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STARŠÍ DOBA KAMENNÁ V PODYJÍ 
– SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY

OLD STONE AGE IN THE DYJE RIVER REGION
– AN OVERVIEW AND PERSPECTIVES

Petr  N e r u d a

Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno 659 37; pneruda@mzm.cz.

Abstract: Author summarizes our knowledge about the settlement of the Dyje middlestream in the 
Palaeolithic. The area is bordered by a distinct bend of the river Dyje before “Novomlýnské nádr-
že” dam on the east and National Park “Podyjí” and “Thayatal” on the west. Findings are sorted 
according to their supposed age and culture classifi cation.
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ÚVOD

Následující příspěvek se snaží zhodnotit současný stav poznání o osídlení středního 
toku Dyje během paleolitu. Zaměříme se na území, na východě omezené výrazným 
meandrem řeky před jejím vstupem do Novomlýských nádrží a na západě jejím 
ústím do kaňonovitého údolí v prostoru NP Podyjí. Severní a jižní okraj není jedno-
značně defi novaný, a proto zohledníme ty nálezy, které pocházejí z území, spadají-
cího do dyjského povodí. Jakýsi pomyslný střed sledovaného regionu tvoří město 
Znojmo.

Při hodnocení dosavadních poznatků o využití této oblasti během paleolitu musí-
me vzít v úvahu několik faktorů, které významně ovlivnily a i nadále ovlivňují kva-
litu naší informační základny. Bez jejich kritického zhodnocení se můžeme dopustit 
řady omylů při interpretaci terénních situací a nálezů.

Prvním důležitým faktorem je intenzita archeologických výzkumů ve sledované 
oblasti. V tomto směru je potřeba odpovědět na otázku, zda je současný stav dosta-
tečně reprezentativní či zda je malý počet lokalit daný nedostatečnou prozkouma-
ností regionu. 

Území Znojemska a Podyjí bylo vždy důležitou enklávou prehistorického bádá-
ní. Právě zde se již od 2. pol. 19. stol. rodily koncepce členění našeho pravěku. Na 
druhou stranu se ale zájem soustřeďoval na mladší období pravěku a ranou dobu his-
torickou, a starší doba kamenná tak zůstávala přece jenom stranou zájmu. Bohužel 
ani pracoviště specializovaná na výzkum paleolitu systematicky nerozvíjela bádání 
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v prostoru národního parku a v okolí Znojma, ale upřela svůj zájem na určitá důleži-
tá centra, ležící na periferii námi sledované oblasti. Je samozřejmě pochopitelné, že 
komplexy lokalit v oblasti Pálavy nebo Krumlovského lesa si vyžádaly cílený syste-
matický výzkum s využitím všech dostupných kapacit, ale z toho důvodu lze konsta-
tovat, že současný počet lokalit a charakter nálezů nelze brát jako dostatečně průkaz-
ný vzorek pro rekonstrukci sídelních strategií v jednotlivých úsecích paleolitu.

Je to zejména proto, že máme k dispozici většinou jen malé soubory či ojedinělé 
nálezy, převážně bez stratigrafi ckého kontextu, takže je nejsme schopni ani rámcově 
mezi sebou porovnávat. Za naprosto fatální můžeme považovat nedostatek absolut-
ních dat, jejichž potřeba se s rozvojem a zpřesňováním datovacích metod stále více 
prosazuje; nedatované lokality evropská vědecká komunita prakticky neakceptuje. 
Vzhledem ke všem těmto okolnostem musíme považovat oblast NP Podyjí a jejího 
přilehlého okolí za archeologicky nedostatečně prozkoumanou a poznanou. Tento 
článek se pokusí zhodnotit možnosti, které se v této oblasti skrývají a představí mož-
né perspektivy budoucího vývoje.

ČASOVÝ PŘEHLED

Vývoj lidské populace ve starší době kamenné – paleolitu – na Moravě zahrnuje 
z dnešního hlediska časově nepředstavitelně dlouhé období více než 800 000 let. 
Z tohoto důvodu je nezbytné rozdělit nalezené poznatky do kratších úseků podle 
konvenčně uznávaného schématu.

Starý paleolit
Starý paleolit lze na území Moravy datovat prozatím rámcově mezi 780 000–
300 000 let před dneškem, přičemž zahrnuje několik dob ledových (OIS 10, 12, 14, 
16, 18) a meziledových (OIS 9, 11, 13, 15, 17, 19). V pestré mozaice střídajících 
se klimatických výkyvů se zde vyvíjel Homo heidelbergensis, který využíval před-
nostně zdroje surovin v okolí sídliště a po jejich vyčerpání se stěhoval jinam. Tento 
způsob tzv. rezidenční mobility je pro toto období charakteristický. Na území Mora-
vy vyráběl především kamenné nástroje, které na základě morfologie spojujeme do 
skupiny valounových a úštěpových industrií. Známější industrie s pěstními klíny se 
zde prakticky neuplatnila. K dispozici máme jen ojedinělé nálezy, které mohou navíc 
spadat i do pozdějších období vývoje lidské společnosti.

