
Paleolit a mezolit
Paleolithic and Mesolithic
Paläolithikum und Mesolithikum

BORŠICE (K . Ú. BORŠICE U BUCHLOVIC ,
OKR . UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

“Chrástka”. Gravettien. Sídlišt ě. Systematický prů-
zkum.

V roce 2007 jsme pokrǎcovali v odkryvech na lokaliťe.
Cílem bylo rozší̌rení plochy zkoumané v roce 2006 a zjiš-
tění polohy Klímovy sondy A z roku 1964 (obr. 1).

Hlavní výzkumnou plochu jsme umístili přímo nad vý-
zkum z roku 2006 (do dalšíhǒrádku vinohradu) a zasa-
dili do soǔradného systému, který byl na lokalitě vytyčen
v roce 2006. Neprozkoumaný profil, který mezi oběma
odkryvy zůstal, má šířku 1, respektive 1,5 m. Další profil
jsme ponechali ve střední části sondy z roku 2007. Tyto
profily plánujeme prozkoumat v roce 2008.

Oproti statigrafii z roku 2006, kde jsme zaznamenali
superpozici dvou vrstev, výzkum v roce 2007 zachytil
pouze jeden nálezový horizont. Domníváme se, že ho
lze paralelizovat nejspíše se svrchním nálezovým hori-
zontem v sonďe B13. Pak by v sonďe B15 spodní nále-

Obr. 1: Boršice-Chrástka. Plán sond.Fig. 1: Boršice-
Chrástka. Location of trenches.

zový horizont chyb̌el, na jeho mísťe probíhala pouze ne-
výrazná tmavá šmouha s ojedinělými uhlíky, ovšem zcela
bez archeologického materiálu. Vzhledem ke skutečnosti,
že plánujeme ve výzkumu lokality pokračovat a propo-
jit plochy zkoumané v letech 2006 a 2007 v jeden celek,
nebudeme se nyní pouštět do vy̌cerpávajícího popisu zís-
kaného materiálu, pouze předkládáme základní údaje.

Z kamenných nástrojů stojí za pozornost série mik-
rolitických artefaktů s otupeným bokem (obr. 2:2–24)
a dalších zlomků mikrolitických nástrojů (obr. 2:25–27),
dvě vícenásobná kanelovaná rydla (obr. 2:43,44), klínové
rydlo (obr. 2:48), odlomené ostří rydla na p̌ríčně retu-
šované hraňe (obr. 2:36), dlátko (obr. 2:46), retušované
čepele (obr. 2:32,33), zlomky̌cepelí s otupující retuší –
snad fragmenty hrotů typu La Gravette (obr. 2:28–30),
zlomky retušovanýcȟcepelí (obr. 2:34,35), ojedinělé če-
pelové škrabadlo kombinované s rydlem (obr. 2:42) a ar-
tefakt stojící na rozhraní jádra a atypického škrabadla
(obr. 2:47). Kolekci nástrojů doplňují místňe retušované
čepele (obr. 2:41,49,50), dlouhé úzkéčepele (obr. 2:37–
39;často je obtížné rozhodnout, zda-li nejde o rydlové od-
pady) a ojediňelý fragment retušéru s charakteristickými
pracovními stopami, který je vyroben z valounku silicifi-
kovaného jílovce (obr. 2:45).

Výjimečnými nálezy jsou hrudky vypálené hlíny,
na kterých byly rozpoznány otisky – v jednom přípaďe pa-
pilárních linií, ve druhém textilie (viz zvláštní přísp̌evek
v kapitole Studie a krátké̌clánky).

Na lokaliťe byla nalezena i ojedinělá ulita fosilního plže
Pirenella picta cf. picta(DEFRANCE), která pochází pa-
trně ze sarmatských sedimentů vídeňské pánve (obr. 2:1).
Intencionalita druhotného otvoru v tělesném závitu není
jistá. V p̌rípaďe, že by otvor vznikl bez zásahǔclověka,
nejspíše by p̌ripadalo v úvahu mechanické proražení.

