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




