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(obr. 8: 3) nemá analogii u drásadel z eratického silicitu, kde pře
vládají spíše menší a ploché exempláře.

 Patinované nástroje z eratického silicitu i z ostatních surovin 
odpovídají majoritně kulturnímu zařazení k aurignacienu. Nic
méně nelze vyloučit, že nejstarší horizont osídlení lokality by mohl 
náležet střednímu paleolitu. Tuto hypotézu by zatím dokládalo 
pouze několik předmětů, především ze sluňáku, z bílého křemene 
a také z eratického silicitu (např. pěstní klín o základních rozmě
rech 52 × 38 × 15 mm). Ojedinělý doklad levalloiské techniky byl již 
dříve zaznamenán u jednoho hrotu (Škrdla 2009, 232, obr. 26) a dal
šího artefaktu s fasetovanou patkou (Jelínková 2005, obr. 22: 4).
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Summary
Lhota (Lhota u Lipníka nad Bečvou cadastral area, Přerov Dis
trict). The Lhota I site near Lipník nad Bečvou has been systemati
cally surveyed since 1979 by members of the Příbor Archaeological 
Group (cf. Klíma 1979; Jelínková 2005). The current article pres
ents the sunboulder industry from J. Diviš’s collection. Isolated 

artefacts suggest Middle Paleolithic origin and support the hy
pothesis of the heterogeneity of the surface collection.

Daniel Fryč, Jan Diviš

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

Lokalizace: WGS-84 – 49.1043883N, 16.1510556E

V červnu 2020 proběhla v rámci plánované odstávky Přečer
pávací vodní elektrárny Dalešice další fáze výzkumu kamenných 
struktur na lokalitě Mohelno – „Plevovce“. Byla prozkoumána 
kamenná struktura D (KSD), jež byla společně s KSE identifi
kována na počátku roku 2019 (Škrdla et al. 2019, 163, obr. 10). 
Struktura KSD se nacházela mezi KSE a KSA (obr. 9) a byla 
tvořena 171 kameny. Prozkoumána byla plocha o rozměrech 
14,75 m2. Celkem bylo zaměřeno 495 artefaktů a dalších téměř 
4500 nálezů bylo získáno z plavení sedimentů. Soubor je doplněn 
nálezy barviva, drobných fragmentů zvířecích zubů a hrubotva
rou industrií z amfibolitu a granulitu. Byl získán i drobný vzorek 
uhlíků, který umožní datování struktury.

Při průzkumu okolí byly ve vzdálenosti 3 m jižně od KSE zazna
menány další dva větší kusy ortoruly v doprovodu ojedinělých arte
faktů štípané kamenné industrie (vše pevně lpící v intaktním sedi
mentu), jež by mohly indikovat přítomnost další struktury (KSF). 
Výzkum lokality tak bude v následujícím roce pokračovat.

Obr. 8. Lhota. Výběr artefaktů 
štípané křemencové industrie typu 
sluňák: 1 – škrabadlo;  
2 – moustérienský hrot;  
3, 6 – drásadlo; 4– zlomek čepele;  
5 – retušovaná čepel. Kresba D. Fryč.
Fig. 8. Lhota. Selected sun-boulder 
artifacts: 1 – an end scraper; 
2 – a Mousterian point; 3, 6 – side 
scrapers; 4 – a blade fragment;  
5 – a retouched blade. Drawing by 
D. Fryč.
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Summary 
The excavation of the Mohelno – “Plevovce” site (Třebíč 

District) continued during the break for maintenance at Dale
šice Hydro Power Station in 2020. The stone structure D was 
completely excavated (Fig. 9) and its material has enlarged the 
collection of Late Upper Paleolithic finds from this site.

Tereza Rychtaříková, Jaroslav Bartík, Petr Škrdla, Klára Augustinová

Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
Rakšice; Krumlovský les.
Mezolit. Těžební areál. Badatelský výzkum. Uložení nálezů: 
Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSk – -1177160, -615135

V letech 2017–2020 pokračoval v malém rozsahu výzkum me
zolitického dolování jurského rohovce v Krumlovském lese (Oliva 
2015; 2020). Na počátek zdejší těžby již na samotném prahu ho
locénu nás upozornilo datum GrA34410 z ústí šachty I12, spa
dající mezi 8810 a 8560 let BC. Účelem výzkumu v posledních 
letech bylo stanovení východní hranice těžby v sektoru II19. 
Její západní hranici, nebo alespoň místní přerušení, za nímž 
byl terén zcela pozměněn v době bronzové, tvoří čtverce 4/TŠ. 
Zlomek parohového kopáče z hloubky 260 cm poskytl datum ze 
staršího eneolitu (Oliva 2017). Odtud se po vrstevnici svahu sek
toru II191 táhne řada sond do vzdálenosti 22 m, se čtyřmi me
zolitickými daty, z nichž to nejstarší (OxA36583 9950±50 BP), 
spadající na sám počátek holocénu, pochází z nejvýchodnějšího 
čtverce 3/Y. V roce 2018 jsme proto o další 4 m dále k východu 

Obr. 9. Mohelno – „Plevovce“. Plán s vyznačením poloh jednotlivých kamenných 
struktur. Grafika T. Rychtaříková.
Fig. 9. Mohelno – “Plevovce”. Plan indicating locations of individual stone 
structures. Graphics by T. Rychtaříková.

Obr. 10. Moravský Krumlov. Profil 
sondou II-19-3. Kresba T. Janků.
Fig. 10. Moravský Krumlov. A section 
of II-19-3 trench. Drawing by T. Janků.