Sledované území patří, vedle početných dokladů osídlení na území Brněnska, 
k těm nejdůležitějším v prostoru Moravy a v širším kontextu i v prostoru střední Ev-
ropy. Na starší nálezy valounových industrií na katastrech Mušova, Ivaně, Pasohlá-
vek a Přibic (VALOCH 1983) se podařilo navázat novými doklady osídlení západně od 
Novomlýnských nádrží. V těchto místech vytváří Dyje velký meandr, kterým se stá-
čí k severovýchodu a u Brodu n. Dyjí a Pasohlávek následně k východu. Na povlov-
ných svazích se zde dochovaly bádenské sedimenty a pozdně spodnopleistocénní 
staré terasy s dostatkem vhodného materiálu k výrobě kamenných nástrojů, zejména 
sekáčů. Souhrnné zpracování nám umožňuje zhodnotit osídlení ve východní části 
sledovaného území relativně komplexně (VALOCH 2005). Markantní je koncentrace 
lokalit (Vlasatice, Nová Ves II, Brod n. Dyjí I, II, Hlohovec, Novosedly I, II, Nový 
Přerov), které refl ektují vazbu na vodní tok Dyje (obr. 1). Datace těchto souborů je 
obecně složitá. Sekáčové formy se vyskytují i v pozdějších obdobích, ale zmíněné 
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soubory se vyznačují právě jenom přítomností těchto tvarů a jejich derivátů, takže 
jejich příslušnost ke starému paleolitu je pravděpodobná. Bohužel nejsme schopni 
posoudit ani časové relace mezi jednotlivými lokalitami, a tudíž ani případnou hus-
totu osídlení. Vzhledem k našim znalostem ale nepředpokládáme velký počet lovec-
kých tlup. Nalezené doklady představují píše palimpsest opakovaných návštěv. Lidé 
zde využívali nejen vhodnou konfi guraci terénu (vodní zdroj, dostatek lovné zvěře 
i vegetace), ale i přítomnost kamenných surovin. 

Směrem proti toku řeky Dyje máme průkazné stopy osídlení soustředěny pře-
devším v prostoru Znojma. Za nejlepší doklad pobytu člověka můžeme nesporně 
považovat nález křemenného polyedru z fosilní půdy ze Sedlešovic. Jedná se sice 
o ojedinělý artefakt, ale na rozdíl od ostatních nálezů je ho možné časově zařadit. 
Mikromorfologický rozbor půdy ho klade do starší části holsteinského interglaciálu 
sensu lato, která podle izotopové chronologie spadá do období 11 (SMOLÍKOVÁ, ZE-
MAN 1979, VALOCH 1981). Polotovar (valoun) pochází pravděpodobně z říční terasy; 
v místě nálezu je jeho přirozený výskyt vyloučený, takže vedle nesporných známek 
štípání na povrchu potvrzuje jeho intencionalitu i fakt, že musel být přinesený z ji-

Obr. 1. Lokality starého a středního paleolitu. 1 – středo a mladopleistocénní intaktní sedimenty; 
2 – lokalita pod širým nebem (starý paleolit); 3 – lokalita pod širým nebem (starý – střední paleo-
lit ?); 4 – izolovaný pěstní klín.
Fig. 1. Lower and Middle Palaeolithic sites. 1 – Middle and Upper Pleistocene intact sediments; 
2 – Lower Pal. open-air site; 3 – open-air site (Lower-Middle Pal. ?); 4 – isolated handaxe.
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ného místa (manuport). Bohužel širší závěry o charakteru lokality nám artefakt neu-
možňuje. 

Do starého paleolitu jsou kladeny i nálezy z katastru Suchohrdel (KOVÁRNÍK 
2001). Vzhledem k formě jejich publikace je však obtížné zhodnotit jejich vztah 
k systému staropaleolitického osídlení jižní Moravy.

