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1. ÚVOD 
 
 
 

Cílem mojí diplomové práce je pokus o zdokumentování fenoménu obydlí jako jednoho 
ze základních kulturních projevů aktivit člověka v jeho nejstarších dějinách, tj. v období 
lovecko-sběračské fáze našich dějin (paleolit – mezolit). V chronologických úsecích, které 
již dokládají kumulaci jednotlivých sídelních objektů ve vyšší celky (od mladší fáze 
starého paleolitu) bude sledováno i uspořádání obydlí na sídlištích. Cílem této práce není 
vytvoření co nejkompletnějšího seznamu lokalit, které přinesly doklady o těchto lidských 
aktivitách (stavba obydlí), ale zaznamenání a analýza vývoje obydlí, obytného prostoru a 
sídlení v předzemědělských společnostech. Ve své práci vycházím ze základního 
předpokladu, že vývoj, jež obydlí prodělalo v minulosti, je archeologicky zachytitelný, a 
proto obydlí a stavební konstrukce jsou jedním z archeologických pramenů, které můžeme 
zkoumat.  

Na rozdíl od člověka samotného, který podléhá biologickému vývoji a výběru, 
podléhají jeho výrobky, výtvory či vynálezy navíc kulturnímu vývoji, jsou tedy produktem 
jeho kultury. Člověk se v průběhu tohoto dlouhého časového úseku vyvíjel, a to jak 
biologicky (vývoj jednotlivých druhů rodu Homo), tak sociálně, psychicky, kulturně. 
Musel si najít a udržet místo v potravinovém řetězci, dále se naučit vynalézat, učit se jeden 
od druhého, využívat své prostředí, ale nevyčerpat jej, komunikovat, budovat sociální 
vztahy. Byl postaven před potřebu najít suroviny, vyrobit nástroje, použít je, zpracovat 
získanou potravu, vyrobit  oděv. V neposlední řadě musel vybudovat zázemí, úkryt – 
obydlí.  

Stavbou obydlí si vytvořil ochranné mikroklima, čímž také přesně vymezil své 
území pobytu a ochrany, svůj domov. Podíváme-li se po současných společnostech, je 
patrné, že obydlí odráží sociální strukturu společnosti a patří k základním sociálním 
jednotkám. Je klíčovým faktorem přežití, který byl v minulosti zcela nezbytný k expanzi 
lidského rodu do všech zeměpisných pásem. Pro obecný rozhled v oblasti daného 
fenoménu je nezbytné shromáždit maximum možných pohledů na problematiku. Nejen 
hledisko archeologické, které je v tomto případě na prvním místě, ale i pohledy z úhlu 
dalších oborů, které s tímto fenoménem operují.  

 
 



2. STRUČNÝ NÁSTIN VÝVOJE   
PALEOLITU A MEZOLITU   

 
 
 

2.1. Podnebí v období paleolitu a mezolitu 
 
 

Obydlí jako fenomén lidské kultury je třeba chápat v souvislostech přírodního 
prostředí, ve kterém lidé žili, vyráběli nástroje, lovili a budovali svá obydlí. Protože se 
jedná o velmi dlouhé časové období, zařadila jsem do této kapitoly popis vývoje 
pleistocénního a holocénního prostředí i klimatu. K vytvoření obrazu vývoje přírody 
potřebuje archeologie úzkou spolupráci s přírodními vědami a správné porozumění jejich 
výsledkům (Fridrich 2005). K získání všech potřebných informací, které odhalí nejen 
podmínky určité lokality, ale i regionu či kultury, musíme uplatnit dovednosti a znalosti 
mnoha oborů jako např. geologie, geomorfologie, petrografie, pedologie. Všechny 
zkoumají vývoj krajinného prostředí v kontextu vývoje zemského povrchu, který vlivem 
nejrůznějších přírodních sil vytváří základní prostředí, ve kterém existovala fauna, flóra i 
člověk a které je do značné míry ovlivnilo (Ložek 1973; Chlupáč et al. 2002; Kachlík – 
Chlupáč 2001; Růžičková – Růžička et al. 2001).  

Období, které je pro tuto práci stěžejní, je nazýváno kvartér. Základní 
charakteristikou kvartéru je cykličnost klimatických změn, ve kterých se střídají doby 
ledové a meziledové nebo také doby teplé a vlhké a doby studené a suché (Ložek 1973). 
Tyto doby zásadně ovlivňují existenci a vývoj fauny a flóry. V globálním rozměru lze tyto 
změny sledovat pomocí vrtů hlubokomořských sedimentů, v ledovcích a sprašových 
sériích. Kombinací získaných poznatků byly stanoveny platné sekvence základních 
podnebních výkyvů. Ve čtvrtohorách, neboli kvartéru, dochází ke střídání dob ledových, 
glaciálů a meziledových, interglaciálů. Střídání dob ledových a meziledových bylo velice 
dynamické a zahrnovalo posun vegetačních pásem. Šlo o pohyb celých ekozón, tj. 
navzájem provázaných souborů ekosystémů, spojených s určitým klimatickým prostředím. 
To znamená, že se přesouvala i celá společenství zvířat, na což musela reagovat i lidská 
společnost (Fridrich 2005). Zdá se, že ve spodním a na počátku středního pleistocénu se 
lidé přesouvali v rámci posunu ekozón, ale již na počátku mladšího období středního 
pleistocénu a zejména ve svrchním pleistocénu můžeme pozorovat zvýšenou adaptabilitu 
k podnebným změnám. Dochází k pohybům jednak v rámci kontinentů, ale i k menším 
pohybům v Evropě a s tím spojeným obsazováním ekozón, ve kterých probíhala migrace 
zejména velkých savců a na ně navázaná migrace lidských populací (Fridrich 2005).  

Doby ledové a meziledové se od sebe velmi odlišovaly v průměrných teplotách i 
celkovém klimatu. Průměrná teplota ve střední Evropě dosahovala v glaciálu kolem  0° C 
a v interglaciálu kolem 10-15° C (současná teplota se pohybuje kolem 9° C), glaciály 
představovaly velice suchá období, protože cirkulující voda byla vázána v kontinentálních 
ledovcích a interglaciály naopak velice vlhká období, s rozvojem flóry a na ní vázané 
fauny. Vlivem dlouhodobě nízkých teplot pod bodem mrazu docházelo v glaciálech 
k hlubokému promrzání půdy a vytváření tzv. věčně zmrzlé půdy – permafrostu. V období 
krátkých arktických lét půda na povrchu rozmrzala a rozbředlé vrstvy se dostávaly do 
pohybu i na mírných svazích a na velké vzdálenosti. V období interglaciálů docházelo 
vlivem teplého a vlhkého počasí k výraznému zvětrávání, při kterém se uplatňovaly 



chemické a biologické procesy (Fridrich 2005). V důsledku toho vznikaly nejrůznější 
půdy, rašeliny, jezerní křídy a travertiny. Protože zem byla pokryta vegetací, nedocházelo 
k mechanickému zvětrávání. Střídání těchto období se projevuje střídáním horizontů půd. 
Zkoumání jednotlivých vrstev a jejich obsahu vedlo ke stanovení celkem šesti fází 
klimatického cyklu, který začíná přechodem ze studeného výkyvu (Ložek 1973; 2002). Ze 
studií mnoha vědeckých oborů je patrné, že základním důvodem tak velkých výkyvů 
mohou být nepravidelnosti v oběhu Země kolem Slunce v kombinaci se změnami sklonu 
zemské osy v rovině ke Slunci, takže množství slunečního záření, které je hlavním 
zdrojem tepla na povrchu Země, se vzdáleností a sklonem části zemského povrchu, 
periodicky kolísá (Fridrich 2005). Přispět mohou i další faktory jako množství vodních 
par nebo jiných plynů (např. CO2) nebo mechanických částic v atmosféře. Musíme 
samozřejmě počítat s tím, že stejně jako dnes se během roku střídala roční období. 

V mezolitu přišlo oteplení a zvlhčení, které přineslo řadu problémů. Krajina se díky 
porostu dělí na menší okrsky, tzv. „nukleární oblasti“. Evropu pokrývá borovo-březový les 
s porosty lísky, který v holocénu splynul ve velké plochy (boreál). Tundry a lesotundry 
postupují své místo listnatým lesům s buky a duby. Tento proces vyvrcholil v atlantiku, 
nejteplejším a nejvlhčím období holocénu. Základní adaptační trend tohoto období je 
maximální využití stálých zdrojů dané oblasti – ryb, ptáků, lesních zvířat.  

 
 

2.2. Vliv klimatických změn na faunu a flóru  
 
 

Procesy, zmíněné výše, přímo ovlivňovaly prostředí, ve kterém člověk žil a zdroje, 
které využíval. Tedy flóru a faunu. Výzkumem zvířat a rostlin obývajících různé 
kontinenty v minulosti se zabývají různé přírodovědecké obory, jako jsou paleontologie, 
fytocenologie, geobotanika, palynologie, paleoekologie a další. Obecně lze říci, že 
kvartérní vývoj fauny a flóry navazuje na vývoj v předchozí geologické epoše – 
třetihorách, jen ubývá exotických prvků. Při rapidních změnách teplot docházelo v 
interglaciálech k tání pevninských i horských ledovců a celá společenství se z mediteránní 
oblasti přesouvala směrem k severu. V dobách ledových docházelo k posunům opačným, 
tedy k jihu. Postupně však společenství zvířat a rostlin ztrácela schopnost návratu do 
původních oblastí a zůstávala v jižních částech kontinentu, kde byly tyto teplotní výkyvy 
méně drastické (Fridrich 2005). Dramatický zlom nastal mezi spodním a středním 
pleistocénem, někdy mezi 0,75-0,5 miliony lety. Zalednění v několika fázích téměř 
vytlačilo starobylé rody a druhy. Fauna, která je nahradila, byla lépe přizpůsobena 
změněným klimatickým podmínkám – chladnější klima s krátkými teplými výkyvy. 
V teplých a vlhkých obdobích středního a svrchního pleistocénu představují vůdčí typy 
slon lesní, nosorožec, jelen, srnec, tur, bizon, prase, daněk, veverka nebo myšice atd. 
Chladná období jsou charakterizována zvířaty jako mamut, srstnatý nosorožec, polární 
liška, rosomák, sob, pižmoň, lumík nebo například zajíc. Z karnivorů pak hyena jeskynní, 
lev jeskynní nebo jeskynní medvěd. V dobách meziledových jsou od doby středního 
pleistocénu zastoupeny stromy, které známe z dnešní doby. V dobách ledových, vedle 
mechů a lišejníků, jsou řídce zastoupeny zakrslé stromy jako bříza nebo vrba. Na jih od 
polární tundry se vyskytovala pásma tajgy s borovicí, břízou, jilmem a smrkem. Ještě 
jižněji se rozkládaly smíšené lesy s lískou, jilmem, dubem, javorem, lípou, jedlí a bukem. 
Prostředí, v němž člověk žil, velmi ovlivňovalo jeho činnosti a také jeho obydlí (Fridrich 
1997; 2005; Svoboda 1994; 1999) . 



 
2.3. Lovci a sběrači – způsob života  

 
 

Většinu času, který lidský rod existuje, člověk žil jako lovec a sběrač (více než 96 
%). Je to způsob života, který si určitým způsobem neseme neustále v sobě, přežívá v nás, 
právě proto, že nás tak dlouhou dobu pomáhal utvářet. Nicméně je to i způsob života, 
který si už ani neumíme představit. Náš předek měl oproti předkům ostatních zvířat 
obrovskou výhodu. Byl totiž omnivor (všežravec). To mu dávalo možnost, oproti 
ostatním, přežít i období, kdy se mu z různých důvodů nepodařilo nic ulovit. Přes to, že 
nebyl přírodou vybaven potřebnými „zbraněmi“, drápy, zuby apod., dokázal konkurovat 
jiným lovcům, tedy šelmám. Vedle loveckých zbraní, mu k tomu pomáhaly lovecké 
znalosti, komunikace, včetně řeči, způsob sociální organizace, budování a využívání 
různých druhů sídlišť, využití ohně atd. (Fridrich 2005; Gamble 1989; 1999). Velkým 
pomocníkem byl i předchozí biologický vývoj, navazující na býložravé hominoidy, kteří 
se živili hlavně rostlinou stravou (Fridrich 2005, 119). Základem života však byla sociální 
organizace, do níž patří i komunikace. To je však oblast, která není archeologicky 
poznatelná přímo a projevuje se pouze zbytky sídlišť, případně později pozůstatky 
nakládání s mrtvými, či uměním.  

K pochopení funkce a struktury lidského sídliště nám pomůže ekologie. Nejlépe se 
hodí ekologický termín nika, kterým se označuje soubor všech nároků určitého druhu, 
nezbytných k jeho existenci na stanovišti (Jakrlová – Pelikán 1999, 66). Základní 
požadavek na teplo člověk brzy dokázal plně ovládat kdekoli, a to ovládnutím ohně. 
Ohniště je pokládáno za centrum niky, což nemusí nutně znamenat centrum obydlí (viz 
následující kapitola), kterým vyřešil druhý základní požadavek – snížení vlhkosti. Oheň 
poskytoval lidem celou řadu dalších výhod jako ochranu, možnosti úpravy potravy atd., 
což opět evokuje sociální život. Jak to, že sociální život člověka je tak komplikovaný (od 
komplexního – primáti)? Je to tím, že lidé se postupně stávají specialisty na nespecializaci. 
Síťová analýza ponechává jedince tvořivého, mobilního a je to on, kdo formuje pouta 
různé délky, síly a trvání. Nakonec se společnost stává sítí. Sítě jsou limitovány dvěma 
pravidly: dočasným (zvláště tam, kde emoční chování zahrnuje péči o vzhled a jazyk) a 
poznávací (kde naše kapacita udržet informace je shledána rozhodující). C. Gamble (1999) 
rozlišil kulturu a sociální život, protože jak jinak vysvětlit sociální a kulturní změny. 
Kultura znamená aktivní zapojení. Strukturuje sociální zpracování informací skrze 
aktivity, které zahrnují rytmy a gesta, které zahrnují jiné lidi a materiály. Toto zpracování 
nemusí být jazykové. Také nemusí být zřejmé ve stylu artefaktů. Namísto toho je to 
výsledek pozornosti, vnímání a pohybu, bez něhož sociální život nemůže existovat. Tento 
přístup zobrazuje dvě oblasti – učení a paměť. To zahrnuje kulturní převod informací o 
tom jak se chovat a jak kontrolovat tělo během sociálního života. V současné době je 
prosazována tradice analytického myšlení, kdy je zdůrazněn trénink mysli, které má řešit 
problémy a použití kultury jako prostředku ve vztahu k prostředí (Gamble 1999). 

