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Zjištovací výzkum v
Bohuslav Klíma

V jižní části Moravského Krasu podnikl ustav dvě drobněj 
ší akce. Prvou z nich před malou dutinou "Pod vyhlídkóu" vysoko v 
levém břehu Říčky u nejvyšší smyčky silnice z Ochoze do Hostěnic. 
Minulého roku jsme zde zachytili v neporušené spraši jednu patino
vanou čepelku a dva odštěpky,. Nálezy vedly k předpokladu, že velmi 
příznivé prostředí se stalo útočištěm lovců z konce doby ledové 
/mandalénien/, Zjištovací práce však tuto nepotvrdily, nebot poskyt 
ly z téže vrstvy jen dvě další paleolitické čepelky, několik kostí 
a' jednoduchý profil odkrytých vrstev /humosní, temně zbarvený re- 
centní horizont; hnědá těžká sprašová hlína; čistá šedeokrová 
spraš/.

Druhý úkol znamenalo dokončení výzkumu jeskyně Hadí, 
těsně pod známou Pekárnou /Mokrá/, který jsme zahájili v roce 
1953, Letošního roku.jjsme prošetřili zbylé části před vchodem, 
odkud jsme odklidili značnou kubaturu kamenitých sutí . V. Geljauer, 
který vedl přímo tyto práce, pak vytěžil plošným způsobem útržky 
magdalénienské nálezové vrstvy uprostřed plosiny a pak při skalní 
stěně pokračující západním směrem k Pekárně. Stratigrafické okol
nosti vytvářejí jednoduchý vrstevní sled. Silně humosní, temně 
zbarvená povrchová vrstva dosahuje u skalních stěn značné mocnosti. 
Pokrývá^ dvě, barevně jen nepatrně odlišné polohy hnědých sprašo- 
vých hlin,^Svrchní z nich obsahuje zlomky pravěké keramiky z růz
ných období a spodní při své basi četnou magdalénienskou industrii. 
Nálezovým horizontem je však ještě i nejsvrchnějšívčást podložní 
spi’aše #3* V dosahu splachů od Pekáxn.7 se pále vkliňuje do sprašo- 
vých vrstev štěrkopískový materiál, přemístěný sem patrně v tundro- 
vé fázi W3 a^nebo již během W2. Pod ním pokračuj^ až na pevný 
podklad sprašové hlíny. Poskytly čtyři křemenné úštěpy a zlomky 
zvířecích kostí, jako doklady staršího paleolitického osídlení. 
Stratigrafická pozorování,ztížily značně velké balvany, které s 
hojnou sutí prostupovaly všechny vrstvy. Před jeskyní spočíval 
nehluboko na skalnatém dně dětský pohřeb ve skrčené poloze na pra
vém boku ^jemnou bronzovou spirálou pod bradou, avšak bez mož
nosti bližšího datování. Kromě četných zvířecích kostí, převážně 
koně a^soba, a několika zlomků kostěného nářadí, přinesl výzkum 
poměrně početnou /258 vytříděných nástrojů a 219 odštěpků/, typo- 
logicky čistou a pestrou kamennou industrii, stratigraficky dobře 
podloženou. Y tom tkví jeho hlavní význam. Industrie zahrnuje řadu 
různých vrtáčků, sérii odštěpovačů, čepelky s obitým bokem, plochá 
škrabadla, četná rydla, jemné nože, kombinované nástroje a pod.

Im südliehen Teile des Mährischen Karstes wurden von der Anstalt 
vor dem Eingänge zur kleinen Höhle "Pod vyhlídkou" bei Hostěnice 
£eststellungsarbeiten vorgenommen, bei denen man jedoch nur fünf 
kleine paläolithische Absplisse fand /Magdalénien/. Nachher wurde 
die Grabung in der Höhle Hadí, knapp unter der bekannten Pekárna 
/Backofenhöhle/ bei Mokrá beendet. Die Eundschichte mit Magdalé-
m e n  beinhaltete hier genug Stein— und Bruchstücke von Beinwerkzeugen,



Hadi je  sky ne  ~  roâlezy Z magdalénienskê
kaltami vrstvy.