Osteologie

Co se tý̌ce osteologického materiálu, složení fauny od-
povídá spektru fauny nalezené v předchozích výzkum-
ných sezonách. Byl zde identifikován mamut (Mammu-
thus primigenius), kůň sprašový (Equus germanicus), sob
polární (Rangifer tarandus), vlk obecný (Canis lupus),
rosomák (Gulo gulo), medv̌ed hňedý (Ursus arctos), za-
jíc (Lepus sp.) a blíže neuřcitelné kosti byly rozďeleny
na velikostní kategorie velkého savce (velikost koněči bo-
vida), sťredňe velkého savce (velikost sobači vlka) a ma-
lého savce (velikost lišky̌ci zajíce). Podle pǒctu uřcených
kostí je nejhojňejší mamut, sob, kategorie středňe velkého
savce, vlk, následuje kategorie velkého savce a nejméně je
rosomáka a medvěda hňedého– viz tab. 1.
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Obr. 2: Boršice-Chrástka. Výběr nálezů.Fig. 2: Boršice-Chrástka. Selected finds.

Podle pǒctu jedinců zcela p̌revažuje mamut zastoupený
nejméňe ťremi jedinci. Pozůstatky patří jedinci starému
20 až 25 let, mláďeti 2 až 5 let starému a dvouměsí̌c-
nímu mláďeti, což znǎcí, že se jedná o další pozůstatky
jedinců identifikovaných v p̌redchozích výzkumných se-
zonách. Ostatní druhy jsou zastoupeny jedním jedincem
- viz tab. 2. Z mamuta se zachovaly fragmenty klu, frag-
menty žeber, pánve, metapodia a dlouhých kostí. Z koně
se zachoval fragment loketní kosti, ze soba témě̌r všechny
části skeletu, z vlka fragmenty žeber, obratlů, dlouhých
kostí p̌redloktí, prstnícȟclánku a metapodií, z medvěda
fragmenty nártních kostí, z rosomáka fragment obratle
a pažní kosti a z velikostních kategorií převážňe frag-

menty dlouhých kostí, žeber a metapodií – tab. 1. Zají-
mavý je nález autopodií medvěda, protože to ukazuje
na p̌rítomnost stažené kožešiny. V sondě B13, kde bylo
zdokumentováno rozdvojení nálezového horizontu, byly
pozůstatky medv̌eda nalezeny ve spodním nálezovém ho-
rizontu. Na záklaďe stratigrafických pozorování předpo-
kládáme, že kulturní vrstva v sondě B15 odpovídá svrch-
nímu nálezovému horizontu (Škrdlaet al.2007), což bude
potvrzeno radiokarbonovými daty, která však zatím ještě
nejsou k dispozici.

Podle složení fauny lze konstatovat, že se jedná o zá-
kladní tábor, kde byl zpracováván úlovek. Z velkých
savců (mamut, kǔ̊n) byly doneseny jen masité̌cásti ťela
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Obr. 3: Boršice-Chrástka. Vlevo: první spodní stolička (M1) lišky polární. Vpravo: spodní druhý̌rezák (I2) vlka obec-
ného.Fig. 3: Left: first lower molar (M1) of a polar fox. Right: second lower incisivus (I2) of a wolf.

anebǒcásti ťela, které m̌ely další využití (kly, lebky, zuby,
atd.). Sťredňe velcí a malí savci (sob, vlk, lišky, rosomák,
zajíc) byli doneseni v celku a na místě zpracováni. Podle
barvy spálených kostí lze konstatovat, že teplota ohně se
pohybovala od 350 do 700◦C (Dokládal, 1999).

Sezonalita byla zjišt’ována na základě mikrostruktur
zubního cementu na kořenech zubů (Nývltová Fišáková,
2007). Bylo zjišťeno, že zví̌rata byla lovena od jara
do podzimu, tzn. od kv̌etna doříjna (obr. 3). Na obr. 3
(vlevo) je žretelné, že zub má plně vyvinutý zimní p̌rí-
růstek a letní se nezačal ješťe tvǒrit. Liška byla tedy ulo-
vena na pǒcátku kv̌etna (tj. než se začíná tvǒrit letní p̌rí-
růstek). Na obr. 3 (vpravo) je patrné, že zub má plně vy-
vinutý letní p̌rírůstek a zimní ještě není vytvǒren. Tzn. že
vlk byl uloven na podzim tj. od září do října (tj. než se
zǎcíná tvǒrit zimní p̌rírůstek). Tomu by odpovídal i nález
fragmentu lebky samice soba, která měla odpadlé parohy.
Samicím parohy odpadávají během léta (Banfield, 1977;
Herre, 1986). Sezonní pobyt zapadá do sídelních a lovec-
kých strategií na Uherskohradišt’sku (Nývltová Fišáková,
2007).