Mezi zmíněnými oblastmi (západní okraj Novomlýnských nádrží a Znojmo) se 
nachází již jen ojedinělé a nejistě datované nálezy. Charakteristickým tvarem starého 
paleolitu je pěstní klín. Ze sledovaného území máme k dispozici dva kusy, u nichž 
však připadá v úvahu i alternativní datování do následujícího středního paleolitu. 
Takového stáří je pravděpodobně zejména pěstní klín z Kadova (SKUTIL 1946), jehož 
plankonvexní průřez připomíná podobné předměty z micoquienu (mladší fáze střed-
ního paleolitu). Stejně tak nejisté je i datování dalšího pěstního klínu z Božic (KO-
VÁRNÍK 2001) a křemenné industrie z Miroslavi-Kašence, která má lehce eolizované 
hrany a která se morfologicky nevymyká našim představám o staropaleolitických 
nálezech, ale zároveň může být dokladem i středopaleolitického osídlení (SVOBODA 
1996). Vzhledem k těmto skutečnostem je obtížné rozhodnout, zda aspoň některé 
z těchto nálezů souvisí s kolonizací území ve starém paleolitu. Spadají-li do tohoto 
období, pak mohou představovat průniky člověka mimo hlavní říční tok Dyje a na-
víc by mohly naznačovat vazbu na staropaleolitické osídlení na Brněnsku a Dolno-
kounicku (VALOCH 1983, 1992, 2000).

Prozatím se zdá, že ostře zařezané údolí Dyje v oblasti NP Podyjí, mohlo před-
stavovat překážku v postupu zvěře a následně i lidí, kteří sledovali její migraci. 
Klíčovou otázkou pro posouzení archeologického potenciálu NP Podyjí je stáří 
tohoto kaňonovitého údolí. První teorie předpokládá formování údolí v pliocénu, 
takže v průběhu středního pleistocénu se rozdíl v zahloubení oproti dnešku pohybo-
val okolo 20–40 m (k problému ROŠTÍNSKÝ, ROETZEL 2005, BRZÁK 1998). Jiná teorie 
předpokládá formování již v miocénním (BATÍK, ŠEBESTA 1995) či dokonce v před-
miocénním období (DEMEK 2007). Z archeologického hlediska však tento rozdíl není 
podstatný. Podle obou teorií bylo údolí Dyje v místech dnešního národního parku 
již více méně zformováno a je třeba počítat s jeho vlivem na osídlování sledované 
oblasti. Bohužel je koryto řeky dosti důkladě vyklizeno od intaktních pleistocénních 
sedimentů. Chybí zde i typické terasy, na nichž nacházíme osídlení ve východní 
části sledovaného území. Kvartérní sedimenty eolického původu se dochovaly až na 
holorovinách, např. na katastru Mašovic (HAVLÍČEK, SMOLÍKOVÁ 2003). Další inter-
disciplinární výzkumy se k této problematice budou jistě vracet a přispějí nemalou 
měrou k objasnění mechanismu osídlování horního toku Dyje.

Střední paleolit
Mnohem útržkovitější znalosti máme k dispozici pro období středního paleolitu, kte-
ré datujeme rámcově mezi roky 300 000–40 000 před dneškem. I toto dosti dlouhé 
období zahrnuje několik dob ledových (OIS 8, 6 a chladná období starého würmu) 
a meziledových (OIS 7, 5e a teplé interstadiály starého würmu), ve kterých se Homo 
heidelbergensis vyvíjí v průběhu riského glaciálu sensu lato postupně v neandertál-
ce, na dlouhou dobu jediné kolonizátory Evropy. Jejich industrii lze rozdělit do celé 
řady „kultur“ a fácií, ale o důvodech jejich diverzifi kace a vztahu víme prozatím 
velice málo.
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Doklady osídlení v tomto období jsou na sledovaném území neprůkazné. S vel-
kou pravděpodobností do středního paleolitu (geologicky rissu sensu lato) spadá již 
zmíněný pěstní klín z Kadova (SKUTIL 1946) a možná i Božic (KOVÁRNÍK 2001), pří-
padně křemenná industrie z Kašova (SVOBODA 1996). 

V literatuře uváděné středopaleolitické artefakty z Jevišovic (KOVÁRNÍK 2001) 
bude nutné podrobit nové techno-typologické analýze na základě unikátních objevů 
dolů v oblasti Krumlovského lesa, odkud pocházejí rovněž artefakty morfologicky 
připomínající střední paleolit, ale které jsou jednoznačně datovány do doby bronzo-
vé (nejnověji OLIVA 2005). 

Všechny tyto nálezy jsou poněkud stranou hlavního údolí Dyje. Přijmeme-li jejich 
dataci do středního paleolitu, pak se zdá, že vazba na vodní tok nebyla tak silná jako 
v předcházejícím a následujících obdobích. Mohly by dokonce představovat pouze 
sporadické zásahy JV a J směrem z oblasti Krumlovksého lesa, kde máme doloženo 
poměrně intenzívní osídlení (NERUDA et al. 2004, VALOCH in press). Takové závěry 
je však nezbytné brát se značnou rezervou, protože vstupní data mají velmi malou 
validitu a je nutné počítat s dosti výraznou chybou, zejména pak z hlediska časového 
zařazení.