V mezolitu se krajina rozpadla na menší celky a stejně tak se změnila i struktura 
společnosti. Člení se do malých skupinek, nejspíše rodin, které mají svá teritoria a jen na 
určité období v roce se sejdou na jednom sídlišti a společně hospodaří a naplňují duchovní 
život a své rituály. Zvláště husté bylo osídlení na severu velké nížiny střední Evropy 
(Polsko, severní Německo) a osídlení v Čechách a na Moravě se proto jeví spíše jako 
periferní, což může být způsobeno nedostatečným zájmem o toto období v Čechách. 
Prostředí přinutilo lidi změnit i hospodářskou strategii, lov, sběr a rybolov. Důležitou roli 



teď hraje dobře vybavený a obratný jedinec, který se pohyboval v lese i ve vodě na 
dřevěném člunu a využívající systém pastí a rybářských vrší. To mělo vliv i na to, že 
věrným společníkem člověka byl bezpochyby pes. Při lovu hrál velkou roli luk, o čemž 
svědčí četné nálezy hrotů s řapem (typické pro ahrensburgien) i nálezy zbytků dřevěných 
luků. Stoupá podíl rostlinné potravy a tedy sběru (skořápky lískových oříšků). V této době 
dochází ke zevšeobecnění pohřebních rituálů, i když u nás nemáme zatím žádné doklady, 
existují rozsáhlá pohřebiště na severu, západě i východě Evropy. 

 
 

2.4. Historický přehled kultur 
 
 

Archeologické prameny hmotné povahy jsou základním materiálem, který má 
archeologie paleolitu a mezolitu k dispozici. Nejčastěji mezi nálezy patří kamenné a 
kostěné nástroje. Kamenné nástroje vyráběli lidé určitým, předem promyšleným 
způsobem, který zaručoval lidmi požadovaný tvar. Technologie a technika opracování 
kamenné suroviny se během doby vyvíjely a lišily, různé tvary artefaktů byly používány 
s různou oblibou. Na této skutečnosti je založena typologická deskripce hmotného 
inventáře různých kultur, které zaujímaly své místo v prostoru a čase. 

Nejstarší archeologickou kulturou je oldovan. Pojmenován byl podle lokality 
Olduvai Gorge v Tanzanii (Leakey 1951; Leakey 1966; 1971). Jeho výskyt je vázán 
zejména na africké lokality, a proto se až do nedávna předpokládalo, že se jedná o 
africkou kulturu. Dnes ale známe celou řadu nalezišť mimo Afriku a zdá se, že oldovan 
lze charakterizovat jako kulturu nejstarších lidských populací Starého světa (Fridrich 
2005). Dělí se na pre-oldovan (2,7-1,9 mil. let B.P.), oldovan (1,8-1,5 mil. let B.P.) a tzv. 
vyvinutý oldovan (1,5-0,6 mil. let B.P.) se stupni A-C (Fridrich 2005; Svoboda 1999).  

Kulturu, která překlenuje hned několik archeologických období nazýváme 
acheuléen. Trvá asi 1,5 mil. let a s jeho doklady se lze setkat po téměř celém „starém“ 
světě, tedy na území Afriky, Evropy a západní a jižní Asie, na východ od těchto oblastí 
proniká jen ojediněle (např. Ting-cchun, Čína). Kultura byla nazvána podle lokality Saint-
Acheul, předměstí Amiensu, ve Francii (Bosinski 1967; Fridrich 1982; 1997). Společným 
znakem všech oblastí je výroba pěstního klínu a také cleaverů. Spadá do období mezi 1,7-
0,1 mil. let a lze ji rozdělit na protoacheuléen (1,7-0,75 mil. let B.P.), starý acheuléen 
(0,75-0,35 mil. let B.P.) mladý acheuléen (0,35-0,15 mil. let. B.P.) a pozdní acheuléen 
(0,15-0,1 mil. let B.P.). Konečnou fázi protoacheuléenu u nás zastupuje přezleticien 
(Fridrich 1976; 2005; Svoboda 1999). Paralelně s acheuléenem se na všech kontinentech 
Starého světa a zejména v prostoru periglaciální střední Evropy objevují v období po 
elsterském zalednění až do konce následujícího holsteinského komplexu staropaleolitické 
kultury s drobnotvarou industrií [Mania 1983; Fridrich 1997; Burdukiewicz 2003; 
Burdukiewicz – Ronen (eds.) 2003]. Jejich počátek datujeme do doby kolem 0,5 mil. let 
B.P. a hlavní rozkvět do období před 400 000 lety (Fridrich 2005; Svoboda 1999).  

Ve středním paleolitu již acheuléen zastupuje vyspělá technologie plně 
standardizované výroby úštěpů (výskyt levalloiské techniky) (Bosinski 1967; Fridrich 
1982). Střední paleolit lze tedy také charakterizovat jako období, které bylo ohraničeno 
výskytem preparovaných jader jako polotovarů k sofistikované výrobě úštěpů, a to 
především levalloiskou technikou (Fridrich 1968; 2005; Valoch 1971; Bosinski 1974; 
2002; Kind 1992; Kraft 1994).  



Plně „středopaleolitická“ kultura se vyskytuje až v interglaciálu treene (OIS 7). Její 
kultura je pojmenovaná podle lokality Le Moustier v Dordogne ve Francii, moustérien 
(Fridrich 1982; Svoboda a kol. 1994; 1999; Valoch 1965). Moustrérien pochází z Evropy, 
Předního východu i ze severní Afriky. Lze jej dělit na různé kulturní okruhy a jeho vývoj 
dnes spojujeme s populacemi, které byly schopny vyrovnat se s klimatickými rozdíly 
glaciálních a interglaciální cyklů (Fridrich 2005). Během posledního interglaciálu (eem, 
OIS 5e) se v Evropě opět objevila kultura s drobnotvarou industrií, která byla podle 
naleziště Taubach pojmenována taubachien, v absolutním datování mezi 130 000-80 000 
lety B.P. (Collins 1969; Valoch 1988; Svoboda 1999). Koncem posledního zalednění, 
v době mezi 83 000-72 000 lety B.P., se v Evropě setkáváme s micoquienem. Lze jej 
rozdělit na západní (území Německa), východní (území Polska a Slovenska) a střední 
(území Čech a Moravy) skupinu.  

Na počátku interpleniglaciálu poslední doby ledové, tedy v letech 45 000-30 000 
B.P., se setkáme s několika kulturami, které jsou vnímány jako přechodné (mezi středním 
a mladým paleolitem). Patří mezi ně bohunicien (Valoch 1976; Svoboda 1987; Fridrich 
2005) a szeletien (Allsworth-Jones 1986; Svoboda – Bar-Yosef 2003). Bohunicien je 
typicky moravskou skupinou s paralelami v Čechách, ve Slezku i na Předním východě a 
industrie je vyráběna lelloisko-leptolitickou (bohunickou) technikou (Svoboda 1999). 
Centrum szeletienu bylo v Karpatské kotlině, na Moravě a ve Slezsku a charakteristická je 
pro ni plošná retuš, která formuje povrch typických listovitých hrotů. Území Francie 
zabírala kultura châtelperronien, která místy zasahovala i do Itálie a Španělska (36 000-30 
000 let B.P.) (Svoboda 1999).  

Výraznou kulturou, která sahala od Pyrenejského ostrova přes Francii a Německo do 
Rumunska s ojedinělým výskytem na Balkáně a v Rusku, je aurignacien. Časově spadá do 
období 40 000 (střední část würmského interpleniglaciálu) – 28 000 let B.P a v některých 
oblastech přežívá až do konce würmského interpleniglaciálu kolem 20 000 let B.P., což je 
zároveň počátek epigravetienu (Hahn 1977; Oliva 1987; 1996; Svoboda 1999; Svoboda et 
al. 2002). Tato kultura je považována za nejstarší čistě mladopaleolitický projev (Fridrich 
2005). Je založena na výrobě čepelí z charakteristických jader s přední hranou. Nejstarší 
mladopaleolitická kultura východní Evropy je kostěnkovsko-strelecká kultura (kolem 
30 000 B.P.).  

Celý paleolitický kulturní vývoj vrcholí ve střední fázi mladého paleolitu (30 000-
20 000 let B.P.), kdy se v Evropě objevila kultura gravettien. Gravettien (podle lokality La 
Gravette, ve Francii; Klíma 1963a; Otte 1981; Svoboda ed. 1994) představuje vrcholnou 
loveckou kulturu s obrovským materiálním i duchovním rozsahem. Dělí se na nejstarší 
gravettien (starší pavlovien, 30 000-27 000 let B.P.), vrcholnou fázi, u nás vyvinutý 
pavlovien (27 000-25 000 let B.P.), který se dělí do dvou stylů. První, nalezený ve 
Willendorfu II, Předmostí a v Dolních Věstonicích II, je charakterizován pečlivými 
okrajovými retušemi na čepelích i úštěpech a typických drasadlech, druhý styl nalezený 
v Dolních Věstonicích I i II nemá okrajové retuše, ale zato poskytuje velké množství 
mikrolitů, a mladý gravettien (willendorfien-kostěnkien, 25 000-20 000 let B.P.) (Svoboda 
1999). Na gravetien navazuje kultura epigravetien, která se u nás objevuje až v letech 
18 000-14 000 B.P. a zdá se být spíše periferií velkých kulturní center východní Evropy, 
nicméně na Balkáně, v Itálii a v jižní Francii je známá již po roce 20 000 B.P. Skupina 
významných ruských lokalit dala vzniknout kultuře kostěnkovsko-avdějevské (22 000-
16 000 let B.P.), podle lokalit Kostěnki I a IV a Avdějevo (Praslov – Rogačev 1982), 
skupina sibiřských lokalit mal´tsko-bureťské kultuře (28 000-20 000 let B.P.) a podle 
lokality Mezin byl pojmenován významný kulturní okruh mezinské kultury, zatím přesně 



nevymezený, s centry v Podněsteří (Mezin, Mežirič, atd.) (před 18 000-12 000 let B.P.) 
(Svoboda 1999).  

V pozdní fázi mladého paleolitu nastupuje magdalénien (podle lokality La 
Madeleine, Francie), který se objevuje v celé Evropě (ve Francii datovaný již před 18 000 
lety B.P.) a v Čechách a na Moravě datován do období mezi 13 000-11 500, kdy se 
objevuje epimagdalénien (Svoboda 1999; Svoboda et al. 2002; Fridrich 2005). 

V období pozdního paleolitu (12 000-10 000 let B.P.) (Vencl 1966; 1994; Valoch 
1996; Svoboda et al. 2002) a mezolitu chybí velké překlenovací kultury. Ve Francii, popř. 
západní Evropě je rozšířen azilien, v severní části Německa, v Polsku se zásahy do Čech 
skupina Federmesser, na Moravě tišnovien (varianta azilienu) a okruh industrií s řapem 
se svými regionálními kulturami (ahrensburgien – severní Německo, Belgie, Lingey – 
Dánsko, severní Německo a świderien – Polsko, západní Bělorusko a Pobaltí), 
středoevropský mezolit reprezentuje kultura beuronien (Svoboda 1999). Postupný příliv 
zemědělských populací a kultur z jihovýchodu vedl nakonec k vymizení loveckých kultur 
u nás (Vencl 1982; 1986; Fridrich 1991b; 2005; Svoboda 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. CO JE OBYDLÍ ,  
JEHO DEFINICE A D ĚLENÍ  

 
 
 

Co je obydlí a co sídliště? Sídliště je omezená část zemského povrchu obývaná po určitou 
dobu lidskou komunitou (Sklenář 1977, 12). Sídliště se skládá z obytných i neobytných 
objektů (případně komplexů) a dalších artefaktů. Sídliště může být otevřené nebo 
chráněné (přirozenou polohou – jeskyně, převis apod.). Lze je dále třídit podle dalších 
kritérií jako např. terénní situace, geomorfologická poloha v krajině nebo blízkost vodního 
zdroje. Nejvýznamnější složkou sídliště je samo obydlí, obytný komplex. Systém dělení 
obydlí na jednotlivé typy navrhl již německý geograf W. Müller-Wille (1954): typ I je 
sídliště přechodné (tedy jen několik dní), typ II je sídliště dočasné (tedy několik týdnů), 
typ III je sídliště sezónní (několik měsíců), typ IV je sídliště polotrvalé (několik let) a typ 
V je sídliště trvalé (několik generací) (Sklenář 1975; 1976; 1977). Podle nejnovějších 
poznatků je zřejmé, že budování obydlí a potažmo sídlišť představuje minimálně od 
období starého paleolitu dynamický proces, který byl závislý nejenom na střídání ročních 
období, ale který lze doplnit ještě o principy související s celkovou strategií chování 
člověka v krajině. Je zřejmé, že sídliště a jednotlivá obydlí na nich budovaná odrážejí i 
způsoby chování člověka spojené s jeho pracovními a loveckými aktivitami (např. sídliště, 
která vznikají u výchozu kamenné suroviny mají z pohledu archeologa jiné uspořádání než 
např. přechodná lovecká stanoviště založená pouze pro jednorázovou potřebu lovu zvěře). 
Zcela unikátní jsou doklady tzv. základních táborů, které sloužily jako uzlové 
shromažďovací body loveckých komunit, pro období starého paleolitu je takovýto typ 
naleziště doložen v Bilzingslebenu (Mania 1986; 1990a,b). U nás se takováto naleziště 
nacházejí např. v Přezleticích (protoacheuléen-přezleticien), strategii chování člověka 
v krajině dokládají nálezy z Račiněvsi – místo zpracovávání kořisti (Fridrich 1997; 2002; 
2005). 

Co je to tedy obydlí? Lidské obydlí je nazýváno obytným objektem. Je to jakékoli 
zařízení určené k obývání, které je částečně nebo zcela uzavřené. Samozřejmě se setkáme 
i s obytným komplexem, což je soubor obytných objektů a dalších přidružených 
sídlištních objektů vně obydlí. Mezi sídlištní objekty patří všechny vymezené jevy 
sídlištního charakteru na ploše sídliště, pokud byly vytvořeny trvanlivým, pro současné 
archeologické metody zachytitelným způsobem. Objekty pak mohou být povrchové nebo 
zahloubené. Důležitým indikátorem možné existence obydlí jsou ohniště, která lze dále 
dělit na jednotlivé typy: povrchová (bez jakýchkoli úprav, nesnadno zachytitelná), 
zahloubená a pecovitá (krytá klenbou z hlíny či kamenů). Většina typů ohnišť je přímo 
spjata s bydlením a menšina s výrobou nástrojů a úpravou potravy (Sklenář 1977). 

Pokud jde o konstrukční a stavební stránku obytných objektů, je nutné zdůraznit 
jejich základní rozdělení na dvě skupiny, které navrhl W. Koppers (Schmidt – Koppers 
1924, 114) a do praxe uvedl hlavně F. Oelmann (Oelmann 1927). Toto rozdělení 
rozeznává v podstatě chatu, u níž jsou stěny a střecha konstrukčně totožné a dům, u něhož 
jsou stěny konstrukčně odděleny od střechy. Etnografie ukazuje, že pro lovecko-
sběračskou společnost jsou typické chaty. Obytné objekty mohou být zahloubené a 



povrchové; za přechodnou skupinu lze považovat ohniště, která na sídlištích mívají funkci 
základní jednotky.  

I nejdokonalejší archeologický výzkum nepřinese přímé důkazy o podobě 
nadpovrchových částí stavby. Jednu z možných cest další interpretace pak umožňuje užití 
etnologických paralel, či postupy dnes velmi módní experimentální archeologie (viz dále). 

