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Doubravice nad Svitavou (okr. Blansko)
Doubravice I, „Za Horou“.
Střední a mladý paleolit. Sídliště. Povrchový průzkum. 
Uložení nálezů: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos. 

Lokalizace: S-JTSK – -1134838, -594684

Na ostrožně nad řekou Svitavou, vybíhající přes nižší sedlo 
z centrálního stanoviště Bořitov V – „Horky“, se nachází indust
rie velmi podobná té z ústřední lokality, tj. rovněž propojující 
prvky micoquienu (bifaciální nástroje, drásadla) a mladého 
paleolitu, hlavně vyspělá čepelová jádra (Oliva, Štrof 1985). K 
těm patří i velmi jemné jádro na čepelky, beze stop předchozí 
preparace, z místního křídového rohovce (obr. 7). Kromě toho tu 
P. Šmacho v roce 2020 vyzdvihl jedno počátkové a tři vytěžená 
jádra a devět úštěpů a odpadu, vše ze spongolitu.
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Summary
Doubravice nad Svitavou (Blansko District). An exceptionally 
fine bladelet core was found at the Doubravice I site (Fig. 7). 

Martin Oliva

Drásov (okr. Brno-venkov)
Jihozápadně od Drásovské studánky, parc. č. 2628/1.
Mladý až pozdní paleolit. Sídliště. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -606211.54, -1143613.86

V srpnu roku 2020 uskutečnili pracovníci Ústavu archeo
logické památkové péče Brno, v. v. i., záchranný archeologický 
výzkum na pozemku parc. č. 2628/1 v souvislosti s opravou 
trubního přivaděče Vírského oblastního vodovodu. Ve skryté 
ploše obslužného pásu podél řešeného úseku přivaděče byla 
v jednom místě na povrchu svahových sedimentů zazname
nána menší koncentrace patinované kamenné štípané indust
rie. Jednalo se o několik úštěpů, mikroúštěpů, čepelí a jejich 
zlomků. Lokalita je situována v nadmořské výšce okolo 270 m, 

Obr. 6. Brno, Vojtova ulice. Detailní pohled na tibii mamuta srstnatého.  
Foto Archaia Brno z. ú.
Fig. 6. Brno, Vojtova Street. A detailed view of a woolly mammoth tibia.  
Photo by Archaia Brno z. ú.

Obr. 7. Doubravice. Jádro na čepelky. Kresba 
T. Janků.
Fig. 7. Doubravice. A bladelet core. Drawing 
by T. Janků. 

Obr. 5. Brno, Vojtova ulice. Lokalizace 
nálezů ze starší doby kamenné. 
Západní plocha – čtverec: nález 
štípané kamenné industrie (in situ); 
kruh: zvířecí kosti (mamut srstnatý); 
východní plocha: vyznačeny novověké 
hrobové jámy s nálezy štípané 
kamenné industrie v druhotné poloze. 
Archaia Brno z. ú.
Fig. 5. Brno, Vojtova Street. Location 
of the Paleolithic finds. Western area – 
square: stone artefact (in situ), ring: 
animal bones (woolly mammoth);  
eastern area – grave pits with 
artefacts in a secondary position are 
hatched. Archaia Brno z. ú.


