeologický 
průzkum je zde spíše paběrkováním než vědeckým výzkumem.

Nabízí se hypotéza, že právě odtud byla v mladém paleolitu 
získávána křišťálová surovina na výrobu štípané industrie, která 
byla transportována na známou stanici aurignacienu Nová Dě-
dina I na Kroměřížsku.

Literatura
Valoch, K. 2004: Křišťály jako surovina štípané industrie. Acta Musei 

Moraviae, scientiae sociales LXXXIX, 129–166.

Summary
An Upper Paleolitic small patinated core (Fig. 32) was found 
in Sklené nad Oslavou – “Na Brejlích” field (Žďár nad Sázavou 
District).

Petr Šmacho

Sušice (k. ú. Sušice u Přerova, okr. Přerov)
„Díly za uličkou“, parc. č. 1864/1.
Mladý paleolit. Ojedinělé artefakty. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.4826250N, 17.5394336E

Během výkopových prací realizovaných před rokem 2009 
B. Gibalou v jihozápadním rohu zahrady ležící jižně od centra 
obce Sušice byl nalezen ojedinělý částečně patinovaný artefakt 
mladopaleolitického stáří (obr. 33) společně s drobnými frag-
menty zvířecích kostí (obr. 34). Lokalita se nachází v poloze 
„Díly za uličkou“ na parcele č. 1864/1. Nadmořská výška úrovně 
současného povrchu terénu v místě nálezu činí 234 m.

Nalezeným artefaktem je mírně eolizovaná čepel s late-
rální retuší zhotovená z eratického silicitu. Délka artefaktu činí 
51 mm, šířka 10−24 mm a max. tloušťka 9 mm. Hmotnost činí 
11,565 g. V případě zvířecích kostí nelze vzhledem k jejich tor-
zálnímu stavu zachování jednoznačně určit druh savce (podle 
struktury se pravděpodobně jedná o kosti z mamuta).

Podle výpovědi nálezce pochází čepel i zvířecí kosti z úrovně 
jílovitého podloží žlutohnědého zabarvení, přibližně z hloubky 
1,2 m od úrovně stávajícího terénu. Nálezová poloha je v sou-
časné době zatravněná. Ojedinělé nálezy mohou hypoteticky 
indikovat existenci dosud neznámé paleolitické lokality na ka-
tastru obce.

Doklady paleolitického osídlení byly v minulosti na katastru 
Sušic u Přerova zaznamenány již povrchovými sběry J. Diviše 
a J. Fryče na tzv. Radslavické terase pleistocenního stáří v trati 
„Dílnice“ (Diviš 2004; Diviš, Fryč 2020). Jihovýchodně od místa 

nového nálezu na rozhraní katastru obcí Sušice a Pavlovice 
u Přerova se nachází významná paleolitická lokalita situovaná 
v poloze „Přísahanec“ (Klíma 1980; Nerudová, Homolka 2004; 
Schenk 2019, 11−12; 2021).

Literatura
Diviš, J. 2004: Archeologické nálezy od osady Kudlov u Sušic, 

okr. Přerov. Archeologie Moravy a Slezska IV, 16–20.
Diviš, J., Fryč, D. 2020: Sušice (k. ú. Sušice u Přerova, okr. Přerov). 

Přehled výzkumů 61(1), 140−141.
Klíma, B. 1980: Nová paleolitická stanice s křemencovou industrií od 

Pavlovic u Přerova. Antropozoikum 13, 149−170.
Nerudová, Z. Homolka, J. 2004: Pavlovice u Přerova (okr. Přerov). 

Přehled výzkumů 45, 109–111.
Schenk, Z. 2019: Nejstarší osídlení katastru obce Sušice u Přerova 

ve světle archeologických pramenů. In: F. Janda, Z. Schenk, 
S. Šramota: Kroniky vyprávějí: Sušice u Přerova. Sušice: obec 
Sušice, 4−32.

Schenk, Z. 2021: Sušice (k. ú. Sušice u Přerova, okr. Přerov). 
Přehled výzkumů 62(1), 182−183.

Summary
An isolated Upper Paleolithic artefact – a unilaterally retouched 
blade (Fig. 33) – and fragments of animal bones (Fig. 34) were 
found by B. Gibala during gardening works in Sušice – “Díly za 
uličkou” field (plot No. 1864/1; Přerov District) in 2009.