Nutno předpokládat, že dosud nejstarší známé obytné objekty nemusí být prvními 
stavbami, které si člověk budoval. Pouze reprezentují stadium, kterého lidé dosáhli 
v určité fázi vývoje své materiální kultury, která představuje proces, který ještě ani dnes 
není ukončen. Obydlí se liší v prostoru a času i v závislosti na mobilitě skupiny nebo 
vztazích v rodině (Kroll – Douglas Price 1991), jak dokládají etnografické prameny.  

 
 

3.1. Historie bádání o fenoménu obydlí 
 
 

Obydlí z pohledu archeologie paleolitu jitřilo lidskou fantazii již před mnoha 
staletími, ale první skutečné záznamy o pozůstatcích obytných objektů patří až do století 
dvacátého. Dávno před vznikem archeologie si určitou představu o životě předků učinili 
již Římané. V jediném (dochovaném) spise o architektuře, jehož autorem byl významný 
architekt Marcus Vitruvius Pollio, se ve druhé knize, kapitole první, dočteme: „když tehdy 
objevem ohně došlo u lidí zpočátku ke shlukování, k vzájemnému dohovoru a k životnímu 
společenství a když se scházelo na jedno místo velmi mnoho lidí,……, počali si někteří 
v tomto shromáždění zřizovat přístřeší z chvojí; jiní si vyhlubovali pod horami sluje, 
někteří napodobovali hnízda vlaštovek a jejich stavby a zhotovovali si z bláta a z proutí 
úkryty, pod něž by si mohli vlézt. Všímající si přitom cizích přístřeší a přičleňujíce 
přemýšlivě další novoty, dosahovali den ke dni lepších forem chat.“ O kousek dál již lidé 
vztyčují rozsochy a vkládají mezi ně proutí, jiní staví zdi ze sušeného bláta, zřizují 
domovní štíty, omazávají střechy a svádí okapy. Dokonce zde najdeme i první 
etnografické paralely, analogie, s Galií, Hispánií nebo např. s Frygy (Vitruvius – překlad 
Otoupalík 1979). Další setkání s jinými kulturami, kmeny či národy popisují i další, např. 
Tacitus. Takové informace přispěly k představám osvícenců v 18. století, kdy došlo 
dokonce k rozpracování vývoje od chatrče k řeckému chrámu (Sklenář 2004), ovšem 
pouze teoretickému, protože tehdejší archeologie nebyla schopna zachytit obydlí (natož 
pak jeho podoby z paleolitického období). Přichází také myšlenka romantického bydlení 
v jeskyni. Až na konci 19. století John Boyd Dawkins uvedl, že v paleolitu bylo běžné 
táboření pod širým nebem. Zlom nastal roku 1894 na sjezdu archeologů v Innsbrucku, kde 
slavný archeolog Oskar Montelius uvedl přednášku „O nejstarších dějinách lidského 
obytného domu“. Nejen, že konstatoval, že člověk musel žít v jeskyni nebo stanu nebo 
v něčem podobném, ale navíc obrátil pozornost ke stavbě umělé a vytvořil vývojovou 
sekvenci, na jejímž počátku stál právě okrouhlý stan, po něm přišla okrouhlá chata, 
okrouhlý dům, oválný dům, čtvercový dům a nakonec obdélníkový dům (Sklenář 2004). 
Německý etnolog K. Weule pak před stan postavil ještě prostou zástěnu. To všechno však 
byly pouze teoretické představy.  

Identifikaci pozůstatků obydlí datujeme do začátků 20. stol., a to nezávisle ve dvou 
částech Evropy. V roce 1920 D. Peyrony odhalil kamenné základy obydlí, když pracoval 
na chráněné terase u Fourneau du Diable v Dordogne. Asi ve stejnou dobu na druhém 
konci Evropy S. N. Zamjatnin identifikoval obytnou strukturu na otevřené lokalitě 
Gagarino v Rusku (Zamjatnin 1934). Tyto dva objevy se staly body zlomu v historii 



zkoumání paleolitických obytných struktur a obydlí metodou horizontálního odhalení 
obytných ploch (podlah) a potom i individuálním prozkoumáním malých sond, 
umožňujícím získat potřebné kolekce artefaktů. Výsledky těchto výzkumů inspirovaly 
mnoho archeologů po celém světě k rozvoji podobných metod užívaných při výzkumu a 
interpretaci paleolitických lokalit. Během posledních desetiletí se navíc objevují i analýzy 
použití – opotřebení (trasologická analýza), prostorové analýzy rozmístění artefaktů 
(metoda skládanek) a ohnišť, geoarcheologické a mikromorfologické studie obytných 
ploch a ohnišť atd. Zvláštní pozornost byla věnována etnoarcheologickým zkoumáním 
orientovaným na dynamiku lovecko-sběračských táborů a vypracování modelů chování 
pro archeologické rekonstrukce (Leroi-Gourhan 1972).  

Obytné struktury jsou důležitou součástí mnoha archeologických lokalit, které 
v sobě zahrnují veliké množství informací o chování člověka, včetně charakteristik 
sociálních strategií (Vasilev – Soffer – Kozlowski 2003, 1).  
 



4. NEJSTARŠÍ A STARÝ PALEOLIT  
 
 
 

4.1. Nejstarší paleolit 
 
 
Nejstarší paleolit je úsek lidských dějin, datový mezi 2,5 milionu let až do 0,9-0,7 

milionu let B.P. V tomto období vzniká rod Homo, člověk začíná záměrně vyrábět 
nástroje podle určité představy o tvaru a způsobu užití a migruje z Afriky. Archeologická 
kultura tohoto období se nazývá oldovan, podle lokality Olduvai Gorge v Tanzánii, která 
byla objevena v roce 1911 a která vydala první kolekce kostí savců spodního pleistocénu a 
v roce 1961 také pozůstatky zástupce rodu Homo (Bed I, poloha OH 7; Fridrich 2005). 
Lokalita poskytla také značné množství kamenné štípané industrie v mnohonásobné 
superpozici nad sebou. Tato sekvence obsahuje nástroje kultury oldovanu a acheuléenu a 
nejstarší pozůstatky obydlí (viz dále). Z východní části afrického kontinentu, podél 
zlomové propadliny, se rod Homo postupně rozšířil i do dalších oblastí (Fridrich 1997, 
143-145). Za nejstarší lokalitu s výskytem kamenných štípaných nástrojů je v současnosti 
považována Kada Gona v Etiopii (2,7-2,4 mil. let). Oldovan se dělí na pre-oldovan (2,7-
1,9 mil. let), oldovan (1,8-1,5 mil. let) a vyvinutý oldovan (1,5-0,6 mil. let) (Fridrich 
2005, 176). Kultura oldovanu se objevuje kolem 2 mil. let také mimo Afriku, v Evropě i 
Asii, o čemž svědčí například lokalita Dmanisi v Gruzii, asi 85 km jihozápadně od Tbilisi. 
Lokalita se nachází hluboko pod středověkým městem a bylo na ní nalezeno mnoho kostí 
zvířat (1,8±0,1-1,9±0,2 mil. let), kamenná štípaná industrie patřící k vyvinutému oldovanu 
(Gabunia et al. 2000, 13-27) a několik lidských lebek a dalších kosterních pozůstatků 
člověka druhu Homo georgicus (Džaparidze et al. 1991; Ljubin – Bosinski 1995; Fridrich 
1997; 2005).  

Kromě oldovanu se v Africe objevuje ještě také kultura - acheuléen (kolem 1,8 mil. 
let B.P.), která je poté následně typická pro starý paleolit Starého světa. Oldovan tedy 
celkem trval okolo 1 mil. let a v současnosti je datován do doby mezi 2,7-0,6 mil. let. 
Acheuléen přetrval dohromady 1,5 milionu let, tedy nejstarší i starý paleolit a setkáme se 
s ním (spolu s jinými kulturami) i v paleolitu středním. Jeho hlavním znakem je výroba 
pěstních klínů. Celkové rozpětí acheuléenu se pohybuje od 1,7-0,1 mil. let (Svoboda 1999, 
92; Fridrich 1997; 2005, 186). Jeho vývoj lze rozdělit do čtyř období – protoacheuléen 
(1,7-0,75 mil. B.P.), starý acheuléen (0,75-0,35 mil. B.P), mladý acheuléen (0,35-0,15 mil. 
B.P.) a pozdní acheuléen (0,15-0,1 mil. B.P.) (Fridrich 2005, 186). 

Poslední kulturou, která má své počátky v období nejstaršího paleolitu, je kultura 
drobnotvarých industrií (Svoboda 1999; Burdukiewicz 2003; Fridrich 2005) 

 
 

OLDUVAI DK IA 
 
 
Lokalita Olduvai DK IA patří k velice bohatým nalezištím, leží v Tanzanii v regionu 

Serengeti steppe, severoseverovýchodně od jezera Eyasi a je jedinou lokalitou 
s dochovanými pozůstatky obydlí z oldovanské kultury (Leakey 1965). Byla objevena již 



roku 1911, roku 1926 zde začal pracovat L. S. B. Leakey. Výzkum pokračoval ještě 
dalších 30 let. Olduvai Gorge je situována do několik kilometrů dlouhé a několik desí- 

 
 

Obr. 1. Olduvai, Bed I. Rekonstrukce obydlí (podle: Thurzo 1985). 
 
 
 

 
 

Obr. 2. Olduvai, Bed I. Zbytky nejstaršího obydlí (podle: Thurzo 1985). 
 



 
 
 

tek metrů hluboké rokle, vyhloubené v mohutných souvrstvích (Bed I-IV + Masek) 
sopečného, říčního a jezerního původu (Fridrich 2005; Leakey 1951; 1966; 1971).  

Na lokalitě Olduvai Gorge, Bed I, byl ve spodní (třetí) vrstvě odkryt kruhový objekt 
o průměru 3,7-4,3 m (obr. 1; 2). Skládal se z několika stovek čedičových kamenů o 
průměrné velikosti 0,1-0,15 m, přinesených na lokalitu a volně položených tak, aby tvořily 
„dlažbu“ se silnějším a lehce zvýšeným okrajem. Výška tohoto okraje byla maximálně 0,3 
m. Objekt ležel na poněkud vlhčím podkladu, na vrstvě vulkanického tufu mírně se 
svažujícímu k jihu. Jižní okraj kruhu ležel poblíž dnes již zničeného (erozí) svahu. Severní 
strana objektu, lépe zachovaná, byla překryta sedimenty. Na severním obvodu struktury 
bylo nalezeno šest hromad kamení, jejichž výška dosahovala 0,15-0,25 m, ve vzdálenosti 
asi 0,60-0,75 m od sebe. Uprostřed kruhu byla patrná lehká prohlubeň, která ovšem 
nenesla žádné stopy po ohni. Uvnitř se našlo pouze několik málo nálezů kamenné štípané 
industrie a zvířecích kostí. Vnější obvod byl doprovázen sterilním pásem. První nálezy 
ležely asi ve vzdálenosti 0,5 m. Násep z kamení mohl být základem pro větrolam nebo 
lehkou povrchovou chatu, ať už se střechou opřenou o kůly (ukotvených v hromadách 
kamení) na severní straně nebo zastřešenou více či méně kompletně, s klenutým 
zakončením, spočívajícím na kruhovém náspu. Jeho datace při hranici 1,75-1,85 mil. let 
jej řadí k nejstarším známým člověkem zbudovaným a užívaným obydlím (Fridrich 1989; 
Sklenář 1989).  

 
 

4.2. Starý paleolit 
 
 
Starý paleolit datujeme do doby mezi 0,75 (počátek tzv. cromerského 

interglaciálního komplexu) a 0,25 mil. let (konec holsteinského interglaciálního 
komplexu). Během těchto asi 400 000 let se v Evropě vystřídalo celkem sedm 
interglaciálů a šest glaciálů (Fridrich 1997; 2005, 191). Mohutné zalednění přibližně před 
0,5 milionem let rozdělilo starý paleolit na dvě části – před zaledněním, se starší faunou a 
po zalednění s modernější faunou a pravděpodobně i modernějšími druhy rodu Homo. 
Doba před zaledněním měla také své periodické výkyvy glaciálů a interglaciálů, ale jinak 
vycházela z vývoje fauny, flóry i půd předcházejícího terciérního období. Půdní horizonty 
ukazují na tropické až subtropické klima s teplomilnou terciérní faunou i ve střední 
Evropě. Postupně byla příroda spodního pleistocénu periodicky ochlazována a 
„zestepňována“ (Fridrich 2005). Dobu po zalednění (elsterském) označujeme jako 
holsteinský interglaciální komplex a tato doba představuje nástup vyspělé kultury, na 
jejímž základě se pak vyvíjela středopaleolitická kultura (Fridrich 2005).  

Do staršího stupně starého paleolitu řadíme protoacheuléen, který u nás zastupuje 
přezleticien (Fridrich 1976) a starý acheuléen. V jižní a jihozápadní Evropě se začíná 
dynamicky rozvíjet acheuléenská kultura, která postupně pronikala na sever. Tento proces 
byl ale zastaven elsterským zaledněním. Lidské populace nositelů acheuléenské kultury 
nebyly tak přizpůsobivé a periglaciální oblast jimi zůstala po celou dobu zalednění 
neosídlena. Přizpůsobivější byli nositelé kultury se staropaleolitickou drobnotvarou 
industrií, kteří se do této oblasti rozšířili spolu s a-                                                                                                        
cheuléenem, s nástupem holsteinského interglaciálu, tedy někdy kolem 0,5 mil. let B.P. 



(Fridrich 1997). Tyto staropaleolitické drobnotvaré industrie však nemají jednotný 
charakter. Kultury staropaleolitických drobnotvarých industrií, někdy též zvané kultury 
drobnotvaré mikrolitické industrie (Burdukiewicz 2003), vykazovaly v této části 
kontinentu velmi podobné tendence a patří k nim všechny známé lokality mladšího 
období. Patří mezi ně např. Bilzingsleben, Schöningen II, Trzebenice, Rusko, 
Vertesszölös, Račiněves nebo Velké Přítočno. Do staršího období, a tedy ke kultuře 
acheuléen, pak řadíme lokality světového významu jako Isenya (Keňa), Olduvai Gorge, 
Boxgrove, Terra Amata, Malagrotta, Přezletice a Bečov I a Bečov II (Fridrich 2005).  

Ve starém paleolitu již na našem i evropském území máme dochována sídliště 
s obydlím. 

 
 

4.2.1. Starší fáze starého paleolitu 
 
 
Do staršího stupně můžeme řadit konečnou fázi protoacheuléenu, kterou u nás 

reprezentuje přezleticien (Fridrich 1976) a starý acheuléen (reprezentován Bečovem II, 
Fridrich 1997; 2005). V této fázi starého paleolitu existují doklady o nejstarších lidských 
obydlích již na území Evropy a na území Čech.  