Je nezbytné se zastavit u otázky, proč jsou archeologické důkazy tak sporé, ze-
jména pak podél toku řeky Dyje. Je možné předpokládat na sledovaném území nové 
nálezy středopaleolitických nástrojů nebo se neandertálci tomuto regionu vyhýbali? 
Odpověď musíme hledat spíše v oblasti přírodních věd. Sledování intaktních strati-
grafi ckých situací naznačuje, že se zde sedimenty příslušného období nacházejí. Za 
klíčový lze považovat např. již zmíněný profi l, odkrytý v rámci výzkumu neolitic-
kého rondelu v Mašovicích (JTSK: 647850 1192860; HAVLÍČEK, SMOLÍKOVÁ 2003, 
ČIŽMÁŘ 2002, 2006). Dvojitý příkop zde byl zahloubený přes sedimenty středního 
a mladého pleistocénu. V tomto místě by se případné nálezy nenacházely ani příliš 
hluboko. Bohužel ani v rámci archeologického, ani geologického výzkumu nebyly 
zachyceny doklady přítomnosti člověka. 

Druhý profi l byl dokumentován při dalším záchranném výzkumu ÚAPP Znojmo 
u obce Únanov (JTSK: 641796,8 1188508,4; ČIŽMÁŘ et al. 2006). Fosilní půda s ná-
lezy uhlíků a spraše může spadat do předposledního nebo posledního interglaciálu. 
Bohužel se ani zde nepodařilo najít jednoznačný doklad přítomnosti člověka. 

Doplníme-li tyto situace o poznatky z oblasti Krumlovského lesa, pak lze mož-
nosti výzkumu zhodnotit následovně. Doposud poznané stopy osídlení s největší 
pravděpodobností nerefl ektují skutečné využití krajiny ve středním paleolitu. V šir-
ším geografi ckém kontextu JV okraje Českého masívu se příslušné vrstvy nacházejí 
většinou v hloubce 2–5 m, takže možnosti povrchové prospekce jsou minimální. 
Tento jev můžeme považovat za hlavní příčinu neutěšeného stavu poznání na sledo-
vaném území. Analogickou situaci pozorujeme například i v Rakousku (osobní sdě-
lení – P. NIGST). Je tedy nutné využít kopané sondy na vhodných místech. Vzhledem 
k náročnosti prací je ale nezbytné dopředu vytipovat místa s intaktními sedimenty. 
Jednou z možností je mapování sprašových pokryvů na území NP Podyjí. J. ŠUŠOLO-
VÁ (2007) shromáždila doklady o poměrně rozsáhlých depozicích těchto sedimentů 
na mnohem větším území (zejména západně od Znojma), než jsme dosud předpoklá-
dali. Jejich datace do posledního würmského glaciálu je nadějná z hlediska možných 
archeologických příznaků.
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Počátek mladého paleolitu
Mnohem průkaznější doklady přítomnosti člověka máme k dispozici pro následu-
jící období, které označujeme jako počátek mladého paleolitu. V období mezi roky 
40 000–30 000 před dneškem byl neandertálec postupně vystřídán anatomicky 
moderním člověkem. Na Moravě je vývoj lidské „kultury“ reprezentován bohunici-
enem, szeletienem a aurignacienem. Antropologického nositele známe jen pro aurig-
nacien; v Mladečských jeskyních se artefakty této kultury našly v kontextu pozůstat-
ků anatomicky moderních lidí (nejnověji TESCHLER-NICOLA ed. 2006).

Bohunicien v Podyjí nemáme prozatím doložený. Z hlavní enklávy na Brněnsku 
vybíhalo osídlení do prostoru západně od Krumlovského lesa a zdá se, že krajina 
okolo řeky Dyje nebyla z nějakého důvodu nositeli této kultury využita. 

Za nejjižnější zásah szeletienu na Moravě jsou považovány nálezy ze Suchohrdel 
(KOVÁRNÍK 2001), ale industrie nebyla vyobrazena a dostatečně zhodnocena. 

Mnohem výrazněji se projevuje aurignacienské osídlení, reprezentované malou 
kolekcí nálezů z Mašovic (NERUDA 1991). Pravděpodobně malá stanice se nacháze-
la v nadmořské výšce okolo 385 m n. m. na protáhlém, nepříliš výrazném hřbítku, 
který tvoří pravý břeh Gránického potoka (JTSK: 647974; 1191812). Klasifi kaci 
k aurignacienu naznačují především vysoká škrabadla, vyrobená z kvalitního sili-
citu, který je ale vzhledem k silné patině blíže neurčitelný. Další nálezy, které jsou 
spojovány s aurigancienum, se nacházejí na katastru Znojma-Hradiště, kde byly 
objeveny v souvislosti s výzkumem slovanského hradiště (KALOUSEK 1955; přehled 
literatury PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972). Jedno škrabadlo, které spadá do variační šíře 
aurignacienských typů, pochází SZ od opevněné plochy z pole, klesajícího k SV do 
údolí Gránického potoka (JTSK: 644325; 1192700). Ojedinělé nálezy jsou uvedeny 
i z Kuchařovic (PODBORSKÝ, VILDOMEC 1972); prozatím se nepodařilo najít další arte-
fakty, potvrzující jejich klasifi kaci, ale drobné štěpiny patinovaného silicitu pocháze-
jí z prostoru meteorologické stanice (JTSK: 640125; 1191100; vlastní sběr 1988).