Zdeněk Schenk, Bohumil Gibala

Obr. 32. Sklené nad Oslavou. Jádro. Kresba 
P. Šmacho.
Fig. 32. Sklené nad Oslavou. Core. Drawing 
by P. Šmacho.

Obr. 33. Sušice. Čepel s jednostrannou 
retuší. Foto Z. Schenk.
Fig. 33. Sušice. An unilaterally 
retouched blade. Photo by Z. Schenk.

Obr. 34. Sušice. Zlomky zvířecích kostí. Foto Z. Schenk.
Fig. 34. Sušice. Fragments of animal bones. Photo by Z. Schenk. 
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Svatobořice-Mistřín (k. ú. Svatobořice, 
okr. Hodonín)
„Křivé Nivy“, parc. č. 1776/101–1776/202.
Paleolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0017631N, 17.0781961E; 49.0018336N, 17.0831100E

V srpnu roku 2021 byl proveden záchranný archeologický vý-
zkum na stavbě „Svatobořice, VTL plynovod Moravia, lokalita 
03/04“ v trati „Křivé Nivy“. Po povrchovém průzkumu, který pro-
běhl v předstihu před zahájením stavby plynovodu, bylo třeba ověřit 
možnost jeho rozvinutí v plošný záchranný výzkum. Na základě po-
vrchových nálezů několika kamenných štípaných artefaktů paleoli-
tické industrie byla vyměřena geodety plocha výzkumu, která ob-
sáhla cca 30 × 450 m rozlohy čerstvě podmítnutého pole po sklizni 
řepky. Po následné skrývce ornice však bylo možné konstatovat, že 
nálezový horizont byl již v minulosti dokonale odstraněn orbou. 
Nepomohl ani ponechaný úsek s největší koncentrací povrchových 
artefaktů, který byl rozměřen do pěti dvoumetrových kvadrantů 
a následně ručně snížen. I tak byla získána početnější polohopisně 
zaměřená kolekce kamenných štípaných artefaktů se zlomky fosil-
ních kostí umožňující rámcové datování do mladého paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A collection of the Upper Paleolithic artefacts and petrified 
bones was found during a rescue excavation in August 2021 in 
Svatobořice-Mistřín – “Křivé Nivy” field (Hodonín District).

Petr Kos

Šlapanice (k. ú. Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov)
„Padělky“, „Zlámaniny“; Šlapanice I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -591224, -1163826

Na nízkém návrší západně od Šlapanic, těsně jihozápadně 
od kóty 292,5 m, se ojediněle vyskytují patinované arte-
fakty. K dosavadním nálezům (Oliva 1987, 16), z nichž vyniká 
vysoké škrabadlo s lamelární retuší, lze z nynějších sběrů 
P. Šmacha připojit přelomený hrot s otupeným bokem z pazourku 
(obr. 35) a 5 úštěpků a zlomků z různých rohovců.

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.

Summary
A laterally retouched point made from erratic flint (Fig. 35) and 
five flakes from chert were found on a shallow elevation, west of 
Šlapanice (Brno-Country District). 

Martin Oliva

Vavřinec (k. ú. Suchdol v Moravském krase, 
okr. Blansko)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

A 15,000-year history of Early Upper Paleolithic hunters mo-
ving through the Pustý Žleb valley – Artefacts and chrono-
logy of Pod Hradem Cave, Moravian Karst, Czech Republic
15 000 let přítomnosti časně mladopaleolitických lovců v Pus-
tém žlebu – artefakty z jeskyně Pod Hradem a jejich datace, Mo-
ravský kras, Česká republika

Ladislav Nejman, Petr Škrdla, Duncan Wright, Jaroslav Bartík,  
Antonín Přichystal

Vémyslice (okr. Znojmo)
Intravilán.
Mladý paleolit. Sídliště. Náhodný zásah/nález. 
Uložení nálezu: Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p. o., – 
Městské muzeum, inv. č. 3601.

Lokalizace: bez souřadnic

V Muzeu v Moravském Krumlově lze pod inv. č. 3601 najít 
velké bíle patinované škrabadlo na silné čepeli (obr. 36). Su-
rovinou je kvalitní severský pazourek. V inventáři zanechal 
J. Kaufman tuto poznámku: „při výkopu studny na dvoře used-
losti Baštovy s přízviskem U Kolaříků zničeno pravděpodobně síd-
liště z paleolitu na hloubce 6 m, mohl jsem zachránit jediný nález.“ 
Uvedená usedlost se dle pamětníků měla nacházet v blízkosti 
autobusové zastávky Vémyslice, váha, což by odpovídalo vý-
chodnímu úpatí kóty 301 „Kopec“ v nadmořské výšce cca 248 m 
ve východní části obce. Původ v intaktní poloze naznačují stopy 
spraše na artefaktu, takže by tedy skutečně mohl indikovat exis-
tenci nálezové vrstvy, patrně z pokročilé fáze mladého paleolitu. 