 
 

Přezletice 
 
 
Lokalita Přezletice, okr. Praha-východ, leží na severním okraji stejnojmenné obce, 

asi 25 km východně od Prahy, na levém břehu Labe v nadmořské výšce 244 m n.m. 
Původně bylo toto naleziště považováno za paleontologické a jako takové bylo zkoumáno 
už od roku 1934, kdy bylo objeveno V. Zázvorkou. Od roku 1967 se k výzkumu 
přírodovědnému přidal archeologický, ale samostatně probíhal až od roku 1975. První 
archeologické nálezy zde však učinil po druhé světové válce F. Prošek. Díky podrobnému 
zkoumání máme velice dobré informace o přírodním prostředí a datování založené na 
několika hlediscích. Celkově můžeme osídlení datovat na počátek jednoho z interglaciálů 
cromerského interglaciálního komplexu v období před asi 800 000-600 000 lety (Fridrich 
1997, 106-135). Lokalita představuje otevřený typ sezónního (asi zimního) sídliště. 
Archeologické nálezy jsou rozděleny do čtyř horizontů. Staropaleolitická industrie je 
převážně vyráběna z místního buližníku, vyskytujícího se ve formě sutě. Typologicky se 
poněkud odlišuje od naleziště Bečov II (starý acheuléen) a dnes je řazena do okruhu 
lokalit s protoacheuléenem, který je v české kotlině specifikován jako místní varianta – 
přezleticien. V horizontu A 3 se objevily kosti zvířat a zbytky sídelního objektu 
s ohništěm a s nápadně shodnou koncentrací kamenných a kostěných pozůstatků okolo 
ohniště (obr. 3; 4). Sídelní plocha byla ohraničena bloky buližníku, vysokými kolem 5 m, 
které ji uzavíraly na severu, východě i západě. Nedaleko, směrem na jih, bylo jezírko. 
Obytný objekt měl oválný půdorys o vnějších rozměrem 4 x 3 m a vnitřních asi 3 x 1,5-2 
m. Vnitřní prostor objektu byl téměř bez nálezů, až na několik zvířecích kostí. Tento 
objekt byl nezahloubený. Jeho obvod tvořil poměrně mohutný val z bloků buližníku, jílu a 
případně kostí velkých savců, jehož výška byla minimálně 30 cm a šířka u paty asi 60 cm. 
Ovál byl otevřen k severozápadu, či k severu relativně úzkým vchodem. Necelý metr od 
něj na sever se nacházelo ohniště, které bylo také nezahloubené. Leželo mezi objektem a 



jednou z buližníkových stěn (Fridrich 1997). Objekt byl bohužel druhotně porušen (na 
jihovýchodní straně). Po záplavách bylo obydlí zřej- 

 
 

Obr. 3. Přezletice, o. Praha-východ. Plán sídelního objektu (podle: Fridrich 1997).  
 
 

mě několikrát obnovováno, patrně každou sezónu. Vnitřní prostor byl zcela bez nálezů, 
tedy byl pravidelně čištěn. Nálezy kostí uvnitř objektu jsou jen minimální a kamenná 
industrie se nacházela v pásu s největší koncentrací v okolí ohniště. Podobně je to i se 
zvířecími kostmi. Další výraznější koncentrace industrie byly zaznamenány asi 3 m 
západně a 5-6 m severovýchodně od objektu. Podle vedoucího výzkumu lze konstatovat, 
že směrem k jihu industrie velmi rychle ubývala (s výjimkou okolí ohniště) (Fridrich 
1976; 1997).  

Při sledování kostí lovených zvířat lze zaznamenat, že nejčetnějším zvířetem zde 
zastoupeným byl slon, mnohem méně bylo nosorožců, koní a bovidů. Hojnější jsou 
naopak ptáci a ryby a překvapivě málo bylo zachyceno lesních druhů a malých zvířat. 
Takovéto druhové bohatství na malé ploše svědčí o tom, že tehdejší člověk byl dokonalý 
lovec. A nejen to, svým způsobem byl i stavitelem, protože chaty, které si budoval, byly 
důkladné. Obytný komplex spolu s ohništěm a výrobním místem sloužil k pobytu nevelké 
tlupy lovců-sběračů a plnil patrně funkci základního tábora (Fridrich 1989; 1997; 2005; 
Sklenář 1989). Řídícím místem celého sídliště bylo jezírko, které bylo mělké a zarostlé 
vegetací. Při sezónních záplavách se spojovalo s Paleolabem. Uprostřed jezírka byla 
buližníková skála, které při vyšším stavu vody tvořila ostrůvek a při nižším stavu vody 
vytvářela jakési molo. Okolím sídliště byla bylinná step a ve větší vzdálenosti se 
nacházely borové hájky (Fridrich 1976; 1986; 1997).  



Užitná plocha tohoto příbytku byla 4,15 m2. Obydlí tohoto typu považujeme za 
sezónní, patrně zimní (Fridrich 1989; Sklenář 1989) v dalších částech lokality byla na- 

 
 



Obr. 4. Přezletice, o. Praha-východ. Nálezová situace kamenných artefaktů (nahoře) a kostí zvířat 
(dole) (podle: Fridrich 1989). 
lezena i další podobná obydlí, což umožňuje vyslovit předpoklad, že Přezletice 
reprezentují základní tábor. Masivnost obydlí nemusí proto nutně představovat pouze 
sezónní adaptaci, ale může být i projevem trvalejšího osídlení lokality během několika 
sezón (ústní sdělení J. Fridricha). 
 
 

Nice, Terra Amata 
 
 
Další příklad sídliště, jež nám dochovalo pozůstatky obydlí z této fáze, je z Francie. 

Naleziště se nachází na svahu hory Boron, kde se potok Pailon vlévá do moře. Datace 
tohoto nálezu spadá na konec mindelu (Lumley 1966; 1967) nebo až do období od konce 
mindel/riss do počátku riss 2 (Bonifay 1975, 204-205), do období kolem 400 000 let B. P. 
(http://www.musee-terra-amata.org/) a kulturně do středního acheuléenu. Sídliště se 
nacházelo na oblázkové pláži, na terase datované do poloviny mindelu, pod písečnou 
dunou pozdního mindelu1. Sídliště je otevřené k jihu, k moři a chráněno ze severu útesem. 
V komplexní stratigrafii je patrný několikanásobný počet sídelních vrstev, které se však 
nedají chronologicky oddělit. V jedenácti svrchních vrstvách jsou patrné pozůstatky 
obydlí, jednoho na pláži a ostatních v překrývající duně mezi útesem a skupinou velkých 
kamenů, které bylo evidentně mnohokrát přemístěno. Protože dodnes nebyl publikován 
podrobný popis lokality; známe jen popis horizontu P 4a (obr. 5; 6).  

Velké křídové kameny o průměr 0,3 m, které sem byly s největší pravděpodobností 
dopraveny, byly použity na vybudování základního oválného valu (kameny se někdy 
překrývaly) a ohraničovaly prostor, kde koncentrace kamenné industrie, popela a 
organických zbytků pokrývala 7-15 x 4-6 m (průměrně 90 m2). Kameny, které naznačují 
zastřešení, byly doplněny v několika horizontech, více či méně jasnými, kůlovými 
jamkami po obvodu, směrem k sobě ve dvojicích. V některých horizontech byly 
zachyceny i větší jamky uspořádané podél osy. V jedné vrstvě bylo jasně vymezené 
centrální ohniště, kruhová skvrna přepáleného písku a uhlíky hlavně z borovice, popelem 
a přepálenými kameny. Na severozápadě měla malá hromada valounů chránit oheň před 
průvanem (nalezeno opakovaně v několika horizontech). Přítomnost uhlíků v další 
překrývající vrstvě naznačuje, že ohniště bylo využíváno opakovaně i později. V několika 
vrstvách bylo nalezeno ještě i další jednoduché ohniště umístěné uvnitř obydlí. Na 
některých místech bylo patrné překrytí podlahy (kůže jako lože?), jinde zase byla 
vyskládaná valounky. Zde byly také nalezeny dílny na výrobu kamenné industrie, 
s velkými kameny sloužícími jako sedátka. 

H. de Lumley se domnívá, že sídliště sloužilo opakovaně jako tábor pro stejnou 
skupinu lovců na několik dní na jaře nebo v časném létě. Nálezy borovice by 
nasvědčovaly klimatu o něco chladnějšímu, než je dnes. Pokaždé byla povrchová chata 

                                                 
1 A. Penck a E. Brückner vydali (1901-1909) monografii , která pojednávala o soustavě alpského zalednění. 
Rozlišili v Alpách čtyři zalednění, jež nazvali podle řek günz, mindel, riss a würm. Meziledová období označili 
jmény sousední glaciálů – tedy günz/mindel, mindel/riss, riss/würm. B. Erbel posléze (1930) rozdělil jednotlivé 
glaciály na dílčí výkyvy (stadiály) a rozlišil i zalednění starší než günz, které nazval donau. P. Beck (1933) pak 
také popsal větší počet zalednění a zavedl nové pojmy pro výkyvy uvnitř tzv. velkého interglacálu (holstein) – 
Kander a Glütsch. A H. Müller-Beck (1957) upozorňuje na existenci glaciálu N mezi mindelem a rissem. Jiné 
systémy se užívají ve Francii nebo třeba Itálii (Ložek 1973).  



založena podle stejného plánu a zastřešena okolní vegetací. Ochranná „zeď“ u ohniště 
napovídá,  

 
 

Obr. 5. Terra Amata. Rekonstrukce obydlí. 
 
 

že střecha nebyla nepropustná, jako kdyby byla z kůží. Písek, který se na chýši pokaždé 
usadil, oddělil následující sídelní vrstvy (Fridrich 1989; Sklenář 1989). 

 
Již od období starého paleolitu máme doklady o existenci krátkodobých 

přechodových sídlišť, zřejmě loveckého charakteru např. v malých jeskyních nebo pod 
převisy vysoko nad říčními údolími. Příkladem může být Stránská skála (Valoch 1987), 
Bečov I B (Fridrich 1997), které můžeme interpretovat jako pozorovací stanoviště lovců 
sledujících zvěř podél řek. Dalšími doklady složité lovecké strategie jsou naleziště 
krátkodobého osídlení přímo na lovišti (Schöningen, Thieme 1998; 1999), popřípadě 
v místě zpracování úlovku (Račiněves) (Fridrich 2002; 2005; Fridrich – Sýkorová 2003). 
V těchto případech však, vzhledem k přechodnosti sídlišť, pravděpodobně lidé nebudovali 
obydlí. 

 
 
 
 



 
 

 



 
Obr. 6. Terra Amata. Rekonstrukce obydlí (podle: Fridrich 1989). 

 
 

4.2.2. Mladší fáze starého paleolitu 
 
 

Bilzingsleben, Steinrinne 
 
 
Lokalita Bilzingsleben se nachází v okresu Artern, v travertinových sedimentech na 

terase řeky Wipper. Tato terasa patří do období mladšího holsteinského interglaciálního 
komplexu (reinsdorfský interglaciál) (Mania 1983; 1986; 1990a;b; Mania – Weber 1983), 
tedy asi do doby před 0,4 mil. let. Sídliště zkoumal od roku 1971 D. Mania.  

Pozůstatky obydlí se nacházely v horizontu B I. Přibližně uprostřed sídliště, které 
kdysi leželo asi 2-3 m od bývalého travertinového jezírka a pramene (asi 2-3 m od vody) v 
inundaci řeky, byly odhaleny půdorysy tří obytných objektů. Není však možné zjistit, zda 
tato obydlí byla současná, nicméně nikde nedochází k překrývání (superpozici) a obydlí 
leží vedle sebe v půlkruhu. Obytný objekt I byl tvořen náspem  

 

 
 
Obr. 7. Bilzingsleben. Plán naleziště (podle: Mania – Mania 1999). 

 
 

z nahromaděných kostí velkých zvířat (lesního slona, nosorožce) a vápencových nebo 
travertinových bloků kamene, které měly průměr asi 0,1-0,5 m a představují pozůstatky 



oválné vyvýšeniny o rozměrech 4 x 3 m s delší osou ve směru severozápad-jihovýchod. 
Násep je asi 0,5 m široký, přerušený na vnější straně jihovýchodní partie. Mohlo se snad 
jednat o vchodovou partii směřující k jihu. Uvnitř obydlí nebyly nalezeny další objekty 
kromě zbytků kostí, rohu, dřevěné industrie a malé jamky, která mohla sloužit k přípravě 
potravy. V blízkém okolí stavby bylo zaznamenáno více nálezů, než na zbývajícím 
prostoru sídliště. Ohniště bylo mimo obydlí, situováno na jihovýchod od vchodu, což 
dokládá koncentrace uhlíků, ohořelého dřeva a přepálených kamenů. Poblíž, na mírném 
svahu směřujícím k jihojihozápadu od obydlí, byly nalezeny dvě pracovní zóny sloužící 
k výrobě kamenné štípané industrie (obr. 7). 

Obytný objekt II poskytl podobnou situaci. Byl umístěn ve vzdálenosti 1m od 
obytného objektu I. Koncentrace byla kruhová a kameny a velké kosti tvořily oválný 
základ stěn o průměru 3 m. Uvnitř ohraničeného prostoru bylo jen málo nálezů, kromě 
sloního klu, který možná původně stál ve středu podlahy a podpíral střechu. Tento 
předpoklad podporuje i hlubší jamka, která byla nalezena v písčité vrstvě v tom místě 
podlahy a pod koncem klu ležely třísky slonoviny. Zdá se, že vstup byl situován směrem 
k jihu. V blízkosti vchodu se nacházela pracovní zóna a zřejmě i ohniště, které naznačují 
přepálené kameny. Obytný objekt III byl odhalen v roce 1984 a byl pravděpodobně 
stejného typu jako druhé dva, tedy jednalo se o kruhovou povrchovou chatu o průměru 3-4 
m, s ohništěm (přepálené kameny) mimo objekt umístěným ve směru na jihovýchod. I 
v tomto případě vysvětluje D. Mania přítomnost několika obydlí (vzhledem k tomu, že 
nikde není patrná superpozice) jako základní tábor (1999). V centrální části sídliště byl 
vybudován vydlážděný ovál o rozloze přes 60 m2, který byl zřejmě centrem nejrůznějších 
společenských aktivit komunity (Mania – Mania 1999). 

 
 

Velké Přítočno 
 
 
Velké Přítočno, okr. Kladno, se nachází v nadmořské výšce 396,9 m n. m a je 

jedním ze staropaleolitických nalezišť, jehož budovatelé byli nositeli staropaleolitické 
kultury s drobnotvarou industrií. Zde dochovaná kamenná industrie se řadí k velkým 
kolekcím, které umožnily důkladnou analýzu, jež pomohla pochopit jednu ze stránek 
lidského chování a následně i myšlení. Tato lokalita je také zdrojem překvapivých 
informací o komunitách vyrábějících drobnotvaré nástroje. Sídliště je umístěno v ploché 
krajině bez velkých vodních toků a zdrojů kvalitní suroviny, i když další výzkumy 
(Sýkorová – Fridrich 2005) ukázaly na jistou tradici ve výběru krajiny i obdobné chování 
(Fridrich 2002). Naleziště se nachází na téměř vodorovné desce tvořené slínovci. 
Artefakty se nacházely na ploše 10 000 m2, ale jejich nápadná koncentrace byla 
zaznamenána uprostřed této plochy. Z nálezové situace vyplývá, že artefakty leží na 
původním místě po opuštění sídliště člověkem. Bohužel se nezachovaly uhlíky, kosti ani 
jiný organický materiál a bylo tedy nutné pracovat jen s kamennou industrií, jejíž uložení i 
složení odpovídá řazení do mladší fáze staropaleolitického období. 