Nejbližší lokality s jasným kulturním zařazením k aurignacienu se nacházejí SV 
směrem u obce Vedrovice na J svazích Krumlovského lesa a východně v Milovicích 
pod Pálavou. V obou regionech se jedná o mladší fázi, datovanou okolo 35–33 tis. 
BP (absolutní data ale pocházejí jenom ze dvou lokalit). Nelze tedy určit, se kte-
rou enklávou můžeme osídlení Znojemska spojovat; zda místní lokality dokládají 
přesuny skupin podél toku Dyje, či zda představují JZ výběžek osídlení Brněnska 
a přilehlého území. S určitostí ale můžeme předpokládat další nálezy, které zpřesní 
náš obraz o tomto období. Prozatím se jako nejnadějnější jeví prostor Gránického, 
Dobšického potoka a Únanovky.

Střední fáze mladého paleolitu
Svoji nejvýznamnější roli sehrávala řeka Dyje ve střední fázi mladého paleolitu, kdy 
území Moravy využívali lovci mamutů s gravettienskou kulturou. Nejznámější loka-
lity leží na východní straně sledovaného území v oblasti Pálavy. Světoznámé stanice 
v Dolních Věstonicích, Pavlově a Milovicích přinesly doklady velice komplexní 
kultury, která neměla v té době v Evropě obdobu.

Doklady gravettienského osídlení známe téměř z celého území Moravy; často se 
setkáváme s vytvářením sídelních komor na strategicky výhodných místech (Ost-
ravsko, Přerovsko, Napajedelská brána, Pálava). Vedle těchto hlavních jednotek mů-
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žeme vyčlenit i lokality, dokládající zásahy do periferních oblastí běžně využívané 
krajiny. Hlavními komunikačními tepnami byly řeky a Dyje nebyla v tomto směru 
výjimkou. Je obtížně představitelné, že by se gravettienští lovci soustředili jen na 
oblast Pálavy a neprozkoumali by či nevyužili i další přilehlé regiony.

Z dnes známých lokalit snad můžeme s gravettienem (či pavlovienem) spojovat 
nálezy štípané industrie ze Šatova, Znojma-Dolní Lesky (Ungrova cihelna), Hodonic 
(Loydova cihelna), silicitová čepelová jádra z Hrušovan nad Jevišovkou a depot ka-
menných mezikruží z Jiřic u Miroslavi (obr. 2; souhrnně OLIVA 2003). 

Samostatnou kapitolu tvoří nálezy kamenné štípané industrie a zbytků fauny ve 
sprašovém profi lu pod SV nárožím zámku v Jaroslavicích. Výjimečnost lokality 
spočívá v relativně přesných údajích o stratigrafi cké pozici nálezů, v dochování kos-
tí pleistocénní fauny a poměrně velké kolekce kamenných artefaktů. G. Wurmbrand 
započal s výzkumem již v roce 1871 a odhalil zde popelovité vrstvičky v souvislé 
čočce o délce 8 m (WURMBRAND 1878). Ze sbírek NHM ve Vídni vybral P. ŠKRDLA 
(1999) zvířecí kost, která měla jasnou souvislost s kulturní vrstvou a z ní získal ne-
kalibrované radiokarbonové datum 19 340±100 B.P. (GrA 7574). Výsledek datování 
je poněkud překvapivý a nelze vyloučit kontaminaci vzorku. Každopádně ale víme, 
že se zde gravettienští lovci pohybovali nejpozději okolo tohoto data.

Obr. 2. Časně mladopaleolitické a gravettienské lokality. 1 – szeletien; 2 – aurignacien; 3 – gravet-
tien.
Fig. 2. Early Upper Palaeolithic and Gravettian sites. 1 – Szeletian; 2 – Aurignacien; 3 – Gravettian.
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Výjimečný je nález v Jiřicích u Miroslavi, které leží již poněkud stranou hlavní-
ho říčního údolí. V roce 1964 se zde našel depot kamenných mezikruží, uložených 
v obdélníkové skříňce, sestavené z hrubých kamenů, z nichž některé byly očazené. 
Nález se sestával z 10 kompletních kamenných kruhů a 6 zlomků. Osm kompletních 
kusů bylo naskládáno na sobě a dva další byly přiklopeny z boku (OLIVA 2003). Je-
jich slouvislost s gravettienem nám dokládají nálezy z Předmostí u Přerova a kamen-
ný kruh (či kruhy) z hrobu šamana v Brně – Francouzské ulici (OLIVA 1996). Tento 
nález by naznačoval i možné kontakty přímo mezi oblastí Znojma a Brněnskem.

