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Zprávy o výzkumech za rok 2014: Paleolit

DukoVany (k. ú. skryje naD 
jihlaVou, okr. třeBíč)
„Hřebec“. Epigravettien. Ojedinělý nález. Povrchový 
průzkum.

Hřebec představuje přibližne 80–100 m hluboko 
v údolí řeky Jihlavy situovanou ostrožnu obtékanou 
zmíněnou řekou. Převýšení nad hladinou řeky do-
sahuje přibližně 15–25 m. Na vrcholu ostrožny je 
v rozmezí nadmořských výšek 300–320 m mírně sva-
žitý terén tvořený štěrkovou terasou paleo-Jihlavy. Na 
vrstevnici 300 m je výrazný zlom a pod ní následuje 
prudký skalnatý sráz spadající k řece. Dnes je údolí 
zatopeno a kolísající hladina vodního díla Mohelno 
způsobuje erozi sedimentů na jejím břehu (cf. Škrdla 
et al. 2012). V letech 2011–2012 získal první z autorů 
sběrem na obnaženém břehu nádrže nepočetnou ko-
lekci štípané kamenné industrie. Artefakty byly řídce 
rozptýleny v pásu tvořeném svahovými sedimenty, 
který probíhá mezi ostrým zlomem plošiny a mi-
nimální hladinou nadržení nádrže. Opakované prů-
zkumy v letech 2013–2014 již kolekci nerozhojnily. 
Kolekce čítá 8 artefaktů, které jsou vyrobeny z era-
tického silicitu a v jednom případě z rohovce typu 
Krumlovský les, varieta II. Za pozornost stojí strmě 
retušované škrabadlo na krátkém masivním korovém 
úštěpu vyrobené z posledně zmíněné suroviny (obr. 
4: 1), mediální zlomek větší neprohnuté čepele (obr. 
4: 2), vrub na úštěpu (obr. 4: 3) a distální zlomek 
hrotu (obr. 4: 4). 

Protože popsaná lokalita leží naproti poloze 
Mohelno-Plevovce (Škrdla et al. 2012) a v téměř 
identické nadmořské výšce, je možné tyto ojedině-
lé nálezy vztáhnout k epigravettskému osídlení Ple-
vovců, otázkou zůstává ke kterému technokomplexu 
(cf. Škrdla et al. 2014). Klasifikace bude možná 
pouze v případě, že bude získáno více diagnosti-
kovatelných nálezů. Průzkum polohy bude nadále 
pokračovat.

Petr Knotek, Petr Škrdla
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Summary

Dukovany (Skryje nad Jihlavou Cadastre, Jihlava 
District), „Hřebec“. Small artifact collection was co-
llected at Dukovany, respectively within Skryje nad 
Jihlavou cadastral territory. The finds were collec-
ted on eroded bank of Mohelno water reservoir that 
surrounded Hřebec elevation. The site is located on 
opposed river bank to Mohelno-Plevovce (cf. Škrdla et 
al. 2012, 2014). The artifacts are produced from erratic 
flint supplemented by an isolated artifact made from 
Krumlovský les-type chert. The last mentioned artifact 
is a steeply retouched endscraper made on a short and 
massive flake (Fig. 4: 1). Other important artifacts are 
medial fragment of blade (Fig. 4: 2), a notch (Fig. 4: 
3) and a distal fragment of point (Fig. 4: 4). 

Obr. 4. Dukovany. Vybrané artefakty.
Fig. 4. Dukovany. Selected artifacts.

lesná (k. ú. lesná u Znojma, okr. 
Znojmo)
„Dolní prátna“. Mladý paleolit. Ojedinělý nález. 
Povrchová prospekce.

Během povrchové prospekce byl zachycen ojedi-
nělý bíle patinovaný artefakt vyrobený z kvalitního 
silicitu. Jde o čepel z hrany jádra s místní retuší 
a možným impaktem na ventrální staně distálního 
konce čepele.

Rostislav Hetflaiš

Summary

Lesná (Lesná u Znojma Cadastre, Znojmo District), 
„Dolní prátna“. An isolated Upper Paleolithic artifact 
was found at Lesná within „Dolní prátna” field.