Byla zde zachycena oválná koncentrace (455 x 310 cm), orientovaná delší osou ve 
směru S-J. Na severní, severovýchodní a jihovýchodní straně byla oddělena téměř 
sterilním pásem širokým 20-30 cm. Na severozápadní, západní a jihozápadní straně byla 
kumulace pravidelně oválně ohraničena a za touto hranicí již žádné nálezy učiněny 
nebyly. Přibližně v polovině východní strany je sterilní pás přerušen nálezy v délce kolem 
70 cm. Tento nálezový stav lze interpretovat jako obytnou strukturu (Sýkorová – Fridrich 



2005). Nálezy lze rozdělit na nálezy vnitřní a vnější. Prostor uvnitř obytného objektu je 
poměrně bohatý na artefakty. Jedná se o celé spektrum staropaleolitické industrie,  

 
 

Obr. 8. Velké Přítočno, o. Kladno. Rekonstrukce obydlí (podle: Sýkorová – Fridrich 2005). 
 
 

jejíž surovina sem byla importována z okolí. Prostor vně obydlí vykazuje několik malých 
koncentrací artefaktů, které jsou identické s artefakty uvnitř oválu. Propojení lze vidět 
pouze na dvou místech: v polovině východní strany elipsy a v její severovýchodní části 
(asi 20-30 cm). Na obvodu nebyly zjištěny ani velké kameny, ani val, ani kůlové jamky 
jako pozůstatek po konstrukci. Tuto situaci lze interpretovat jako lehkou, přesněji 
nezakotvenou konstrukci obydlí z dřevěných tyčí (obr. 8).  

Důležitým indikátorem aktivit staropaleolitického člověka je disperse artefaktů. 
Vzhledem k tomu, že všechny předměty byly na lokalitu dopraveny člověkem, dá se 
předpokládat, že měly svůj účel, který často zůstává skryt, nebo je pouze předmětem 
domněnek. Mohou být však vodítkem při hledání sídelního objektu a jeho vnitřního 
uspořádání – zón aktivity a klidu. 

 Výzkum ukázal, že k tomuto sídelnímu objektu přiléhaly dvě zóny aktivity na 
východní a severovýchodní straně. I rozložení artefaktů uvnitř ukazuje, přesněji jejich 
minimální počet, zónu klidu. Lze rozeznat pět zón, z nichž zóna klidu byla pravděpodobně 
na jihozápadu (nápadně malý počet nálezů) a zabírá asi třetinu prostoru. Další tři jsou 
aktivními zónami a čtvrtou zónou je zóna ohniště. Opálené nebo tepelně namáhané 
artefakty totiž ukazují na existenci ohniště uprostřed objektu a skládanky opálených 
fragmentů indikují jejich vymetání směrem k vchodové části. Nález je interpretován jako 
výjimečně dochovaný zbytek staropaleolitického obydlí a považován za doklad života lidí 
v období před 0,5 milionem let. Lze jej interpretovat jako jednoduchou chatu se dvěma 
vchody (menším a větším – hlavním) a centrálním ohništěm, které bylo pravidelně čištěno 
(Sýkorová – Fridrich 2005).  

 
 



 
 

Fermanville  
 
 
Tato lokalita se nachází ve Francii v Normandii, na pobřeží Cotentinského 

poloostrova, východně od Cherbourgu. Spadá do období holsteinského interglaciálního 
komplexu a kulturně k acheuléenu (Michel 1982). Sídliště leželo na místě ze západu 
chráněném granitovým útesem, kde se potok vlévá do moře. Na pláži datované do 
holsteinského interglaciálního komplexu, překryto mořským pískem, bylo objeveno malé 
sídliště hned v několika úrovních. Několik objektů, které zde byly zbudovány z aplitových 
a granitových bloků, nelze zcela jasně interpretovat. Nicméně oválný objekt z kamenů o 
rozměrech 3 x 2,5 m je evidentně paleolitickým obydlím. Kromě tohoto obydlí byly na 
lokalitě objeveny dvě velmi podobná obydlí, z nichž jedno bylo s ohništěm. Ostatní 
ohniště, z nichž čtyři byla větší a kamenná, se nacházela mimo obydlí. V jiné vrstvě bylo 
nalezeno deset kůlových jamek s kamennými klínky, ale žádná neleží v blízkosti s řadami 
kamenů. Lokalita vydala pouze málo kamenné industrie a kyselá půda zničila všechny 
možné kosterní pozůstatky (Fridrich 1989; Sklenář 1989). Poloha i typ tohoto obydlí 
naznačuje, že se mohlo jednat o přístěnkovou chatu (Sklenář 1989). 

 
 

Saint-Germain-des-Vaux  
 
 
I další lokalita leží na území Francie, také v Normandii, na severním pobřeží 

Contetinského poloostrova. Spadá do období holsteinského interglaciálního komplexu, 
opět kulturně k acheuléenu (Michel 1983; 1986). Toto sídliště se rozkládalo na pláži, která 
je, stejně jako v předchozím případě, chráněná granitovým útesy, jež zde tvoří chráněný 
kout na pláži. V písku bylo nalezeno celkem 10 sídelních vrstev, pravděpodobně 
odpovídajících opakovanému ustoupení moře během holsteinu. Vrstvy skrývaly celkem 
24 ohnišť a 14 obydlí. Tato obydlí se objevují v každé sídelní vrstvě na prakticky stejném 
místě. Jsou většinou oválná, se základem po obvodu z řady kamenů a v některých 
případech jsou kameny naskládány do hromádek v kruhu po 4-5 kamenech, které měly 
držet kůl (obydlí C II mělo takových základen pro kůly 14). Kolem obydlí C III a C VIII 
byly postaveny dvě paralelní řady kamenů (vzdálenost mezi nimi byla 0,3-0,5 m). Uvnitř 
některých obydlí se nacházel veliký kámen, který byl umístěn proti vchodu a 
pravděpodobně sloužil jako sedátko. Jinak byl vnitřek obydlí většinou bez kamenné 
industrie a bez ohnišť, ta byla umístěna vně. Některá z ohnišť, ohraničená kameny, ležela 
v chráněném zahloubení severozápadně od obydlí. Dílny kamenné industrie byly nalezeny 
v blízkosti ohnišť nebo za obydlími při úpatí útesů (Fridrich 1989; Sklenář 1989).  



5. STŘEDNÍ PALEOLIT  
 
 
 

Střední paleolit představuje významný a dlouhý úsek vývoje lidské kultury v období od 
350/250 000 let B.P. do asi 40 000 let B.P. Na počátku tohoto období se ve střední Evropě 
objevovaly některé odolnější prvky starších interglaciálních faun, jako např. slon a 
nosorožec, které však již v následujícím glaciálu byly nahrazeny moderní chladnou, tzv. 
starší mamutovou faunou, zastoupenou především mamutem a srstnatým nosorožcem 
(Fridrich 1982, 15; 2005, 216). Mladší stupeň středního paleolitu je ohraničen počátkem 
svrchního pleistocénu, který je kladen na počátek posledního eemského interglaciálu. Po 
tomto interglaciálu následuje poslední würmský glaciál, který má celou řadu teplejších 
výkyvů a zahrnuje mladší mamutovou faunu. 

Změnily se pohyby biomas, které se dříve týkaly celého evropského subkontinentu 
v severojižním směru, v této době se rozdělily na dvě části, které byly zřejmě odděleny 
hranicí mezi subtropickým pásmem mediteránní oblasti na jihu a jihozápadě Evropy a 
mírným pásmem v jejím středu a v severní Evropě. Tím se Evropa rozdělila na dvě 
poloviny a prostor se zmenšil, čímž mohlo dojít k přehuštění lidských populací v jižních 
částech subkontinentu. Tyto populace, reprezentované především nositeli acheuléenu, 
měly jedinou šanci úniku, a to změnou adaptačních schopností na mírné až studené 
klimatické pásmo (Fridrich 2005, 217-218).  

Největší množství středopaleolitické industrie máme z mladší fáze středního 
paleolitu, nicméně na doklady o obydlích je tato období skoupé. U industrie vidíme jak 
tendenci držet se tradice (mousterién), tak i tendenci k výrobě drobných nástrojů 
(taubachien) a dokonce i pěstních klínů (micoquien) (Fridrich 1982; Svoboda 1999). 

Střední paleolit představoval velice dlouhou a složitou etapu ve vývoji lidstva. 
V tomto období dochází k mnoha objevům a zlomům. Člověk opakovaně budoval pevná 
obydlí. V mladší fázi začal člověk hromadně osídlovat jeskyně (většina lokalit z tohoto 
období), které ovšem upravoval dle svých potřeb. To charakterizuje i způsob lovu. 
Předpokládáme, že člověk podnikal krátké, radiální výpady do nejbližšího okolí. Člověk 
také prohloubil a zdokonalil technologii výroby nástrojů, začal projevovat estetické a 
duchovní zájmy. 

 
 

5.1. Obydlí ve starší fázi  
středního paleolitu 

 
 

Bečov I 
 
 
Bečov I se nachází na Písečném vrchu (kóta 317,2 m, dnes 50 m vysoký – Fridrich 

1982). Tento kopec je přirozeným výchozem velmi kvalitního jemnozrnného křemence 
tzv. bečovského typu a je pozůstatkem terciérní sopečné činnosti (Fridrich 1997). Tato 
lokalita byla osídlena již ve starém paleolitu, jak dokládá staropaleolitická industrie 
z vrstev 7-9, nicméně nemáme ještě žádné doklady o obydlí (Fridrich 1997). Samotné 
naleziště se nachází na jihovýchodní části Písečného vrchu. 



Na bázi středo- a mladopleistocénního souvrství v poloze Ab, v jihozápadní části 
Písečného vrchu, se nacházel křemencový převis. Toto nevelké abri, se pravděpodobně 
nacházelo vysoko nad krajinou, a poskytovalo strategický výhled do údolí Paleoohře. 
Tento typ sídliště je u nás v tomto období dosud raritou. Jedná se pravděpodobně o 
mezityp k otevřenému sídlišti. Bečov spadá do období saalského glaciální komplexu, tedy 
do doby před 250 000 lety a nálezy patří do kultury acheuléenu i do kultury mousteriénu 
s tradicí acheuléenu (vrstvy A-III-5) (Fridrich 2005).  

 
 

 
 

Obr. 9. Bečov I, o. Most. Plán sídelního objektu (podle: Fridrich 1982). 
 
 
Pro nás je nejzajímavější poloha A-III-6 (vrstva 7), zachycující především výplň 

obytného objektu (Fridrich 1976; 1982) a kulturní vrstvu prostírající se jižním a západním 
směrem (obr. 9; 10). Obydlí se nacházelo v severní části sektoru A, která je označena jako 
Ab, profil na jihovýchodní straně jako Aa a na jižní jako Ac. Při prozkoumání sídelního 
objektu bylo zjištěno, že jeho výplň se skládá ze čtyř mikrohorizontů (Fridrich 1982). 
První, nejsvrchnější mikrohorizont, je po sídlištní stránce nejzajímavější. Byl zachycen 
nejen ve vlastním objektu v profilu Ab, ale i nejbližším sousedství (v profilu Aa, 5 m jižně 
od objektu a 4 m západně od objektu v profilu Ab). Právě zde byl zachycen nejlépe 
zachovaný obytný objekt (Fridrich 1976). Druhý a třetí horizont byl ohraničen jen na 



vlastní objekt a tvořila je černošedá silně humózní kulturní vrstva s množstvím úlomků 
křemence.  

 
 

Obr. 10. Bečov I, o. Most. Rekonstrukce sídelního objektu (podle: Fridrich 1982). 
 
 

Čtvrtý mikrohorizont je v západní části tvořen tenkou vrstvou spraše uměle nanesenou na 
podloží a na východní straně objektu navršením křemencové sutě do nevelké plošinky. Na 
severní a východní straně byla nálezová vrstva narušena těžbou v lomu (Fridrich 1982).  

Vlastní sídelní objekt tvoří zahloubená jáma oválného tvaru s poměrně plochým 
dnem a úpravami v těsném okolí. Na severním a jižním okraji sídelní jámy se stěny 
poměrně příkře zahlubují, maximální hloubka činí 0,75 m. Západní okraj ohraničuje 
krátká zídka ze strmě postavených, plochých kamenů. Východní stranu tvoří 
polokruhovitá zídka z menších i větších kamenů. Vlastní objekt obklopovalo několik 



velkých křemencových balvanů od západní, přes jižní, až k východní straně. Severní 
stranu vytvářela, podle rekonstruované výpovědi pracovníků kamenolomu, mocná deska 
křemence (síly 4-5 m). Byla mírně šikmo skloněná a zakleslá do podložních tercierních 
tufitů a písků; vyčnívající jižní okraj tvořil převis. Pod tímto převisem byl také situován 
výše zmíněný sídelní objekt (Fridrich 1982). Zahloubený byl do pestrobarevně 
zbarvených terciérních jílovitých tufitů. Tyto tufity mají nevýhodné vlastnosti. Při 
odkryvu velice rychle vysychají a kostkovitě se rozpadají, naopak při zvlhčení se velice 
rychle rozbahní (Fridrich 1976). Rozměry zahloubené části činily 4,8 x 3,5 m (asi 15 m2), 
vnější rozměry byly 6,6 x 4,25 m.  

První mikrohorint lze datovat do teplého výkyvu (interglaciálu) v rámci saalského 
glaciálního komplexu (asi kolem 250 000 let). Na obou zídkách byly objeveny zbytky 
ohnišť. Projevovaly se shodně nepříliš silnou vrstvou šedočerné popelovité hmoty, bez 
výrazných uhlíků, s velmi málo vypáleným podložím; rovněž při jihozápadní okraji byla 
nápadnější koncentrace drobounkých uhlíčků, svědčící snad o existenci ohniště. Původní 
povrch se poměrně značně skláněl směrem k východu. Při konstrukci objektu byl tento 
sklon vyrovnán zahloubením západní části (až do jílovitého podloží) a naopak navršením 
humózní půdy i se sutí v části východní. Vznikla tak rovnější plocha, která byla v místech 
styku s podložními tufity vysypána vrstvou spraše (cca 2-5 cm). Část podloží východní 
partie tvořila mělká sprašová návěj (Fridrich 1976). K nadpovrchové konstrukci zřejmě 
patřily i dva velké bloky křemence, které ležely při obvodu, na úrovni tehdejšího povrchu. 
Mezi nejasné patří pozůstatky kůlových jamek (např. oválná jamka u východního okraje 
západní zídky; šířky 15 x 12 cm hloubky 5 cm). Mikrohorizonty 2-4 souvisí s ohništi na 
zídkách, a projevily se hlavně koncentrací středně velkých kamenů na dně objektu, které 
obklopovaly mírně vypálenou oválnou středovou plochu (50 x 40 cm). Některé kameny 
byly výrazně opálené až přepálené. Lze předpokládat funkci tohoto ohniště ještě v rámci 
druhého mikrohorizontu, protože v místě ohniště bylo pozorovatelné zahloubení a 
vyklizení třetího horizontu (Fridrich 1982). Tento objekt lze charakterizovat jako 
chráněné sídliště pod převisem – chatu, kde střechu tvořil nevelký skalní převis a jejíž 
stěny (jižní, východní a západní) byly přistavěny a zatíženy velkými kameny na vnějším 
obvodu. Vchod lze na základě některých náznaků předpokládat asi uprostřed jižní strany. 
Plochý kámen (50 x 36 x 10 cm) v severozápadní stěně sloužil jako sedátko při roztírání 
hrudek minerálního barviva, kterého bylo ve výplni obydlí nalezeno velké množství. Je 
zřejmé, že se v obou případech jedná o sezónní obydlí, ale zcela jiného charakteru. Obydlí 
v horizontu 1 bylo zřejmě letní, zatímco v ostatních horizontech se jednalo o zimní obydlí. 
Naznačuje to poloha ohnišť – ta se přesunula pod převis, i koncentrace industrie – 
přesunula se do obydlí. Okolí bylo pokryto artefakty a odpadem s náznaky koncentrací při 
výrobní činnosti (Fridrich 1982).  

