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Bílovice (k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště, 
okr. Uherské Hradiště)
„Ploštiny“.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový průzkum. Uložení nálezů: 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1132300N, 17.5531800E

Lokalita Bílovice – „Ploštiny“ je v archeologické literatuře 
dobře známa, a to především díky intenzivnímu osídlení z poz
dní doby bronzové (Salaš 2005; Chrástek 2015). V roce 2020 se 
zde nově podařilo prokázat také pobyt člověka v období mladého 
paleolitu. Při povrchovém průzkumu lokality byly nedaleko od 
sebe objeveny dva štípané artefakty. V prvním případě jde o pra
videlnou čepel s odlomenou bází a místní retuší, zhotovenou ze 
středně silně patinovaného eratického silicitu (obr. 1: 1). Ve dru
hém pak o masivní preparační úštěp z lehce patinovaného zele
nošedého radiolaritu, jehož jeden z boků nese původní povrch 
radiolaritové konkrece (obr. 1: 2). 

Polní trať „Ploštiny“ se nachází na severním okraji katastru 
Bílovic a z geografického hlediska je situována na mírném, k ji
hovýchodu orientovaném svahu v nadmořské výšce pohybující se 
okolo 200 m. Zmiňovaný svah se pozvolna uklání do inundace po
toka Březnice, jehož aktuální tok probíhá cca 280 m od místa ná
lezu. Vzhledem k nízkému počtu prozatím nalezených artefaktů 
mohou být zdejší aktivity datovány pouze rámcově do mladého 
paleolitu. S ohledem na nížinnou polohu lokality, navíc s vazbou 
na drobnou vodoteč a boční údolí mimo hlavní komunikační kori
dor, nelze vyloučit souvislost nálezů s osídlením regionu v pozdní 
fázi mladého paleolitu (cf. Škrdla 2005, 114–115, 155–157; Škrdla, 
Švehla 2009, 235; Fojtík, Popelka 2019, 168; Bartík, Škrdla 2020).  
Výše zmíněné artefakty reprezentují v pořadí již čtvrtou polohu 
s doklady paleolitického osídlení na katastru Bílovic. Doposud 
byly evidovány paleolitické nálezy z tratí „Nad Mlýnem“, „Štěrky“ 
a také z polohy „Nad Vinohrady“, která se ovšem rozprostírá už 
na rozhraní katastrů Bílovic a Nedachlebic (Škrdla 2005, 74–75).
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Summary
Bílovice (Bílovice u Uherského Hradiště cadastral area, Uher
ské Hradiště District). A white patinated blade from erratic flint 
(Fig. 1: 1) and a flake from radiolarite were found (Fig. 1: 2) at 
the Bílovice – “Ploštiny” site. This is the fourth location with 
Upper Paleolithic finds from the Bílovice cadastral area.

Jaroslav Bartík

Bořitov (okr. Blansko)
Bořitov V, „Horky“.
Paleolit. Sídliště. Povrchový průzkum. Uložení nálezu:  
Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -1134756, -595222

Součástí sběrů objevitele této významné lokality Antonína 
Štrofa je i dosud nepovšimnutý artefakt z cizorodé horniny. 
Je jím velký plochý úštěp s širokou, hrubě upravenou patkou, 
svírající s ventrální plochou (bez patrného bulbu) velmi ote
vřený úhel (obr. 2). Vlevo dole je vyretušován vrub. Vyroben je 
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Obr. 1. Bílovice. Čepel a úštěp. Foto J. Bartík.
Fig. 1. Bílovice. A blade and a flake. Photo by 
J. Bartík.

Obr. 2. Bořitov. Úštěp 
z bečovského křemence.  
Kresba T. Janků.
Fig. 2. Bořitov. A flake made of 
the Bečov quartzite. Drawing by 
T. Janků.


