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Brno (k. ú. Brno-Štýřice, okr. Brno-město)
Viz oddíl Studie / see the part Articles:

Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný vý-
zkum na ulici Vídeňská 11
Contribution to the settlement in the Brno-Štýřice area. Rescue 
excavation at 11 Vídeňská Street

Zdeňka Nerudová, Lenka Sedláčková, Petr Neruda, Martina Roblíčková, 
Nela Doláková, Aleš Plichta, Ondrej Bobula

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.

Literatura
Oliva, M. 2021: Želešice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 62(1), 

183–184.

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.
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Summary
An isolated fossil molar (Fig. 8), probably from a mammoth, was 
found in Čejč – the “Kapánsko” and “Rakvická” fields (Hodonín 
District). 

Michal Přichystal

Černotín (k. ú. Hluzov, okr. Přerov)
„Nádavky“, parc. č. 265/16.
Mladý paleolit. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Lokalizace: WGS-84 – 49.5534322N, 17.7743322E

Během povrchové prospekce realizované v roce 2021 na kata-
stru obce Hluzov byl nalezen ojedinělý patinovaný artefakt mla-
dopaleolitického stáří. Lokalita se nachází na jižním okraji táh-
lého plochého hřbetu poblíž kóty 254,2 m v poloze „Nádavky“, 
na parcele č. 265/16.

Jedná se o místo dalekého rozhledu, které směrem severním, 
východním i jižním umožňuje optickou kontrolu nejen okolních 
vrcholových partií Podbeskydské pahorkatiny, ale zároveň údolí 
oderské části Moravské brány.

Západně od místa nálezu se rozkládají okrajové partie vá-
pencového kamenolomu. V současné době zde dochází k postup-
nému rozšiřování dobývacího prostoru podél jihovýchodního 
okraje kamenolomu, kde je prováděna skrývka nadložních vrstev 
v souvislosti s plánovaným pokračováním těžby cementářských 
surovin v lomech Hranice a Černotín.

Nalezeným artefaktem je patinovaný úštěp z eratického si-
licitu, který dokládá blíže nespecifikovatelné aktivity v období 
mladého paleolitu v širším okolí Hluzovského kopce.

Doklady paleolitického osídlení byly v tomto prostoru v mi-
nulosti zaznamenány již dřívějšími povrchovými sběry na více 
místech (Dvořák, Valoch 1962; Neruda, Kostrhun 2002; Kostr-
hun 2005; Škrdla, Nývltová Fišáková 2006).
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Summary
An isolated Upper Paleolithic artefact – patinated flake made 
from erratic flint was found by Z. Schenk in 2021 during a sur-
face survey in Černotín – “Nádavky” field (Přerov District), near 
the elevation marker at 354.2 m a.s.l. (plot No. 265/16).

Zdeněk Schenk

Dolní Dubňany (okr. Znojmo)
„Za Díly“, kóta 347,8 m.
Magdalénien. Ojedinělý artefakt. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0552786N, 16.2401492E

Na nápadné terénní vyvýšenině, východně od obce Dolní 
Dubňany, přibližně 15–20 m severozápadně od tyče geodetic-
kého bodu 347,8 m vyzdvihl autor zprávy v roce 2019 silně pati-
nované rydlo typu Lacan (obr. 9). Následné dva sběry na tomto 
místě ani za příznivých podmínek již bohužel další nálezy ne-
přinesly.

Literatura
Neuvedeno.

Summary
A Magdalenian Lacan-type burin (Fig. 9) was found in 2019 near 
the elevation marker at 347.8 m a.s.l., east of Dolní Dubňany 
(Znojmo District).

Petr Šmacho

Hostěrádky-Rešov (k. ú. Hostěrádky, okr. Vyškov)
„Stará hora“.
Aurignacien. Sídliště. Povrchový sběr. Průzkum. 
Uložení nálezu: Moravské zemské muzeum – Ústav Anthropos.

Lokalizace: S-JTSK – -587432, -1170999

Na temeni jižního výběžku z Prackého kopce okolo kóty 
307,1 m nasbíral autor zprávy řadu paleolitických artefaktů 
(Oliva 1987). K tomu nyní P. Šmacho připojil kýlovité škrabadlo 
z hrubého rohovce, snad spongolitu (obr. 10: 1), atypické 
škrabadlo z rohovce ze Stránské skály (?), vytěžené ploché ja-
dérko z bíle patinovaného pazourku (obr. 10: 2) a dva úštěpky. 
Další kýlovité škrabadlo z těchto nových sběrů posiluje aurigna-
cienský ráz kolekce. 

Literatura
Oliva, M. 1987: Revize paleolitických lokalit z východního okolí 

Brna. Přehled výzkumů 1984, 14–18, obr. 7–8.

Obr. 9. Dolní Dubňany. Rydlo typu Lacan. Kresba P. Šmacho.
Fig. 9. Dolní Dubňany. Lacan-type burin. Drawing by P. Šmacho.