V samotném objektu jsou patrné minimálně tři etapy jeho existence. Nejprve etapa 
základová, kdy došlo k vyhloubení jámy, navršení podlahy ve východní části, vysypání 
spraší, vybudování zídek apod. Potom přišla užitková etapa, což představuje vlastní výplň 
objektu a ohniště v centru. Nakonec etapa pozániková. Ta představuje období po destrukci 
nadzemní části objektu. Spadá tam vybudování ohnišť na zídkách a osídlení prohlubně a 
okolí. K poslední fázi patří i horizont nálezů zachovaný v částečně porušené vrstvě 
jihozápadním směrem (Fridrich 1976). 

Z této lokality také pochází první doklady o sebeuvědomění si člověka. Byly zde 
nalezeny tři předměty, z nichž první byl označen za ztvárnění lidské hlavy s krkem a částí 
ramen. Je to vůbec první doklad o umělecké činnosti a navíc o ztvárnění člověka. 
Stejnému trendu by odpovídalo barvivo, jedná se hrudky porcelanitu, převážně přepálené, 



které pravěký člověk roztíral, aby získal hmotu k barvení. Pro používání barviva svědčí 
nálezy plochých křemencových destiček v průměru cca 8-10 cm, které jsou považovány za 
podložky k roztírání barviva. Větší kusy barviva byly na křemencových podložkách 
roztírány na drobný prášek, který sloužil k vytvoření husté barvy. Pravděpodobně bylo 
důležitou součástí rituálů, k barvení těl apod. To vše není jen dokladem estetického cítění, 
ale i složitějšího duchovního života (Fridrich 2005).  

 
Samozřejmě, že se na našem území nachází mnohem více středopaleolitických 

lokalit. Patří sem například Horky II (Fridrich 1982, 71-75), které parně představují 
přechodné stanoviště s povrchovým ohništěm, Letky (Prošek 1946) nebo Lužná, z obou 
dvou pocházejí nálezy mísovitých prohlubní, které bohužel nedovolují přesnou 
interpretaci, která je možná např. v případě sídelního objektu v Bečově I. Zmínit bychom 
mohli i Mlazice nebo Sedlec (Prošek – Ložek 1951). Zvláštní je lokalita Lochkov, která 
vydala čtyři ohniště, o průměru kolem 1 m. Všechny lokality jsou otevřené a ležely na 
vyvýšených místech (terasách nebo plošinách) s dobrým výhledem do okolí (Sklenář 
1977). 

 
 

Ariendorf 
 
 
Další důležitou lokalitou je Ariendorf, který leží v Neuwiedu, jižně od Remagenu v 

Německu, na prostřední terase řeky Rýn. Naleziště je datováno do saalského glaciálního 
komplexu. Výzkum vedl v letech 1981-82 G. Bosinski (Bosinski 1983a,b Bosinski – 
Brunnacker – Turner 1983). Sídliště se nacházelo v sídlištní vrstvě v mírném svahu. 
Objekt měl polokruhový půdorys ohraničený šedo-hnědou vrstvou smísenou s malými 
kamínky. Světlejší sediment uvnitř půlkruhu souhlasí se sprašovou vrstvou okolo. Západní 
polovina kruhového obydlí byla zničena těžbou štěrku. Podlahu této povrchové chaty o 
průměru 2,7 m tvořilo mírné zahloubení k jedné straně do svahu. Schod vytvořený během 
kopání rozdělil obydlený prostor. Kamenná industrie byla nalezena jak uvnitř, tak vně 
objektu, a proto je pravděpodobné, že se jednalo o dílnu. Ve středu podlahy byla nalezena 
koncentrace kostí velkých zvířat (slonů, nosorožců, koní, jelenů). Na jihovýchod od této 
koncentrace ležela hromada sloních a nosorožčích žeber mocná 10-20 cm, je možné, že se 
jednalo o pozůstatky podpory střechy. Vně objektu bylo zjištěna větší koncentrace nálezů 
jihovýchodně od objektu, což naznačuje, že se tam mohl nacházet vchod. 

 
 

RHEINDAHLEN  
 
 
Lokalita leží v Německu, ve Vestfálsku. Spadá do období pozdní fáze saalského 

glaciálního komplexu). Její výzkum vedl G. Bosinski v letech 1964-65 (Bosinski 1966; 
1976; 1983b, 87; Bosinski – Brunnacker – Schütrumpf – Rottländer 1973; Veil 1978, 56–
69; Thieme 1983).  

Sídliště se nacházelo (Bosinski 1966) ve vrstvě B1. Lokalita obsahovala hned dvě 
koncentrace artefaktů. První koncentrace ležela v severovýchodním sektoru. Druhá, která 
byla rozdělena na dvě části, se nacházela v jihozápadním sektoru. Tato dvojitá jižní (Kind 
1985) koncentrace leží v blízkosti prohlubně, interpretované jako pozůstatky obydlí.  



Na jižní hraně osídleného prostoru bylo nalezeno oválné zahloubení v narudle hnědé 
jílové vrstvě, o rozměrech 3,7 x 2,9 m. Ovál byl vyplněn světlejší překrývající spraší. 
Podlaha obydlí byla prahem rozdělena na dvě poloviny. Obvod zahloubení byl lemován 
jamkami (zřejmě kůlovým ) s tmavou výplní, které měly často hrotitý tvar. Nálezová 
situace je však komplikována výskytem nor malých hlodavců a také erozí úrovně podlahy 
a horních částí jamek. Vchod musel být na východní straně. Ohniště leželo mimo obydlí 
směrem na východ, stejně jako pracovní zóna, kterou prezentuje koncentrace kamenné 
industrie. Uvnitř oválu bylo nalezeno jen málo artefaktů a nebyly zachyceny žádné stopy 
po ohništi. Pravděpodobně se jednalo o povrchové obydlí s konstrukcí z větví či kůlů a 
zahloubením v části podlahy; stopy industrie před vchodem naznačují, že bylo používáno 
v létě. 

Analýza prostorového rozmístění kamenné industrie na sídlišti umožnila odhalit 
další obydlí v severní části, i když nebyly nalezeny pozitivní stopy (barvy, zahloubení 
nebo kůlové jamky). H. Thieme, autor této hypotézy, předpokládá povrchovou chatu 
zhruba odpovídající prostorovému rozmístění kamenné industrie, víceméně kruhovou 
(průměr asi 6 m), s centrálním podpůrným kůlem (průměr 0,5 m), téměř bez nálezů a 
rozdělením životního prostoru (odvozeno od pásu v ose Z-V, kde bylo málo nálezů). H. 
Thieme považuje tento nález za zimní obydlí (pracovní zóna uvnitř), ačkoliv chybí stopy 
po ohništi a organických nálezech. 

 
Neandertálské populace středního paleolitu sídlily obvykle v jednotlivých velikých 

jeskyních (u nás např. Kůlna, Švédův stůl) a využívaly jejich nejbližší okolí. V České 
republice se ale v jeskyních dochovaly pouze pozůstatky po sídlení člověka, nikoli po jím 
vybudovaných obydlích, nadzemních úpravách a konstrukcích (Svoboda 2002). Jinde po 
Evropě se ale doklady dochovaly a jednou nejznámějších jeskyní je Lazaret. 

 
 

Jeskyně Lazaret 
 
 
Tato lokalita se nachází ve Francii u města Nice, blízko útesů na úpatí hory Boron. 

Patří do období mladého až pozdního saalského glaciálního komplexu, kulturně do období 
mladého acheuléenu (Lumley 1969a,b; Lumley – Pillard – Pillard 1969; Bonifay 1975, 
204; Lumley – Lumley – Miskovski – Renault – Miskovsky 1976), podle absolutního 
datování do doby kolem 160 000 let B.P. (http://www.musee-terra-amata.org/).  

Výzkumy uskutečněné v červenci 1967 okryly plochu o 55 m2. Ve vrstvě 5, 
v jeskyni otevřené na jihozápad, byl doložen obytný objekt o asi 35 m2 a vnějším rozměru 
11 x 3,5 m. Obydlí bylo postaveno u východní stěny jeskyně, která splnila úlohu jedné ze 
stěn příbytku. Sestávalo z konstrukce, která byla ukotvena v kamenném základovém valu 
o průměru maximálně 0,3 m a končilo proti líci vertikální stěny u horizontální římsy. 
Tento val ohraničoval prostor s vysokou koncentrací nálezů, vně tohoto prostoru byla 
půda nedotčená (Lumley 1969). Na jihu, proti vchodu byla postavena z nasucho kladených 
kamenů zeď, která mohla být vysoká až 0,5 m a byla orientována kolmo na vstup do 
jeskyně, která chránila obydlí před mořskými větry. Dále se našlo sedm kruhových 
koncentrací kamenů kolem jamek o průměru 0,15 m. Jamky byly od sebe vzdálené 
v intervalu 0,8-1,2 m. Byly naplněny malými kameny a musely sloužit k držení kůlů nebo 
větví, které tvořily konstrukci obydlí, možná překrytou kůžemi. Tato zaklínění kůlů nejsou 
však dost bytelná ani dost hluboká, aby udržela kůly ve vertikální poloze. Z tohoto důvodu 



musela být zamítnuta hypotéza, že se jednalo o prostou palisádu, která obepínala prostor 
sídliště (Lumley 1969). Je pravděpodobné, že existovaly dřevěné nosníky, které spojovaly 
vertikální prvky se stěnami jeskyně, a tak zajišťovaly bytelnost a stabilitu celé konstrukce. 
Nálezy se nacházely pouze uvnitř obydlí, které bylo rozděleno do dvou částí. Každá část 
mě- 

 
 

Obr. 11. Lazaret. Plán naleziště (podle: de Lumley 1969). 
 
 

la svůj vchod. Zkoumání kamenného valu totiž ukázalo přerušení a výskyt malých 
kaménků, kterém by mohlo naznačovat existenci dvou sektorů. Vchod, který byl blíže 
vstupu do jeskyně, byl hlavní a měřil asi 80 cm. Druhý vchod byl vedlejším, jak napovídá 
i jeho rozměr 40 cm (Lumley 1969). Ve vzdálenější části ležela dvě malá jednoduchá 
ohniště poblíž stěny, v mírném, možná přirozeném zahloubení, kolem nichž 
pravděpodobně byly rozloženy, přes mořské řasy, což dokládají koncentrace drobných 
mušliček, kůže ve funkci lože. Ohniště uvnitř stanu byla nedostatečná pro vyhřívání 
obydlí, zdá se proto pravděpodobné, že velká ohniště byla před jeskyní. Úzký pruh podél 
stěny byl bez nálezů, což by napovídalo nějakému druhu izolace vlhké skály. Tato 
konstrukce byla interpretována jako dvojité obydlí se střechou, nikoli jako dílna, vzhledem 
k relativně malému počtu industrie i slabému světlu. Dle analýzy sedimentů v jeskyni se 
usuzuje na zimní obydlí (teplota by byla asi 15-20° C; Lumley 1969). Lovci sem patrně 
přišli v průběhu listopadu a zůstali tu až do začátku jara. (obr.11; 12)  

 



 

 
 

Obr. 12. Lazaret. Rekonstrukce sídelního objektu. 
 
 
 

5. 2. Obydlí v mladší fázi  
středního paleolitu 

 
 
Mladší stupeň středního paleolitu spadá do období od počátku posledního, eemského 

interglaciálu až po pozdní fázi časného würmského glaciálu (Fridrich 1978; 1982). 
Lokalita, která nás provází již od nejstaršího paleolitu a která spadá i do mladší fáze 
paleolitu Čech je Bečov I (Fridrich 1982, 45-70). Z tohoto období však nemáme jasné 
doklady o obydlích. Prohlubně nalezené ve vrstvě 5 tohoto unikátně dochovaného 
naleziště by snad mohly jejich existenci napovídat, otázka však není ještě dořešena. 
Industrie patří k moustérienu. V nejsvrchnějším souvrství se vyskytuje ještě jeden, 
případně dva objekty nad sebou oddělené od sebe silným opadem velkých křemencových 
bloků (snad z okraje někdejšího skalního převisu). Oba objekty lze datovat do raného 
würmu. Větší útvar je v podstatě kamenná podlaha, menší je tvořen nahromaděním nálezů 
sídelního charakteru.  

Lokalita Bělá, okr. Semily (Fridrich 1982, 108-110), se nachází v neveliké jeskyni. 
V blízkosti vchodu bylo objeveno ohniště. Tato jeskyně byla přechodným loveckým 
stanovištěm. Krátkodobě byla osídlena i Chlupáčova sluj v Koněprusech (Fridrich 1982, 
111-114) a jen málo dokladů máme o jeskyni Ve vratech, na vrchu Kotýzu (Fridrich 



1982, 121-122). Naopak otevřenou lokalitou byly Lobkovice u Neratovic (Fridrich 1982, 
114-116).  

Molodovo I  
 
 
Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Dněstru mezi Chotinem a Mogilevom-

Podolskim u vesnice Molodova v Černovické oblasti.  
 
 

 
 

Obr. 13. Molodova I. Plán naleziště (podle: Černyš 1960). 
 
 

 
 

Obr. 14. Molodova I. Rekonstrukce sídelního objektu. 
 



 
 
Zkoumaná byla už od roku 1927 I. G. Botezem a N. N. Morošanem 

(http://www.iatp.md/dava/Dava5/Nicolae_CHETRARU/nicolae_chetraru.html). V letech 
1948-1951 a 1955-1958 zde vedl výzkumy A. P. Černyš. Osídlení hlásící se k moustérienu 
bylo objeveno ve vzdálenosti 200 m od břehu na hranici 10-12 metrové terasy Dněstru. A. 
P. Černyš v roce 1958–59 odkryl ve čtvrté kulturní vrstvě pozůstatky obydlí (Černyš 
1960), která lze řadit do raného würmu (Berogovaja 1960) (obr. 13; 14). Jednalo se o 
jednu oválnou stavbu s vnějším průměrem 8 m, průměr vnitřního prostoru byl asi 7 m. 
Přibližně 1m široký základový val byl sestaven z mamutích kostí, hlavně lebečních kostí, 
klů, lopatek, pánevních a dlouhých kostí (Černyš 1960; Bosinski 1985). Vchod byl 
umístěn směrem na východ a ústil na prostranství, na kterém ležely kromě jiných zbytků 
osídlení mamutí kosti a kly. Nelze vyloučit i další vchody. Uvnitř obydlí bylo nalezeno 
více tmavých míst se zlomky dřevěného uhlí a ohořelých kostí. Některé z těchto skvrn 
pravděpodobně byly ohništi (topeništi), u jiných je možno uvažovat, že sloužily k 
hromadění materiálu do ohniště – v prohlubních v podlaze. Topeniště (ohniště) byla lehce 
vanovitého tvaru, zapuštěná, bez kamenného obložení. Uvnitř obydlí ležela spousta 
sídelních pozůstatků – kamenné nástroje a odpad z jejich výroby, kosti. Na jednom místě 
se našly kousky červené barvy (Bosinski 1985). Každá polovina obytného prostoru měla 
vlastní vchod. 