Za pozornost stojí plošná distribuce nálezů (obr. 4).
Tmavá, popelovitá̌cočka s hojnými nálezy štípané ka-
menné industrie má prům̌er p̌ribližně 3 m a na její periferii
se kumulovaly spíše větší fragmenty osteologického ma-
teriálu. Sledovány byly rozptyly různých kategorií nálezů.
Kamenné artefakty se kumulovaly v prostoru tmavéčočky
(max. hustota 190–260 artefaktů na ploše 0,5× 0,5 m),
podobné distribǔcní schéma vykazovaly mikrolitické ná-
stroje, rydlové odpady, radiolarit a hrudkyčerveného bar-
viva, poňekud volňeji byly rozptýleny p̌repálené artefakty
a hrudky vypálené hlíny.

Paleobotanika
P̌ri archeologickém výzkumu v̌ríjnu 2007 byl poprvé

z této lokality odebrán i sediment na pylovou analýzu.
Vzorek pochází z neporušeného profilu ze stěny čtverce
18c (soǔradnice [-1,75; 3,25]cf. obr. 4), blízko nálezo-
vého místa sobí̌celisti.

Sprašový sediment byl laboratorně zpracován podle
standardní metodiky (Erdtman 1960). K získání alespoň
minimálního pǒctu pylových zrn musela být krom̌e b̌ež-

ných macerǎcních metod (rozpouštění v HCl, HF, aceto-
lýza) použita navíc ťežká kapalina ZnCl2. Kvůli očeká-
vané malé koncentraci palynomorf nebyla macerace do-
končována a mikroskopické pozorování bylo prováděno
přímo v ťežké kapaliňe.

Vzorek p̌ri pohledu do mikroskopu obsahoval neroz-
pušťenou minerogenní příměs a menší množství organiky
(destruovaná rostlinná pletiva) a uhlíků. Již při prvním
zběžném prohlédnutí bylo zřejmé, že vzorek bude palyno-
logicky tém̌ěr sterilní. Bylo proto nutné prohlédnout více
náťerů. V prům̌eru byly uřceny 3–4 palynomorfy v jed-
nom.

Byly nalezeny dva rody stromů – 8 zrnPinusa jedno
špatňe rozlišitelné zrno, nejspíšeSalix. Dále bylo uřceno
zrnočelediLamiaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae(typ
A. Liguliflorae/ Compositae) a jedna spora, pravděpo-
dobňe Sphagnum. Z nepylových objektů byly zachyceny
tři různé spory̌ras (Algae). Jedno coenobium náležířase
Pediastrum integrum(Komárek, Jankovská 2001).

Z nalezených palynomorf nelze bohužel učinit přesné
záv̌ery o vegetǎcním pokryvu, ani o stá̌rí vrstvy, která
byla radiokarbonov̌e datována a její stáří je p̌ribližně 25–
27 000 BP (necal.). Obecně lze s p̌rihlédnutím ke zná-
mému stá̌rí vrstvy říct, že palynomorfy mohou pocházet
z chladného období, kdy vegetace měla podobu otev̌rené
stepi s bylinnou vegetací (Asteraceae, Chenopodiaceae,
Lamiaceae) a stromyPinus a Salix. Humiditu prosťredí
dokládá krom̌e Salix i spora, která nejspíše představuje
Sphagnum.