Prozatím nevíme, jak hluboko pronikli gravettienští lovci západním směrem do 
Českomoravské vrchoviny. Už jsme se zmiňovali o tom, že hluboké, ostře zařezané 
údolí Dyje mohlo představovat určitou překážku pro zvěř (zejména megaherbivory) 
putující podél vodního toku. Na druhou stranu bude ale nutné podrobit takové teorie 
kritické studii, neboť nález kostí srstnatého nosorožce, učiněný v roce 1938 při stav-
bě celnice v předměstí Hardeggu (expozice „NaturGeschichten – ThayaTales“ v bu-
dově Nationalparkhaus), naznačuje, že ani prostor nynějšího NP Podyjí/Thayathal, 
nebyl pro velké býložravce nedostupný. 

Mladší fáze mladého paleolitu a pozdní paleolit
Pro toto období, časově spadající rámcově mezi roky 20 000–10 000 let před dneš-
kem, jsou naše poznatky asi nejvíce útržkovité a špatně časově zařaditelné. Z geolo-
gického a klimatického hlediska zahrnuje poměrně rychlé ochlazení, které označuje-
me jako pleniglaciál B a následné postupné oteplování klimatu spojené s přechodem 
do holocénu. V průběhu tohoto časového úseku se na Moravě pohybovaly skupiny 
lovců epigravettienu (nebo epiaurignacienu; nově se prosazuje i termín kašovien), 
tvůrci skvělého mobilního umění magdalénienu a v období pozdního paleolitu jsou 
to pak menší populace, které shrnujeme do skupiny epimagdalénienu a tišnovienu 
s možnými dalšími vlivy. Ekonomie byla podobná, loven byl především kůň a sob, 
v teplejších fázích nástupu holocénu pak i lesní fauna (jelen, los, divoké prase).

Dokladů o pobytu těchto lidí je velice málo (obr. 3). Z hlediska konvenčního dě-
lení paleolitu by do tohoto období měla spadat již zmíněná lokalita Jaroslavice. Ab-
solutní datování by čistě mechanicky řadilo kolekci nástrojů a kostí k epigravettienu. 
Ten je však na Moravě přece jenom o něco mladší (18–14 000 BP) a nelze vyloučit 
ani případnou, výše zmíněnou kontaminaci vzorku. Jaroslavice snad přece jenom 
můžeme spojovat ještě s klasickým gravettienem (viz předcházející kapitola).

Magdalénienskou kulturu by snad mohla zastupovat kolekce krčkovitých vrtáků 
z Tvořihráze a pozdní paleolit ojedinělé nálezy lehce patinovaných artefaktů na ne-
olitických sídlištích, ale právě časová klasifi kace těchto nástrojů je nejednoznačná 
(KOVÁRNÍK 2001). S vrtáčky se setkáváme i v neolitu, stejně jako se slabě patino-
vanými kamennými artefakty. Známá je skutečnost, že i mnohem mladší nálezy 
štípané industrie z eneolitu jsou takto druhotně postižené. Proto musíme být velice 
opatrní při vyčleňování ojedinělých artefaktů z kontextu neolitických souborů. Jis-
tým varováním nám může být fakt, že prakticky na všech neolitických sídlištích se 
takové případy vyskytují a přitom nelze očekávat, že by se výběr vhodných míst pro 
sídliště v paleolitu a neolitu řídil stejným mechanismem, když se požadavky lovců 
a zemědělců dosti lišily.

Asi nejproblematičtějším faktorem, který negativně ovlivňuje stav našeho pozná-
ní tohoto období, bude míra dochování časově adekvátních sedimentů, ve kterých 
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by přicházelo v úvahu objevení intaktních archeologických situací. Mladowürmská 
sedimentace, doložená mocnými sprašovými návějemi v Dolních Věstonicích, je 
spíše výjimkou. Sondážní práce v oblasti Krumlovského lesa většinou tyto horizonty 
nezachytily, nebo jen v reliktech, případně podlehly druhotnému způdnění během 
holocénu, takže jsou dnes stratigrafi cky neodlišitelné od současných půd. Z toho vy-
plývá, že míra destrukce potencionálních lokalit je veliká, případně, nejsme schopni 
na základě stratigrafi e jednoznačně stanovit stáří nalezených artefaktů.