Literatura
Neuvedeno.

Obr. 35. Šlapanice. Hrot. Kresba T. Janků.
Fig. 35. Šlapanice. Point. Drawing by T. Janků.

Obr. 36. Vémyslice. Škrabadlo. Kresba T. Janků.
Fig. 36. Vémyslice. Endscraper. Drawing by T. Janků.
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Summary
An endscraper made from erratic flint (Fig. 36) was found during 
the water well construction at the foot of the elevation marker at 
301 m a.s.l. in the eastern part of Vémyslice (Znojmo District). 
It could indicate an Upper Paleolithic site. 

Martin Oliva

Vladislav (okr. Třebíč)
Ostrožna nad hřbitovem.
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.2088711N, 15.9955111E

Na výrazné ostrožně mezi potoky Beňůvkou a Řezancem nad 
řekou Jihlavou, v nadmořské výšce 422 m, autor zprávy vyzdvihl 
v letech 2018–2021 na ploše přibližně 50 × 80 m asi tucet kusů 
z kategorie štípané industrie. Mezi nimi vyniká hrot z rohovce 
typu Krumlovský les, variety II (obr. 37). Dále byla nově nale-
zena 2 drobná nehtovitá škrabadla, hrotitá čepel, úštěp, 4 kusy 
drobných jader a výrobní odpad.

Tuto lokalitu objevil v sedmdesátých letech 20. století 
M. Oliva, který ji však nesprávně řadil do neolitu a přestal sledo-
vat. Lokalitu správně zařadil do pozdního paleolitu až o desítky 
let později M. Vokáč, který odtud shromáždil největší kolekci 
(Moník 2012).

Literatura
Moník, M. 2012: Hunter-gatherer site at Vladislav (Třebíč district). 

Archeologické rozhledy LXIV(3), 508–524.

Summary
A small collection of Paleolithic artefacts (Fig. 37) was found in 
the field above the cemetery in Vladislav (Třebíč District).

Petr Šmacho

Závišice (okr. Nový Jičín)
„Vrše“; Závišice II. 
Pozdní paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum.  
Uložení nálezů: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.6187461N, 18.0961786E

Sídliště bylo objeveno neprofesionálním archeologem J. Fry-
čem již na počátku sedmdesátých let 20. století. Centrum loka-
lity se nachází severním směrem na konci zástavby obce Závišice 
a 500 metrů západně od vodního toku Sedlnička. Poblíž sídli-
ště vyvěrá pramen, který se postupně ztrácí vlivem eroze v po-
lích. Nadmořská výška je zde asi 300 m. Nad lokalitou je z části 
zalesněný kopec s názvem Libhošťská hůrka a nadmořskou 
výškou 494 m. Na výše uvedené lokalitě provádí autor zprávy 

příležitostné povrchové sběry na ploše 1 ha. Do dnešní doby se 
mu podařilo shromáždit asi 100 kusů z kategorie štípané indust-
rie zhotovených převážně z místního silicitu glacigenních sedi-
mentů (SGS) v různých barevných odstínech. Některé hlízy SGS 
zde nalezené váží i několik kilogramů. Na obrázku 38 jsou za-
kresleny nejvýraznější, většinou nepatinované nástroje: čepelové 
škrabadlo s terminální a bilaterální retuší (obr. 38: 1), čepelové 
škrabadlo s terminální retuší (obr. 38: 2), úštěpové škrabadlo 
s terminální a laterální retuší (obr. 38: 3), bíle patinovaný hrot 
s patkou a bilaterální retuší (obr. 38: 4), drobná bíle patinovaná 
čepelka s otupeným bokem (obr. 38: 5), nůž trapézovitého tvaru 
s bilaterální retuší (obr. 38: 6), čepelové nože s terminální a bi-
laterální retuší (obr. 38: 7–9), drobné vrtáky (obr. 38: 10–12), 
vícenásobné vrtáky (obr. 38: 13, 14). Nelze vyloučit, že některé 
nástroje mohou být starší, a to z období středního paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
An assemblage of the Late Upper Paleolithic chipped artefacts 
(c. 100 items) made from erratic flint (Fig. 38) was collected in 
Závišice – “Vrše” field (Nový Jičín District).

