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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Paleolit

Brno (k. ú. Štýřice, okr. Brno-
město)
Štýřice III. Epigravettien. Sídliště. Záchranný výz-
kum.

V roce 2014 byly omezeně a na krátkou dobu 
stavbou uvolněny části doposud neprozkoumané plo-
chy pro záchranný výzkum. Šlo o místa navazující na 
předcházející záchranné výzkumy, které zde postupně 
probíhaly od roku 2009 a o nichž bylo průběžně 
informováno (Nerudová, Neruda 2014; Nerudová et 
al. 2012; Nerudová 2010). Konkrétně šlo o úzký pás 
plochy situovaný v severní části sídliště (Nerudová 
2015, Fig. 2). Nejprve zde bylo stavbou vyhloubeno 
pět sond o rozměrech přibližně 160×150 cm, což byly 
základy (patky) pro kotvení budoucích sloupů pod-
zemních garáží. V nich byla nalezena jen ojedinělá 
štípaná industrie, případně několik drobných zlomků 
kostí. Reziduum nálezového horizontu bylo možné 
pozorovat v severním profilu sondy P3. Obecně byla 
nálezová situace poškozena pravěkem, raně středově-
kým hrobem a recentními zásahy. V sondě P4 byla 
popsána stratigrafie, která dokládá množství moder-
ních úprav terénu: (shora dolů) 15 cm světle hnědé 
recentní navážky, 20–28 cm černé recentní navážky, 
50–55 cm světle hnědého (recentního) zásypu, 50 cm 
A-horizont černé vyvinuté půdy (na bázi zachycen 
okraj raně středověkého hrobu). Při bázi sondy byl 
zachycen  postupný přechod A-horizontu do spraše, 
mocné 25–30 cm. V její střední úrovni, v sekundárně 
způdněném horizontu, se nacházela štípaná industrie 
a fragment zvířecí kosti. Spraš postupně přecházela 
do světlých tónů s vápnitými vysráženinami.

Posléze byla pro výzkum uvolněna celá část plochy 
o rozměrech přibližně 15×45 m. Ukázalo se, že zde 
množství kamenné štípané industrie výrazně ubývá, 
a to spíše jako důsledek mladších zásahů, než že by 
byl zachycen okraj paleolitické sídelní vrstvy, protože 
západně odtud byla situovaná jedna z prvních sond 
roku 2009 – sonda S5 (septik) s velmi bohatými nále-
zy kamenné industrie. Zajímavá nálezová situace byla 
odkryta ve čtverci 95 a přiléhajícím západním okraji 
nekopané plochy. Zde byla nahromaděnina velkých 
i drobnějších fragmentů přepálených zbytků, které 
místy tvořily až jakýsi spečený sediment. Mezi nimi 
se nacházela štípaná industrie: jeden rohovec typu 
Olomučany a jeden silicit z glacigenních sedimentů. 
Žádné terénní úpravy nebo kamenné obložení sice ne-
byly výzkumem zachyceny, ale nemohlo jít o náhodně 
vzniklou depozici. Četnost přepálených zbytků, veli-
kost místa i přítomnost různých velikostních frakcí 
ohořelých zbytků, charakter sedimentu i štípaná in-
dustrie naznačují, že zde byly nalezeny druhotné zbyt-
ky ohniště. Antrakologická analýza ukázala, že přepá-
lené fragmenty obsahují hlavně zvířecí kosti, uhlíků 
dřevin bylo velmi málo (Nerudová et al. 2014, 38).

Zdeňka Nerudová

Summary

Brno (Štýřice Cadastre, Brno-město District), Štý-
řice III. In 2014 continued the long-term rescue ex-
cavation of the Epigravettian site in Brno-Štýřice III. 
The excavation can be made on the limited area near 
the previously excavated places. We found the spora-
dic finding of chipped stone artefacts and some frag-
ments of very bad preserved animal bones. Interes-
ting are the numerous charred fragments, cumulated 
in the square No. 95 and their neighbourhood. The 
anthracological analysis shows the limited number 
of charcoals but the high share of charred animal 
bones. We can interpret it as the rest of fireplace. 
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Dolní Věstonice (okr. BřeclaV)
Lokalita DV-IIa („Lahmhöfe“, „Pod Lesem“). 
Gravettien. Povrchový průzkum.

V září 2014, v souvislosti se sesuvy svahů v ex-
ponovaných částech paleolitických lokalit Dolní Věs-
tonice II a III (Špička 2014), proběhl povrchový prů-
zkum celého sesuvného území; archeologické vrstvy 
však zasaženy nebyly (obr. 2, 3). Průběžně probíhal 
i dohled nad kanalizací obce (viz svazek Středověk 
a novověk). 