Chladné prostředí a lokální p̌rítomnost vodní plochy
nakonec potvrzuje iP. integrum. Soǔcasný rodPediastrum
zahrnuje jen rody sladkých vod, nálezy z brakických
vod jsou velmi vzácné. Existující paleoalgologické zá-
znamyP. integrumjsou dost bohaté na to, abychom podle
nich mohli charakterizovat ekologické požadavky tohoto
rodu. Jehočastá p̌rítomnost (prakticky vždy ve společ-
nosti druhuP. kawraiskyi) v jezerních sedimentech indi-
kuje oligotrofní a dystrofní chladná ǎcistá velká i malá je-
zera, jako nap̌r. malá rašelinná jezírka. VýskytP. integrum
je zaznamenáván ve vzorcích z jezer a mokřin pozdního
glaciálu a raného holocénu. Vyskytuje se také v pleis-
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Tab. 1: Boršice-Chrástka.̌Cetnost jednotlivýcȟcástí kostry. f – fragment.Tab.1: Frequency of skeletal elements
of the individual species, f: fragment.

druh zvířete /
druh kosti

mamut kůň sob medv̌ed vlk rosomák zajíc velký
savec

středně
velký
savec

malý
savec

lebky 2f
kel 160f
dolní čelisti 2
zuby 9f 5
obratle 3 2 1
kost ǩrížová 1
žebra 10f 1f 11f 1f 2f
pažní kost 1f
pažní kost prox.
část

1f

pažní kost dist
část

1

loketní kost
prox. část

1f 1

vřetenní kost
prox. část

1

vřetenní kost
dist. část

2

záprstní kost 1
záprstní kost
prox. část

2f

prstníčlánky 9 1
pánve 1f 1f
stehenní kost 2f
holenní kost 1f
holenní kost
prox. část

1f

holenní kost
dist. část

1 2f

zánártní kost 2
nártní kosti 9f 1f
nártní kost
prox. část

1f 1 1

nártní kost dist.
část

1

metapodium 1f 4f
sezamové
kůstky

1

čéšky 1 9 25 1
fragm. dl. kostí 11
spálené kosti 296
neidentifikovatelné419

tocenních sedimentech. Ve střední Evrop̌e jeho výskyt
(hlavňe v minerálních sedimentech rašeliništ’ pozdního
glaciálu) může indikovat vegetační (a klimatické) pod-
mínky odpovídající soǔcasné tunďre a lesotunďre (Komá-
rek, Jankovská 2001).

Pro p̌resňejší uřcení by bylo zapotřebí zachytit vrstvu
s vyšší koncentrací palynomorf. Minimální množství,
nutné ke statistickému zpracování ve formě pylového di-
agramu, je 100, lépe 500–1000 a více. Vzorky s menším
počtem uřcených zrn nejsou dostatečně vhodné pro celko-
vou interpretaci a tvorbu pylového diagramu a mohou být
zatíženy statistickou chybou.

Sondáže v okolí

V přípaďe pokusu o zjišťení polohy Klímovy sondy A
z roku 1964 jsme nebyli úspěšní. Sondy z jeho výzkumu
nebyly zam̌ěrené k pevným bodům, v nálezové zprávě
a v článku o výzkumu se zachovala jen jedna situační
mapka (Klíma 1965a, b). V roce 2006 jsme na jižním
okraji naší sondy B13 zachytili starou sondu, která tvarem
a velikostí p̌ribližně odpovídala Klímov̌e sonďe B. Podle
Klímovy mapky byla odvozena poloha sondy A, která
měla být výše ve svahu. Vyhloubili jsme proto dalších
7 sond (B16, B17, B18a, b, c, B19–B22; obr. 1) v mís-
tech, kde jsme již na základě sondáží z let 2005 a 2006
věďeli, že jsou dochovány intaktní sedimenty s nálezy, ale
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Tab. 2: Boršice-Chrástka.Četnost jednotlivých druhů zvířat.Tab. 2: Frequency of the identified bones and teeth (MNE)
and minimum number of individuals (MNI).

druh/species pǒcet kostí/
number of bo-
nes

% z celkového
počtu kostí/ %
of total num-
ber of bones

% z identifiko-
vaných kostí/
- % identified
bones

počet jedinců/
MNI

% počtů je-
dinců/ MNI
(%)

Mammuthus primigenius 193 17 44 3 33
Equus germanicus 1 0,1 0,2 1 11
Rangifer tarandus 64 6 15 1 11
Ursus arctos 3 0,3 0,7 1 11
Canis lupus 26 2 0,5 1 11
Gulo gulo 2 0,2 0,5 1 11
Lepus sp. 1 0,1 0,2 1 11
velký savec/large mammal 10 0,9 2
sťredňe velký savec/
medium-sized mammal

35 3 8

malý savec/small mammal 1 0,1 0,2
spálené kosti/burnt bones 296 26
neidentifikovatelné kosti/
unidentified bones

419 36

Tab. 3: Boršice-Chrástka, 18c. Počet palynomorf.Tab. 3: Boršice, Chrástka, 18c.The quantity of all microfossils.

