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Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město)
„Čtvrtě“, Líšeň I.
Bohunicien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.1948928N, 16.7060819E

Na jaře 2021 na jižním okraji nálezového klastru známé 
lokality bohunicienu Brno-Líšeň I nalezl autor zprávy vý-
razné drásadlo s retuší typu Quina (obr. 6). Artefakt je vyro-
ben z místního materiálu, rohovce typu Líšeň-Zadní Slatinsko 
(osobní sdělení A. Přichystala). Tento typ rohovce se vyznačuje 
hnědooranžovou kůrou a patinuje do oranžových tónů. Ač jde 
o místní surovinu, k výrobě pravěkých nástrojů byl využíván 
jen zřídka. Poměrně často se nachází v jihozápadní části klastru 
lokality Líšeň I, a zejména pak v Líšňi Ib, obvykle však jen ve 
formě menších amorfních a mrazem rozpraskaných zlomků. Ze 
stejného materiálu je i drásadlo z Želešic III (Oliva 2021) a jeden 
z levalloiských hrotů nalezených na lokalitě Ořechov IV.

V letech 1999–2021 se zde autorovi zprávy mimo jiné poda-
řilo nalézt i několik pěkných levalloiských hrotů (obr. 7), menší 
moustiérský hrot, malý listovitý hrot, pět škrabadel, drásadlo ze 
spongolitu, zoubky a dva otloukače. Kromě toho bylo nalezeno 
i velké množství (nižší tisíce kusů) výrobního odpadu a zlomků.
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Summary
Paleolithic artefacts including Quina-type side scraper (Fig. 6) 
and five Levallois points (Fig. 7) were collected at the elevation 
marker at 331 m a.s.l., in the southern part of the famous Bo-
hunician site Líšeň I – “Čtvrtě” field (Brno-City District). The 
Quina scraper is made of a local raw material – chert of the 
Líšeň-Zadní Slatinisko type.

Petr Šmacho

Čejč (okr. Hodonín)
„Kapánsko“/„Rakvická“, parc. č. 3114.
Paleolit. Plošný odkryv. Záchranný výzkum. 
Uložení nálezu: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Lokalizace: S-JTSK – -575892.73, -1192895.98

V průběhu roku 2021 uskutečnili pracovníci Ústavu ar-
cheologické památkové péče Brno, v. v. i., předstihový výzkum 
před plánovanou výstavbou VTL plynovodu Moravia v prostoru 
známé pravěké a protohistorické sídlištní lokality „Kapánsko“, 
respektive „Rakvická“ (Geisler, Vitula 1993; Škojec, Janál 2003a; 
2003b). Při této příležitosti byla na rozhraní plochého temene 
návrší a jeho příkrého západního svahu, spadajícího k pravé 
straně bezejmenné občasné vodoteče ústící do Čejčského ryb-
níka, nalezena fosilní, pravděpodobně mamutí stolička (obr. 8). 
Zub byl uložen v druhotné poloze ve štěrkopísčitých sedimen-
tech, které tvořily čočky v podložních prachovitých jílech neo-
genního stáří.

Obr. 8. Čejč. Fosilní, pravděpodobně mamutí stolička. Foto M. Přichystal.
Fig. 8. Čejč. Fossil, probably a mammoth molar. Photo by M. Přichystal.

Obr. 7. Brno-Líšeň I. Levalloiské hroty. Foto P. Šmacho.
Fig. 7. Brno-Líšeň I. Levallois points. Photo by P. Šmacho.

Obr. 6. Brno-Líšeň I. Drasadlo s retuší 
typu Quina. Foto P. Šmacho.
Fig. 6. Brno-Líšeň I. Quina scraper. 
Photo by P. Šmacho.