 



6. MLADÝ PALEOLIT  
 
 
 

6.1. Starší fáze mladého paleolitu 
 
 

Tato fáze paleolitu je stále častěji pojímána jako přechod mezi středním a mladým 
paleolitem. V posledních letech bylo učiněno značné množství objevů, které tento názor 
potvrzují, a to jak na technologickém poli opracování kamenných surovin, tak i co se týká 
loveckých metod a specializace lovu (Otte 2000). Všechny tyto faktory se musely 
navzájem ovlivňovat. Proto se zdá, že v rámci mousteriénu existoval potenciál jako takový 
k dosažení a vytvoření mladého paleolitu, ale nikdy nebyl plně využit. Proces přechodu je 
spojený s rozšířením anatomicky moderního člověka po celé Evropě a postupném úplném 
vymizení neandertálců (Otte 2003). Tento proces se v jednotlivých částech Evropy vyvíjel 
jinak, jiným načasováním, jiným tempem a režimem kulturní změny. Nešlo o vytlačení 
neadertálců, ale o nahrazení, stejně jako koexistenci, pronikání kulturní a pravděpodobně i 
genetické. V této fázi, tedy v období před cca 45 000 a 30 000 proběhl komplexní proces 
populačního pohybu, expanze a získání, kulturní změny a adaptace.  

Vývoj osídlení u nás předurčuje osa, která se zformovala již ve středním paleolitu a 
která směřovala z Podunají Moravskou branou do severoevropské nížiny. Starší fáze 
mladého paleolitu zahrnuje na našem území tři kultury: bohunicien, szeletien a 
aurignacien. Bohunicien je specifická industrie jižní a střední Moravy (Svoboda 1980) s 
centrem v brněnské oblasti (Svoboda 1983; 1986a) a se vztahy k některým industriím 
Balkánu, Podněsteří a Předního východu. Szeletien je definován (Prošek 1953) jako 
„kultura sestávající se ze složky mousterské a aurignacké a vznikající z mousteriénu 
Karpatské kotliny pod aurignackým vlivem“ (Svoboda 1994). Aurignacien je, na rozdíl od 
předchozích dvou kultur, které jsou přechodnými industriemi mezi středním a mladým 
paleolitem, plně mladopaleolitickou kulturou (Svoboda 1994).  

 
 

Barca – Světlá III 
 
 
Tato lokalita se nalézá na Slovensku a patří kulturně do období staršího 

aurignacienu. Její výzkum provedl L. Bánesz v roce 1965 (Bánesz 1967, 286). Velmi 
zajímavá je jáma 1/65, která byla nepravidelně oválná (obr. 15; 16), delší osou 
orientovaná SV-JZ. Její rozměry dosahovaly 3,6 x 2,5 m, zahloubení pod ornicí až 50 cm. 
Stěny na jižní straně byly téměř svislé, na severní vybíhaly k povrchu pozvolněji. Svrchní 
část jámy byla poškozena orbou a neolitickým zahloubeným objektem. Výplň jámy tvořila 
žlutohnědá hlína. Při jihovýchodním okraji byly na dně nalezeny zbytky ohniště – 
okrouhlá plocha o rozměru asi 80 cm, s popelem a dřevěnými uhlíky (dub), pod nimiž 
bylo do červena vypálené podloží – a při něm dva větší kameny. Také na 
severovýchodním konci jámy ležely dva větší kameny. Ojedinělé uhlíky byly rozptýleny i 
v centrální části výplně. Obydlí obsahovalo jen málo kamenné industrie (40 kusů) a nálezy 
se vyskytovaly i v okolí jámy. Nedostatek konstrukčních prvků nedovoluje pronést 
konkrétní úsudek o podobě zastřešení, které tam (podle autora) určitě bylo, protože se 
jedná o zimní zahloubené obydlí. Lze předpokládat, z horizontálně statigrafických 
důvodů, že obydlí nebylo užíváno současně s objekty z Barcy I a II (Sklenář 1977). 



 
 

Obr. 15. Barca-Svetlá III. Plán sídelního objektu (podle: Sklenář 1977). 
 

 
 

Obr. 16. Barca-Svetlá III. Plán a rekonstrukce sídelního objektu (podle: Sklenář 1977). 
 



Tibava 
 
 
Tibava se nachází na Slovensku, ve východoslovenském kraji, okresu Michlovce, na 

úpatí jihovýchodních svahů Vihorlatu, asi 4 km jižně od Sobranice v katastru obce Tibava. 
Lokalita se rozprostírá na malé vyvýšenině zv. „Hrum za cintorinom“ (Bánesz 1957a). Na 
paleolitickou lokalitu upozornil výzkum eneolitického pohřebiště vedený K. Andelem. 
Nalezená industrie umožnila zařazení této mladopaleolitické lokality do středního až 
mladšího aurignacienu. Zkoumána byla roku 1956 (Bánesz 1957a;b; 1960; 1961; Sklenář 
1977). V písčité hlíně byla objevena ledvinovitá prohlubeň s mísovitým průřezem, jasně 
odlišitelná svou výplní od podloží (obr. 17). Její rozměry byly 5,3 x 2,8-3 m a delší osa  

 
 

 
 

Obr. 17. Tibava. Plán sídelního objektu (podle: Sklenář 1977). 
 
 

byla orientována ve směru Z-V. Jáma se rozšiřovala směrem k východnímu okraji, kde 
byla mělčí (15-25 cm). Stěny měly pozvolnější sklon, dno bylo ve východní části nerovné. 
Vchod do objektu byl patrně v západním výběžku. V ose dna byly zjištěny dvě kůlové 
jamky. Mělčí z nich – západní – byla okrouhlá o průměru 22 cm, hluboká asi 25 cm a 
zpevněná kameny. Vertikálně postavený plochý kámen pravděpodobně chránil tento kůl 
před ohněm z blízkého ohniště. Východní jamka byla o něco hlubší, oválná (průměr 20-22 
cm, hloubka 27 cm). V obydlí byla celkem dvě ohniště, patrně nesoučasná. Mladší (?) 
z nich bylo upraveno pomocí kamenů. Kromě ohnišť se tu objevila ještě hromada popela. 
Výplň objektu obsahovala při dně menší množství industrie, uhlíky ze slabých větví a 
kameny, snad sesuté z okraje prohlubně. Poblíž ohniště se na jakési dlažbě z plochých 
kamenů našlo skoro 7 kg červenavého okrového barviva. Nálezovou situaci doplňovaly 2 
menší skupiny kamenů při severním a jižním obvodu, protilehle položené v nejširším 
místě jámy. Skupiny byly uspořádány do tvaru obloučků obrácených vnitřkem k obydlí. 
Poměr množství industrie nalezené uvnitř a vně obydlí naznačuje, že výroba se odehrávala 
především venku. I přesto však mohl být objekt zimním obydlím.  

 



Barca I 
 
 
Naleziště se nachází na terasovité planině nad říčkou Myslavkou, asi 4 km od Košic 

(Slovensko). Původně se na lokalitě Barca I zkoumala osada z doby bronzové, ale již při 
prvním výzkumném období v roce 1951 byly nalezeny roztroušené paleolitické artefakty. 
V roce 1952 byl zjištěn první paleolitický sídelní objekt. Teprve v roce 1954 se začaly 
zkoumat podložní vrstvy (Prošek 1955) a byly objeveny další dva paleolitické sídelní 
celky, které byly také zahloubeny do červenohnědého štěrku, jejichž výplň tvořila 
hnědošedá sprašová hlína. Kamenné artefakty, které byly nalezené v této vrstvě, jsou silně 
rozpukané mrazem a vrstva v nadloží, které byla silně promíchaná se štěrkem, svědčí pro 
datování do posledního studeného glaciálního období, tj. do würmu 3. Sprašovitá výplň 
objektů je zřetelně starší a odpovídá sprašové fázi würmu 2.  

Objekt I tvořil nepravidelný ovál o rozměrech 5 x 3,5 m, hloubka dosahovala 35 cm 
(obr. 18). Tvar prohlubně byl mísovitý, dno téměř ploché, na jihovýchodní straně lehce 
stoupající k místu, kde byl patrně vchod. V SV polovině byly zjištěny stopy po vypálení 
(štěrk se stopami tepelného ataku) – zřejmě místo někdejšího ohniště. Jamky po kůlech 
nebyly nalezeny. V jámě se nalezlo asi 120 kusů kamenné štípané industrie.  

 
 

 
 
Obr. 18. Barca I. Plán sídelních objektů (podle: Sklenář 1977). 
 
 
Objekt II měl půdorys nepravidelného kříže o rozměrech asi 14 x 14 m, hluboký byl 

až 75 cm. Hlavní prostor, s delší osou ve směru SV-JZ, byl rozdělen nízkými prahy na tři 
části o velikosti 6,5 x 3 m, 3,5 x 2 m a 4 x 2 m. Ze západní části vybíhala dále na západ 
chodba o rozměrech 1,5 x 1 m (snad vchod) a směrem na sever a k jihu dva další výběžky, 
z nichž severní (7 x 3 x 0,6 m) byl oddělen prahem asi 30 cm vysokým, v jehož středu 
byla snad kůlová jamka. Jižní výběžek (3,5 x 1,5 x 0,4 m) byl porušen těžbou štěrku, 
původně však asi nebyl o mnoho delší. Na jeho západní straně, na úrovni tehdejšího 



povrchu země, ležela skupina větších kamenů a také ve výplni střední komory hlavního 
prostoru byly rozptýleny valouny. V západní komoře při východní stěně bylo mírně 
zahloubené ohniště. Objekt obsahoval celkem 750 kusů kamenné štípané industrie. 

Objekt III měl tvar písmene H. Hlavní, západní rameno (téměř 20 x 3-4,5 x 0,8 m) 
pokračovalo ještě na severní straně úzkým průchodem směrem na východ do 
lichoběžníkovité komory (4 x 2,7 m). Z jeho střední části pak vybíhal průchod (3 x 2,5 m) 
do východního ramene, které bylo 15 m dlouhé a skládalo se ze dvou částí, spojených 
průchodem o šířce 1,5 m: jižní část (7 x 3,5 m) byla oválná a severní (6,5 x 3 m) spíše 
trojúhelníkovitá. V celém objektu bylo sedm ohnišť, z toho dvě dlážděná oblázky a tři 
částečně obložená kameny. Na obvodu zahloubení nebyly zachyceny kůlové jamky, ale 
opět se tu vyskytly místy skupiny kamenů, snad dokonce i jakýsi základ kamenné zídky 
kladené na sucho (?). Do objektu se vcházelo pravděpodobně konci ramen, stoupajícími 
k povrchu. Ve výplni bylo nalezeno přes 1 600 kusů kamenné štípané industrie. Je 
zajímavé, že podobně jako v obydlí II byla většina industrie nalezena ve výšce 10-15 cm 
nad dnem. F. Prošek se domníval, že objekty mohly mít dřevěnou podlahu, jejíž stopy se 
v nepříznivém prostředí nedochovaly. Také na zbytcích ohnišť bylo možno pozorovat 
zborcení (Prošek 1955; 1961; Bánesz 1961a; 1968; 1969, 6, 10-12) (obr.) 

Okolnost, že téměř všechna kamenná industrie byla nalezena uvnitř obydlí, 
naznačuje, že nástroje byly vyráběny uvnitř, a to svědčí pro zimní obývání. Určité rozdíly 
ve složení industrie vedly badatele k názoru, že objekt I je o něco starší než ostatní 
(Sklenář 1977). 

 
 

Barca II 
 
 
Tato lokalita leží nedaleko od lokality Barca I (Slovensko). Na ploše asi 45 x 30 m 

bylo zachyceno 15 zahloubených objektů a jejich výplň vydala přes 1 800 kusů kamenné 
štípané industrie. Tvary jam jsou okrouhlé, oválné až hruškovité, ale také protáhlé a dosti 
nepravidelné (obr. 19). Dnes je zřejmé, že na prozkoumané ploše se rýsují tři, spíše však 
čtyři obytné komplexy, spojené patrně zastřešením. 

Komplex I se skládal z jam č. 2, 4, 8, 1 a 5. Centrem je jáma č. 1 lichoběžníkového 
tvaru o rozměrech 4,5 x 3,5 x max. 0,6 m, se třemi kůlovými jamkami na podlaze. Tyto 
jamky jsou součástí linie, která se lomí se v pravém úhlu a tvoří svou další částí hlavní osu 
objektu (SV-JZ). Zřejmě šlo o podpěry hřebenové střechy. Pro společnou existenci svědčí 
nejen charakter industrie a použitá surovina, ale i nálezy zlomků pocházejících ze stejného 
kusu kamene v různých jamách. Jámy byly patrně pokryty společnou střechou kryjící 
plochu max. 15 x 6 m. Uhlíky byly ve výplních hojné, nicméně ohniště nebylo zjištěno 
nikde. Na SZ od komplexu I ležely 3 jámy (č. 6, 9, 3) na linii souběžné s osou tohoto 
komplexu. Tyto jednoduché jámy nebyly určeny k obývání. Vznikly nejspíš jako zdroj 
zeminy a případně byly použity jako zásobní či odpadové jámy. 

Komplex II tvoří složitý komplex jam č. 7 protáhlého půdorysu (několik částí a-f). 
V podstatě jsou to 4 podélně seřazené jámy oddělené zvýšenými prahy. Tento komplex o 
rozměrech 18 x 2,5-35 x 0,4-0,8 m měl dva vchody a při jeho obvodu bylo zachyceno 15 
kůlových jamek. V části 7a byl zjištěn nepatrný zbytek ohniště (jediné na celém sídlišti) 
patrně zborceného jako v Barce I, což by opět svědčilo pro existenci podlahy 
z organického materiálu.  

Komplex III, zčásti porušený orbou, tvoří v podstatě hlavně ledvinovitá jáma č. 11, 
členěná zvýšenými prahy na tři prostory. Celkový rozměr jámy byl 15 x 6 x 0,6 m. 
Obsahovala celkem 16 kůlových jamek. K této jámě těsně přiléhá malá jáma č. 10, která 
měla  



 

 
 

Obr. 19. Barca II. Plán sídelních objektů (podle: Sklenář 1977). 
 
 

asi stejnou roli jako jámy č. 3, 6 a 9 u komplexu I. Také u tohoto objektu se předpokládá 
složitější zastřešení. 