Boršice, Chrástka, 18c pǒcet
Pinus sylvestris(borovice lesní) 8
Salix(vrba) 1
suma AP 9
Asteraceae Liguliflorae (hvězdnicovité jazykokv̌eté) 1
Chenopodiaceae (merlíkovité) 1
Lamiaceae (hluchavkovité) 1
suma NAP 3
suma AP + NAP 12
AP:NAP v % 75:25:00
Nepylové objekty
Algae 2
Pediastrum integrum 1
Sphagnum? 1

Klímovu sondu jsme nezachytili. Sledovali jsme tedy ale-
spǒn statigrafické pom̌ery.

V sonďe B16 jsme se na neporušenou vrstvu spraše do-
stali v hloubce 125 cm, v sondě B17 už v 90 cm. Sonda
B18 byla rozďelena na ťri části:a, b, c. V částic se nara-
zilo na tenkou vrstvu spraše v hloubce 70 cm na severní
straňe, jižním sm̌erem ale tato vrstva rychle vykliňovala.
Pod ní, v hloubce 80 cm, se nacházela hnědá vrstva prav-
děpodobňe p̌reměňené spraše, protože do ní plynule pře-
cházely záteky CaCO3. V částia byla dosažena hloubka
95 cm, aniž by se narazilo na spraš. V jihovýchodní
sonďe B19 se dosáhla hloubka 85 cm, rovněž bez dosažení
spraše. V sonďe B20 se na neporušený sprašový horizont
narazilo už v hloubce 70 cm a na kulturní vrstvu s nálezy
(které jsme ponechaliin situ) v hloubce p̌ribližně 1 m.
Ze sondy B21, která m̌ela ležet p̌rímo v p̌redpokládaném
prostoru Klímovy sondy A, jsme nálezy vyzvedli. V této
sonďe ležela spraš v hloubce 90 cm a v hloubce 110 cm

byl v jihozápadním rohu sondy nalezen fragment distální
epifýzy mamutího femuru a v hloubce 145 cm (na dně
sondy) se našel jeden velký rydlový odpad a dva zlomky
čepelí z eratického silicitu a zlomek chalcedonové zvě-
traliny, kterou A. P̌richystal (os. sďelení) oznǎcuje jako
„typ Moravská brána“. V jižňe ležící sonďe B22 byla spraš
v hloubce 70 cm a v hloubce 90 cm byla ve spraši za-
chycenǎcerná vrstvǐcka s uhlíky (žrejmě jde o pokrǎco-
vání kulturní vrstvy). Pod spraší byl na archeologické ná-
lezy sterilní (zato s velkými uhlíky) hňedý (půdní?) se-
diment, do kterého p̌recházely záteky CaCO3. Na zkou-
mané ploše (B15) jsme zaznamenali dvě drobné sondy
o rozm̌eru p̌ribližně 0,5 m, které sahaly až na úroveň kul-
turní vrstvy. Kdo je vyhloubil a prǒc nepokrǎcoval ve vý-
zkumu, p̌restože v sondách musel zachytit archeologický
materiál, není žrejmé. V úsilí o zachycení Klímovy sondy
budeme pokrǎcovat. Zatím můžeme pouze konstatovat,
že polohu Klímovy sondy A se dosud nepodařilo obje-
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Obr. 4: Boršice-Chrástka. Distribuce vybraných skupin nálezů. a: artefakty štípané kamenná industrie zamě̌rené v 3D
(+) a z výplavu (rastr); b: mikrolitické nástroje; c: hrudkyvypálené hlíny; d: hrudky̌cerveného barviva; e: rydlové
odpady; f: p̌repálené artefakty.Fig. 4: Boršice-Chrástka. Distribution of selected groupsof finds. a: chipped stone
artifacts recorded in 3D (+) and wet-sieved (raster); b: microlithic tools; c: baked clay lumps; d: red ochre lumps; e:
burin spalls; f: burnt artifacts.
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vit, čímž bylo zpochybňeno i ztotožňení sondy na jižním
okraji sondy B13 s Klímovou sondou B. Podle součas-
ných p̌redpokladů, které budou ově̌reny drobnou sondáží
v roce 2008, by mohla být Klímova sonda A situována
jižně až východňe od sondy B13.

