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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).
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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.
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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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