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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.

Literatura 
Oliva, M., Štrof, A. 1985: Přehled paleolitického osídlení Lysické 

sníženiny a blízkého okolí (okr. Blansko). Přehled výzkumů 1983, 
10–17, obr. 4–10. 

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.
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na úpatí jihovýchodního svahu, který klesá z kopce Vinohrad 
(372,2 m n. m.) k pravému břehu říčky Lubě.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Drásov (Drásov cadastral area, BrnoCountry District). A small 
collection of Upper/Late Paleolithic artefacts was collected 
from the spatially limited area. Following the topsoil removal, 
the finds were found on the surface of underlying colluvial sed
iments.

Michal Přichystal

Ivančice (k. ú. Alexovice, okr. Brno-venkov)
„Nad Hájkem“.
Paleolit. Ojedinělý nález. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: 
Neuvedeno.

Lokalizace: S-JTSK – -617696, -1170684

V poloze „Nad Hájkem“ v nadmořské výšce 260 m byla zís
kána nevýrazná kolekce převážně nepatinované štípané ka
menné industrie (viz oddíl Neolit). Jeden artefakt byl patino
vaný – jedná se o atypický fragment škrabadla z rohovce typu 
Krumlovský les. Chronologické zařazení úštěpu z čirého křiš
ťálu je nejisté. Podle dodatečného zjištění je lokalita známa 
z dřívějších průzkumů a ojedinělý artefakt rozšiřuje doposud 
nepočetnou industrii předběžně datovanou do počátku mladého 
paleolitu, případně do pozdního paleolitu (cf. Škrdla 2012, 33–34 
s další lit.).

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

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

Summary
Ivančice (Alexovice cadastral area, BrnoCountry District). 
An isolated Paleolithic stone artefact was collected in the “Nad 
Hájkem” field.

Martin Kuča

Ivančice (okr. Brno-venkov)
„Nad Nivou“, „Kouty“.
Mladý paleolit. Ojedinělé nálezy. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Neuvedeno.

Lokalizace: S-JTSK – -609783, -1154076

V podzimních měsících roku, po provedení orby, proběhla 
povrchová prospekce. Na ploše zhruba 250 × 200 m v polohách 
„Nad Nivou“ a „Kouty“ v nadmořské výšce 320–340 m byla zís
kána štípaná industrie (popis polohy viz oddíl Neolit). Většina 
nálezů je postpaleolitického stáří. Výjimku tvořilo několik kusů 
datovaných do paleolitu – mírně vyčnělé škrabadlo a 4 úštěpy, 
vše z rohovce typu Krumlovský les. Lokalita bude dále sledována. 
Předběžně lze kolekci zařadit do počátku mladého paleolitu.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
Ivančice (Ivančice cadastral area, BrnoCountry District). 
A small collection of Upper Paleolithic artefacts was collected 
in the “Nad Nivou” and “Kouty” fields. 

Martin Kuča, Zdeněk Hájek, Libor Svoboda

Lhota (k. ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov)
Lhota I.
Mladý paleolit. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: 
u autorů.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5013694N, 17.6041347E

Po mnoho let prováděli průzkum povrchovými sběry v okolí 
Lipníka nad Bečvou Jiří Fryč, Pavel Rýc a Štefan Híreš, po roce 
1991 navázali na jejich průzkumy Daniel Fryč a Jan Diviš z pří
borského Archeologického klubu (AK). Výsledkem jejich čin
nosti byl objev 11 nových, významných, většinou polykulturních 
archeologických lokalit. K nejdůležitějším z nich patří v roce 
1974 objevená mladopaleolitická stanice u obce Lhota, kterou 
její objevitel J. Fryč označil jako Lhota I. Na lokalitě následně 
prováděli povrchové sběry kromě členů AK také Dalibor Fígeľ, 
Zdeněk Schenk a další badatelé.

 Nálezy kamenné štípané industrie J. Fryče z povrchových 
sběrů do roku 1979 z této lokality byly poprvé vyhodnoceny 
a odborně zpracovány Bohuslavem Klímou (1979). Nejpočetnější 
skupinu nástrojů představují rydla, zejména klínová a hranová, 
následovaná škrabadly kýlovitými, úštěpovými i čepelovými. 
Mezi hroty se vedle moustérského typu objevují rovněž hroty lis
tovité s tvarem rovnoramenného trojúhelníka. Kolekci nástrojů 
rozšiřují drásadla, odštěpovače, dlátka a retušované čepele.

Během posledních tří desetiletí získal J. Diviš z lokality Lhota I 
povrchovými sběry asi 1 250 paleolitických artefaktů (Diviš 
1995; 1998a; 1998b). V surovinovém spektru dominuje eratický 
silicit, velmi často byly ale využívány i radiolarity – 34 kusů; ro
hovce, křemen – 30 kusů a různé typy křemenců, zejména typu 
sluňák – 55 kusů. Zmíněná kolekce J. Diviše zahrnuje listovité 
hroty a jiné hroty, škrabadla, rydla, odštěpovače, dlátka, vrtáky, 
retušované čepele, pěstní klín a několik dalších nástrojů s ploš
nou retuší. Soubor industrie je doprovázen četnými úštěpy a já
dry. V roce 2003 byly zpracovány dosavadní nálezy J. Diviše ze 
Lhoty I Radkou Jelínkovou (2005).

V této zprávě se podrobněji věnujeme štípané industrii z kře
mence typu sluňák ze sbírky J.  Diviše. Přímo na lokalitě se nachází 
značné množství sluňákové suroviny. Výskyty sluňáků jsou také 
známy na polích u nedaleké osady Kudlov u Sušice. Kolekce 55 arte
faktů ze sluňáku je tvořena 8 drásadly, 7 rydly, 5 čepelemi (včetně 
jejich zlomků), 4 hroty, škrabadlem, vrubem, dlátkem, zobcem, 
25 úštěpy a ojedinělým jádrem. Vybrané artefakty jsou vyobra
zeny: masívní škrabadlo s rozměry 153 × 103 × 67 mm (obr. 8: 1). 
Tento nástroj by mohl být i středopaleolitického původu. Mousté
rienský hrot (obr. 8: 2) o rozměrech 129 × 48 × 29 mm, který má 
analogii u několika dalších menších hrotů z eratického silicitu, po
dobně jako zlomek čepele s bilaterální retuší (obr. 8: 4) a čepel s bi
laterální retuší (obr. 8: 5), které podobně jako předchozí artefakt 
mají analogie v čepelích z eratických silicitů. Dalším artefaktem je 
konkávní drásadlo (obr. 8: 6), jež je také pravděpodobně mladopa
leolitické. Naopak masívní drásadlo s hrubou zoubkovitou retuší 