HLAVNÍ ÚKOLY VÝZKUMU

Položme si tedy otázku, jaké úkoly nás při výzkumu paleolitu ve sledované oblas-
ti čekají. Prvním krokem musí být intenzívní povrchové průzkumy zaměřené na 
dohledání nových povrchových lokalit, ale i na vyhledání poloh s dochovanými 
intaktními pleistocénními sedimenty. V tomto směru snad můžeme navázat na již 
provedené mapování kvartérních spraší, které provedla J. Šušolová z Muzea Jiho-
východní Moravy ve Zlíně (ŠUŠOLOVÁ 2007). Tato místa představují prozatím nejna-
dějnější polohy pro případné další výzkumy. Vzhledem ke komplexnosti problémů, 
které se pojí s výzkumem kvartéru, bude nezbytné v maximální míře využít výhod 

Obr. 3. Lokality mladší fáze mladého paleolitu a pozdního paleolitu. 1 – lokalita pod širým nebem, 
2 – oblast s ojedinělými nálezy.
Fig. 3. Late Upper and Late Palaeolithic sites. 1 – open-air site; 2 – area of isolated lithic fi nds.
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interdisciplinární spolupráce při dokumentaci těchto situací. Vedle geologických, 
geomorfologických a sedimentologických studií je třeba pozornost zaměřit na stano-
vení absolutního stáří zkoumaných sedimentů. Rozvoj datování na základě opticky 
stimulované luminiscence, měřené na krystalech křemene, umožňuje vytvořit takové 
schéma hluboko do starého paleolitu.

Na podkladě zjištěných poznatků můžeme následně přistoupit k sondážím a snížit 
tak časové i fi nanční nároky. Již jsme se zmiňovali o tom, že staro a středopaleolitic-
ké sedimenty jsou kryty mnohdy až 5 m sedimentů, takže nalezení intaktní archeolo-
gické situace povrchovou prospekcí je prakticky nemožné. Zároveň je ale nemožné 
dostatečně hustou sítí sond prozkoumat všechny potencionálně zajímavé polohy. 
Je nutné vyloučit těžkou techniku jako prostředek hloubení sond, protože při jejím 
použití se většina zajímavých informací a hlavně archeologických materiálů ztrácí. 
Mezioborová spolupráce může poskytnout dobrý základ pro výběr vhodných míst 
pro ručně kopané sondy s průběžným sledováním dochovaných sedimentů a jejich 
náplně. 

PERSPEKTIVY VÝZKUMU

Jaké jsou však perspektivy takto koncipovaného výzkumu? Osobně se domnívám, že 
na Moravě uzrál čas pro plodnou interdisciplinární spolupráci a zároveň správa NP 
Podyjí vytváří zajímavé a podnětné podmínky pro podobně koncipovaný výzkum, 
jak jsme se mohli přesvědčit z bloku přednášek věnovaných biologii národního par-
ku. 

V současné době se na archeologické části výzkumu může podílet několik institu-
cí; vedle specializovaných pracovišť z Brna je to zejména ÚAPP Znojmo, který pod 
vedení Z. Čižmáře provádí celou řadu záchranných archeologických výzkumů, které 
mnohdy postihují i pleistocénní sedimenty, takže pravděpodobnost nalezení nových 
a neporušených situací je relativně vysoká. Nemalý podíl může sehrávat i Jihomo-
ravské muzeum ve Znojmě, které z hlediska své funkce má vhodné podmínky pro 
podchycení amatérských sbírek, skrývajících v sobě mnohdy veliký vědecký poten-
ciál. Vzhledem ke kontaktům s rakouskými institucemi by bylo jistě žádoucí podpo-
řit podobné snahy i na rakouské straně. Zde přichází v úvahu hlavně činnost muzea 
v Eggenburgu a univerzity ve Vídni.

Již několikrát zmíněná interdisciplinární spolupráce se musí odrážet zejména ve 
spolupráci archeologických a přírodovědných disciplín. Vhledem k rozvinuté tradici 
prezentace výsledků dílčích výzkumů na konferenci „Kvartér“ v Brně lze očekávat, 
že poznatky ze speciálních přírodovědných analýz proniknou i do archeologické 
komunity. Jako přínosnou lze jistě považovat rozvíjející se spolupráci, v jejíž rámci 
poskytujeme odkryté profi ly na archeologických lokalitách k dalšímu zpracování, 
zejména pro studenty Přírodovědecké fakulty v Brně. V budoucnu se snad podaří 
vytvořit systém, který by umožnil shromažďovat poznatky a nabízet vědecké problé-
my a projekty ke zpracování dostatečně rychle a efektivně.

SUMMARY
Archaelogical research has a long tradition in the Znojmo region, but even institutions, specialized 
on Palaeolithic research, has not carried out a systematic exploration of the mentioned area in a lon-
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ger time period. This is also one of reasons, why our knowledge about the use of the local country-
side in the Palaeolithic is so scrappy.