Daniel Fryč

Obr. 37. Vladislav. Hrot. Kresba P. Šmacho.
Fig. 37. Vladislav. Point. Drawing by P. Šmacho.

Obr. 38. Závišice. Výběr zástupců štípané industrie. Kresba D. Fryč.
Fig. 38. Závišice. Selected artefacts. Drawing by D. Fryč.
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Zborovice (okr. Kroměříž)
Kóta 381 m.
Mladý paleolit. Neurčený areál. Náhodný zásah/nález. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -548275, -1157760

Výrazná kóta 381 m leží severně obce směrem na Věžky 
a tvoří západní výběžek z vrcholu Medlovské vrchoviny Troják. 
Ojedinělé paleolitické nálezy, bohatě retušované škrabadlo a re-
tušovaný úštěpek (Schenk, Sedláčková 2012), se hlásí do mladého 
paleolitu. Spíše středopaleolitický ráz má artefakt, vyzvednutý 
P. Šmachem. Jde o úštěp z jádra s vícesměrnou plochou redukcí, 
který má po straně bok jádra, a jehož ventrální plocha vykazuje 
stopy plošných úderů. Předmět by mohl být polotovarem klíno-
vitého nože, okrajová retuš chybí. Je vyroben z místního rohovce 
typu Troubky-Zdislavice. Ze starších sběrů P. Šmacha pochází 
ještě desítka úštěpů a odpadu, dvě jádra a retušovaný kus. Je po-
divné, že tak nápadné návrší v bohatě osídleném regionu nepo-
skytuje bohatší stopy pobytu paleolitického člověka.

Literatura
Schenk, Z., Sedláčková, M. 2012: Zborovice (okr. Kroměříž). Přehled 

výzkumů 53(1), 117–118.

Summary
A flake with centripetal negatives on its dorsal side was found 
at the elevation marker at 381 m a.s.l. north of Zborovice (Kro-
měříž District). It could be an unfinished Kielmesser knife. 

Martin Oliva

Zelená Hora (k. ú. Zelená Hora na Moravě, 
okr. Vyškov)
„Kopaniny“.
Epigravettien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: WGS-84 – 49.3411372N, 17.0210944E

Na jihovýchodním svahu malého hřbítku nad bezejmennou 
vodotečí, s později vybudovanou vodní nádrží Kopaniny, autor 
zprávy na podzim 2017 vyzdvihl na ploše přibližně 5 × 10 m 
štípanou industrii obsahující asi tucet kusů. Mezi nimi bylo 
i slabě patinované škrabadlo ze silicitu z glacigenních sedimentů 
(obr. 39) a nepatinovaný zlomek čepele s otupeným bokem.

Tuto drobnou paleolitickou lokalitu na poli severně od Ze-
lené Hory objevil J. Kopecký již v roce 1931 a uvádí ji K. Abso-
lon ve své mapě paleolitických stanic na východních svazích 
Drahanské vrchoviny (Absolon 1935). Tuto mapu převzal poz-
ději i J. Skutil do svých souborných prací (Skutil 1939; 1940). 
O. Mlejnek lokalitu nepřesně situuje asi o 100 m jižněji a ve svém 
soupisu paleolitických lokalit východních svahů Drahanské vr-
choviny (Mlejnek 2015) ji uvádí jako nerevidovanou.

Literatura
Absolon, K. 1935: Otaslavice, eine neue, große palaeolithische Station 

in Mähren mit Quarzit-Aurignacien. Studie z oboru všeobecné 
krasové nauky, vědecké spelaeologie a sousedních oborů. 
C, palaeoethnologische serie 2. Brünn: Barvič & Novotný.

Skutil, J. 1939: Paleolitikum v Československu. Obzor prehistorický 11/12 
(1938/1939), 1–175. 

Skutil, J. 1940: Paleolitikum v bývalém Československu. Obzor 
prehistorický 12, 5–99.
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Summary
A small assemblage of the Paleolithic artefacts (Fig. 39) was col-
lected in Zelená Hora – “Kopaniny” field (Vyškov District).

Petr Šmacho

Obr. 39. Zelená Hora. Škrabadlo. Kresba P. Šmacho.
Fig. 39. Zelená Hora. Endscraper. Drawing by P. Šmacho.
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