Závěrem je možné konstatovat, že v průběhu dvou vý-
zkumných sezon byla získána důležitá kolekce archeo-
logického materiálu, která bude vyhodnocena jako celek
v následujícím roce. Po jejím rozšíření o materiál z vý-
zkumné sezony 2008 bude mít rozsah srovnatelný s povr-
chovými kolekcemi z lokality.

Výzkum prob̌ehl v rámci řešení grantového projektu
GAČR 404-05-0305, zpracování pak v rámci grantu
GA AV ČR č. KJB 800010701 a výzkumného záměru
MŠM0021622427.

Petr Škrdla, Miriam Nývltová Fišáková, Daniel Nývlt,
Martin Vlačiky, Alena Roszková, Šárka Hladilová
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Resumé

In 2007 we continued the excavation of the site by exca-
vating trench B15, which is adjacent to the next vineyard
row above trench B13, excavated in 2006. We also dug
a series of small trenches in order to relocate Klíma’s
trench A, excavated in 1964 (obr. 1).

Unlike the superposition of two cultural horizons do-
cumented in trench B13, in trench B15, only one cultural
layer was encountered. It was rich in archeological mate-
rial yielding a number of stone artifacts, osteological ma-
terial, isolated red ochre lumps, and baked clay lumps,
some with preserved imprints (see special article by Krá-
lík et al. in Case studies and short articles).

This is a preliminary report, but after the 2008 exca-
vation is completed by excavating the remaining section
between B13 and B15, we will publish a full, detailed re-
port of the 2006–2008 seasons

BRNO (K . Ú. BYSTRC, OKR . BRNO-MĚSTO)

„Rokle“. St řední paleolit–počátek mladého paleo-
litu. Ojedin ělý nález. Povrchový průzkum.

Koncem listopadu 2007 byly započaty první kroky
k čišťení Brňenské p̌rehrady, p̌ričemž došlo ke snížení
hladiny o 4 metry oproti původnímu stavu a tím k ob-
nažení b̌rehů. Jeden z referentů (J. Š.) nalezl na pravém
břehu řeky Svratky v prostoru Rokle ojedinělý artefakt
(Loc. 49◦14’56.018"N, 16◦29’31.569"E). Jedná se o pati-
nované levalloiské jádro zhotovené z křídového spongio-
vého rohovce (obr. 5). Uvedený předm̌et lze rámcov̌e za-
řadit do průb̌ehu sťredního paleolitu s p̌resahem do po-
čátku mladého paleolitu.

P̌rísp̌evek vznikl v rámci GǍCR 404-05-H527.

Jiří Šmarda, Martin Kuča

Resumé

An isolated stone artifact – a Levallois core made
from Cretaceous spongolite chert (obr. 5) was found
on the bank of the Svratka river in the cadastral territory
of Brno-Bystrc. The artifact can be classified as Middle
Paleolithic or Early Upper Paleolithic (EUP).

Obr. 5: Brno-Bystrc, Rokle. Levalloiské jádro.Fig. 5:
Brno-Bystrc, Rokle. Levallois core.

BRNO (K . Ú. L ÍŠEŇ, OKR . BRNO-MĚSTO)

Líšeň I, " Čtvrt ě". Bohunicien. Sídlišťe. Povrchový
sběr.

Na podzim roku 2007 pokračoval povrchový průzkum
známé paleolitické lokality v Líšni-̌Ctvrtích (srov. Mlej-
nek 2007). Povrchové sběry zde byly zahájeny po zorání
pole pǒcátkemříjna a pokrǎcovaly až do zǎcátku listo-
padu, kdy dalšímu průzkumu lokality zabránilo zhoršující
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