The Lower Palaeolithic (780 000–300 000) is surprisingly represented by a quite numerous sites 
(Fig. 1). New discovery of a pebble industry in eastern part of the area in question resumed older 
surface prospection around villages Mušov, Přibice, Ivan and others. New sites are located in dis-
tricts of Nový Přerov, Novosedly, Vlasatice and Brod n. Dyjí (VALOCH 2005). Another reliable fi n-
dings comes from a loess profi le in Sedlešovice (SMOLÍKOVÁ, ZEMAN 1979; VALOCH 1981). A quartz 
uniface worked pebble, which fully matches the style of pebble tools, was found in fossil soil from 
lower phase of Holstein interglacial (OIS 11) dated on base of the palaeopedological analysis. Unli-
ke on the other sites, which are located on Dyje terraces, the mentioned artefact was brought to this 
site. This is another proof, beside morphological features, that it was a human who created it – it 
was Homo heidelbergensis in that time. 

Surface fi ndings of a biface handaxe from Kadov and Božice (KOVÁRNÍK 2001) or quartz indu-
stry from Miroslav-Kašenec (SVOBODA 1996) are also sometimes placed to the Lower Palaeolithic. 
All those cases may also be dated to the Middle Palaeolithic. J. Kovárník also put unspecifi ed indu-
stry from Suchohrdly to the Lower Palaeolithic.

Those discoveries show that the Lower Palaeolithic settlement was concentrated along the 
stream of Dyje. We don’t know yet, if the deeply gashed valley in the area of Podyjí National Park 
represented an obstacle for the people of that time in their further proceeding to the west or not. 
Though it is certain that the preserved Middle Pleistocene sediments in Mašovice indicate new dis-
coveries coming. If fi ndings from Kadov and Kašenec fall to the era of the Lower Palaeolithic, then 
new possibilites of research are opened towards settlements units in vicinity of Dolní Kounice and 
Brno. 

The subsequent era of the Middle Palaeolithic is document rather less on the middlestream of 
Dyje (Fig. 1). There are no provable fi ndings. They may be the mentioned fi ndings from Kadov and 
Kašenec, but there are no stratifi ed artefacts available. The industry from the workshops for plasma 
processing in Jevišovice is dated to the Middle Palaeolithic, but those fi ndings will have to be ree-
xamine due to discovery of mines and processing workshops in Krumlovsky Les, which are dated 
to the Bronze Age. 

There is an interesting situation with the settlement in the Early Upper Palaeolithic (Fig. 2). So 
far we don’t have any proof of a Bohunician settlement in this area. Even the second EUP culture 
– the Szeletian – is not documented enough. Possible fi ndings in Suchohdrly are not described in 
details in the literature published till now (KOVÁRNÍK 2001). The majority part of the knowledge 
is related to Auragnacian, which was centered around Znojmo. The largest collection comes from 
Mašovice, which covers 52 determinable artefacts (NERUDA 1991). The endscraper found in Hra-
diště u Znojma or fi ndings in the area of Kuchařovice may also be related to the Auragnacian (POD-
BORSKÝ, VILDOMEC 1972). There are not many fi ndings, but those, we have, form quite a territorial 
bound unit. 

The middle phase of the Upper Palaeolithic is represented by Gravettian in Moravia. The world-
-famous complex of sites is located in vicinity of Pavlov, Dolní Věstonice and Milovice on the river 
Dyje, east of the area in interest. We can relate to Gravettian colections from Šatov, Znojmo-Dolní 
Leska, Hodonice – Loyd’s brickyard, cores from Hrušovany n. Jevišovkou, a depot of stone rondels 
from Jiřice u Miroslavi and chipped industry and fauna remains from Jaroslavice in the area we 
spoke about (OLIVA 2003). The last mentioned site is stratifi ed and C14 date 19 340±100 uncal. B.P. 
(GrA-7574) ranks it to the era, when this culture was vanishing in the region of the Central Europe 
(ŠKRDLA 1999). 

Concerning the following era of the Upper (20–11 kyr B.P.) and the Late Palaeolithic (11–10 kyr 
B.P.), material for settlement reconstruction is scarse. Isolated patinated artefacts comes from the 
Neolithic settlements on Jevišovka river, but there is problematic to match them with the Palaeoli-
thic. The set from Tvořihráz, where neck bore should come from, would be worth checking more 
closely. We can also expect smaller sites westwards, even in the area of Českomoravská Vrchovina 
itself due to the general settlement strategy in the Late Palaeolithic in Moravia.

Nowadays, there can be seen vivid development of intense cooperation among institutions 
(Anthropos Institute, ÚAPP Znojmo, Faculty of Science MU Brno) and disciplines (archaeology, 
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paleopedology, geology, geomorphology, osteology). Thank to it we can expect a stream of new 
information in the future and new discoveries based on systematic research, which will advance our 
knowledge. 

Práce byla podpořena institucionálním vědeckým záměrem č. MK00009486202. Překlad Stanislav 
Veselý.
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