Zbývající menší jámy č. 13, 14 a 15 tvoří, podle L. Bánesze, samostatný komplex 
IV, analogický ke komplexu II. Nicméně chybí konstrukční stopy i důkazy delšího 
obývání (Bánesz 1968).  

Sídliště je interpretováno jako místo, kde nejspíše jedna a táž skupina lovců 
přezimovala několikrát za sebou. Komplexy nebyly současné, existovaly samostatně jako 
jediné obydlí na sídlišti pro asi 20-25 lidí. Podle nalezených (hlavně dubových) uhlíků 
bylo podnebí v době osídlení mírné (Sklenář 1977). 

 
 

Zlín-Louky 
 
 
Tato lokalita (dříve Gottwaldov-Louky) okr. Zlín, byla objevena roku 1953 a 

bohužel byla před podrobným výzkumem zničena. V hrubých rysech však byla 
zaznamenána. Tvořila ji mísovitá prohlubeň, vyplněná popelovitou vrstvou, o rozměrech 
6-7 x 3 m, její dno bylo v hloubce 0,35 m. Uprostřed plochy bylo oválné ohniště, z části 



obložené většími pískovcovými kameny. Okolí i podloží ohniště bylo vypáleno do 
červena. V podlaze objektu nebyly zjištěny žádné jamky, ale jako zátěž mohly sloužit 
kameny, které se vyskytují místy při obvodu. V objektu byly nalezeny kosti mamuta. Šlo 
zřejmě o oválné zastřešené obydlí, snad zimní, bližší údaje však chybějí. 

 
 

6.2. Gravettien – střední fáze  
mladého paleolitu 

 
 
Teprve gravettien završil celý proces přeměny, proces přechodu od středního 

paleolitu k mladému (Stringer – Mellars 1989). V tomto období se Morava stala 
skutečným centrem tehdejší civilizace, strategickým bodem mezi východem a západem. 
Objevují se nové technologie jako keramika, tkaní látek a broušení kamene, i když se 
s nimi setkáváme hlavně u rituálních a ozdobných předmětů. Osídlení zjištěné na Moravě 
představuje jeden z nejúspěšnějších adaptačních modelů v předzemědělské historii lidstva 
(Svoboda 2002). I tento systém ale posléze zanikl. Navíc se na Moravě nachází největší a 
prokazatelně nejstarší soubor kosterních pozůstatků moderního člověka. První pozůstatky 
byly objeveny již v roce 1891 v Brně, pak přišlo na řadu Předmostí u Přerova a během 20. 
a 30. let 20. století Dolní Věstonice spolu s nedalekým Pavlovem (Klíma 1987). Toto 
období můžeme podle radiokarbonové metody datovat do doby 30 000-20 000 let př. n. l. 
Gravettské lokality leží celkově níže než lokality aurignacké (250-400 m n.m. aurignacien, 
180-280 m n.m. gravettien). Změnila se i krajina, ve které si lidé svá sídliště zakládali – 
jedná se o údolí řek nebo průchody z údolí. Gravetienská krajina (která se jasně liší od 
aurignacké a epi-gravetienské – okraje vrchovin, 250-400 m n.m. nebo magdalenienské 
krajiny – krasové vrchoviny 300-400 m n.m.) je spojená s říční sítí Moravy, kde se 
lokality a nakupení lokalit nachází v údolích, v nižších nadmořských výškách a v téměř 
pravidelných vzdálenostech mezi sebou. V ose od JZ k NV podél řek Rakouska, Moravy a 
Slezska: Dunaj, Morava, Dyje, Bečva a Odra, v úrovni 200-300 m n.m. (Svoboda 1999; 
2002). Strategickou roli v této krajině hrály tzv. geomorfologické „brány“ (místa, kde se 
údolí zužijí a svahy jsou strmější – Předmostí, Petřkovice). Poloha může být dána i 
celkovou snahou chránit sídliště před prudkým větrem svahem, který pokračuje nad 
sídlištěm a zřejmě i nutností nevzdalovat se příliš od řeky. Přitom jsou dostatečně vysoko, 
aby je neohrozily kry v tajících řekách a výhled umožňoval průběžně sledovat pohyby stád 
podél řek. Vzdálenost mezi jednotlivými gravettskými sídlišti je téměř pravidelná a kolísá 
mezi 80-120 km. Můžeme zde hovořit o řetězci lokalit. Tento unikátní systém však 
nepřežil změny, které přineslo glaciální maximum. Následný epigravettien se opět vrací 
do okrajových částí vrchovin, preferovaných na počátku mladého paleolitu, ale síť lokalit 
je jen řídká a vyhledává spíše chráněná boční údolí (Brněnská kotlina, Vyškovská brána) 
(Svoboda 2002).  

 
 

Dolní Věstonice I  
 
 
Lokalita leží v okrese Břeclav, najdeme ji na severním svahu Pavlovských vrchů nad 

údolím Dyje. Dolní Věstonice byly zřejmě dlouhodobě či mnohonásobně využívaným 
sezónním sídlištěm (obr. 20; 21). První systematický výzkum zahájil K. Absolon 
(1938a,b; 1945) v svrchní části stanice I u Dolních Věstonic (1924-28) a postupně jej 
přenesl do střední a spodní části (1927-38), kde na jeho výzkumy navázal A Bohmers. Po  



 

 
 

Obr. 20. Dolní Věstonice, o. Břeclav. Rekonstrukce sídliště (podle: Klíma 1983). 
 

 
 



Obr. 21. Gravettien jižní Moravy, hlavní typy obydlí. Vysvětlivky: A – Dolní Věstonice I; B – 
Milovice; C – Pavlov I; D – Dolní Věstonice II (podle: Svoboda 2002). 
2. světové válce se výzkumů ve všech částech ujal B. Klíma. Výzkum byl obnoven v roce 
1990 a 1993 (Svoboda 1994).  

Už K. Absolon sledoval možnost existence obydlí, ale složitá nálezová situace a 
málo zkušeností způsobily, že žádná nerozeznal. Přesto některé objekty zjištěné jeho 
výzkumem stojí za zmínku. Jsou zde tři „ohniště“ s mocnou sídlištní vrstvou a velké 
„žároviště“ půlměsíčního tvaru, ve které bylo nalezeno množství industrie a zejména 
Věstonická venuše. Podobná vrstva s koncentrací vrstvy se zvířecími plastikami a 
modelovanými hrudkami hlíny se zkoumala již v letech 1933-34. Na jeho práci navázal A. 
Bohmers (Svoboda 2002), ale průkazné objekty pocházejí až z poválečných výzkumů 
vedených B. Klímou. Odkryvy ve svrchní části umožnily velmi dobře rekonstruovat 
vzhled sídliště se sídelními celky, hrobem a skládkou mamutích kostí (Klíma 1963a), 
později se B. Klíma věnoval záchranným a ověřovacím pracím ve střední části (Klíma 
1981a) a v roce 1979 v části nejvyšší (Klíma 1981b; 1983b).  

Situace byla komplikována sesuvy ker sprašového souvrství i podložních jílů. Proto 
je kulturní vrstva nepravidelná a místy vystupuje na povrch. Radiometrická data kladou 
spodní část stanice do let 30 000-27 000 B. P. a střední a svrchní část k roku 26 000 B. P.  

Objekt I, který se nachází ve svrchní části, zkoumal B. Klíma v letech 1948-50. 
Tvořila jej prohlubeň o rozměrech 14-15 m x 9-10 m na až 0,4 m v nevelkém svahu 
(Klíma 1950b; 1963a). Obsahoval výraznou koncentraci kamenné štípané industrie. 
Obvod byl lemován skupinami vápencových kamenů a štěrku (hlavně na SZ a J straně). 
Nebyly zjištěny ani kůlové jamky ani násep, nicméně obvod místy lemovalo nízké hrazení 
z kamenů. Podlaha byla mírně zakloubena a záměrně upravena vápencovou drtí a snad i 
vystýlkou z větví. V obydlí bylo pět ohnišť o průměru 1,2-1,6 m v mísovitých prohlubních 
hlubokých až 20 cm. Místy se vyskytly kameny, které snad mohly být využívány jako 
kameny vyhřívací. Kromě těchto ohnišť se zde ještě nacházely různé oválné jamky, které 
sloužily k úschově a přípravě potravy. Byly totiž vyplněny popelem a v jedné byly 
dokonce pozůstatky zajíce. U středního ohniště se nápadně soustřeďovala kamenná 
štípaná industrie, hrudky barviva a pálené hlíny. Z tohoto objektu pochází i série hrotů 
z mamutoviny. Podél protilehlého břehu se nacházela skládka mamutích kostí. U tohoto 
objektu postrádáme doklady o nadzemní konstrukci, ale nezdá se, že by byl zastřešený 
celý. Ohniště při obvodu by tak totiž přímo ohrožovalo střechu. Šlo spíše o objekt místy 
chráněný zástěnami proti větru, užívaný v teplejších obdobích roku celým rodovým 
kolektivem k výrobním účelům a přípravě potravy. Při západním okraji objektu leželo 
v mělké prohlubni tělo ženy (Klíma 1950a). Mrtvou chránily dvě mamutí lopatky a 
polovina mamutí pánve. Kosti byly pokryté krustou červeného barviva a v těsné blízkosti 
ležely řezáky lední lišky a několik kamenných artefaktů. 

Zcela odlišného charakteru byl objekt II (Klíma 1952; 1963a). Ležel poněkud 
stranou centra sídlištní plochy. Kulturní vrstva o síle až 49 cm měla tvar čočky o vnitřním 
průměru 6 m. Obydlí bylo jižní stranou zahloubeno (až 80 cm) v severním svahu. 
K vyrovnání tohoto rozdílu byla severní část zvýšena násypem naskládaného vápencového 
kamení. Mezery byly utěsněny zeminou a kamennou drtí. Na východní straně je násep 
přerušen, pravděpodobně kvůli stupňovitému vchodu. V náspu bylo celkem pět větších 
jamek, tři menší byly v podlaze a jedna byla nalezena i mimo objekt – snad souvisela 
s konstrukcí vchodu. Obvodové tyče zřejmě nesly kupolovitou nebo kuželovitou 
konstrukci, která byla ještě podpírána vnitřními tyčemi. Svrchní vrstva podlahy i jamky 
jsou nasyceny dřevěnými uhlíky a popelem a překryty mamutími kostmi a kameny – tato 



vrstva svědčí o zřícení střechy. V centru podlahy bylo ohniště s nerovným dnem, v němž 
byla malá kotlovitá jamka. Ohniště bylo ze tří stran ohraničeno pevným vypáleným valem, 
který přesahoval až 45 cm nad ohništěm a vytvářel jakýsi pecovitý útvar. Saze uvnitř 
obsahovaly asi 2 200 vypálených hliněných figurek a jejich zlomků, hrudek a barviva. 
Pícka tedy sloužila k vypalování těchto předmětů (Svoboda 2002). Postavení objektu II 
v rámci sídliště a neobvyklá pec s keramickou výrobou dovoluje předpokládat zvláštní 
účel stavby. B. Klíma vyslovil domněnku, že jde o obydlí specializovaného obřadníka 
lovecko-magického kultu, „šamana“, jehož přítomnost v rámci velkého loveckého 
společenství je pravděpodobná. Stavba byla tedy zároveň jeho zimním obydlím, o čemž 
svědčí velmi důkladné základy. Nejpravděpodobnější řešení rekonstrukce stavby, známé 
z mnoha paleolitických a etnografických analogií, je centrální prostor na okrouhlém 
půdoryse s ohništěm v centru, krytý kuželovitou nebo kupolovitou střechou s kouřovým 
otvorem ve špičce nad ohništěm a vchodem na východní straně.  

Sídlištní vrstva tohoto objektu přiléhá na západní straně k rozsáhlé skládce 
mamutích kostí, obklopené kruhovitě umístěnými velkými kostmi. Tato poloha připomíná 
východoevropské paleolitické chaty a není proto ani zde vyloučeno, že šlo o pozůstatky 
stavby. Zrekonstruujeme-li celé sídliště, dostaneme skupinu zimních chat na mírně 
vyvýšeném místě na svahu nad vlhkou terénní rýhou (kde byla skládka mamutích kostí) a 
poněkud dál, na opačné straně rýhy, chata s píckou. Místy byly do země zaraženy mamutí 
kly, snad jako opora plotů. B. Klíma předpokládá současnou existenci pěti až šesti chat. 
V každé z chat žila celoročně jedna společenská jednotka – mateřský rod o asi 20 členech. 
Dohromady by tady žilo asi 100-120 lidí. Není však prokázáno, že by všechna obydlí 
existovala současně a zároveň není pravděpodobné, že by lokalita byla celoročním 
sídlištěm. K tomuto předpokladu nejsou žádné analogie (ani archeologické, ani 
etnografické). Pravděpodobnější je předpoklad, že lokalita byla opakovaně využívána 
k přezimování stejným nebo příbuzným společenstvím. Jedna stavba tak mohla být 
použita několikrát a pak se postavila nová. Bohužel v tomto případě nelze současnost chat 
ani potvrdit, ani vyvrátit.  

V jedné z vrstev bylo objeveno otopné zařízení, ve kterém se topilo mamutími 
kostmi. Kromě kostry ženy byly v Dolních Věstonicích nalezeny další dvě kalvy 
dospělých jedinců, snad upravené jako číše a zbytky dětského hrobu. Většina štípané 
industrie je z pazourku, méně z radiolaritu, ale objevují se i moravské rohovce a křemen. 
Kostěné nástroje nejčastěji zahrnovaly šídla a charakteristické jsou lopatkovité nástroje 
z mamutích kostí. V umění dominuje slavná Věstonická venuše, jejíž tvar se objevuje i 
v dalších torzech (keramických i řezaných). 

 
 

Dolní Věstonice II 
 
 
Dolní Věstonice II tvoří jedno z návrší při úpatí Pavlovských vrchů, 240 m n.m. 

Těžba tu postupně odkryla téměř úplné paleolitické sídliště. Na rozdíl od lokality I bylo 
možné provést souvislý okryv rozsáhlé plochy. V letech 1985-88 probíhaly nad cihelnou 
záchranné archeologické práce vyvolané těžbou spraše, určené pro hráze přehrady na řece 
Dyji. V roce 1985 a 1986 začal výzkum odkryvem izolovaných poloh s osídlením 
pavlovienu (viz dále) na severním svahu (Klíma 1987d) a vyvrcholil objevem hrobu tří 
jedinců (Klíma 1987b) a končil průzkumem skládky mamutích kostí (Svoboda 1989b). 
V roce 1987 byl objeven ještě hrob dospělého muže (Svoboda 1989a; Svoboda ed. 1991). 



Tato lokalita nebyla tak bohatá na stopy po osídlení jako Dolní Věstonice I a Pavlov I a 
také umění nebylo tak hojně zastoupeno, ale zato se podařilo získat jedinečný soubor 
pozůstatků člověka. Dokonce se podařilo v těchto místech objevit i první důkaz o přípravě 
rostlinné potravy.  

Pro nás jsou důležité tři velké sídelní areály na temeni lokality a na jejím západním 
svahu s vlastními ohništi, z nichž pochází nejucelenější soubor nálezů. Jeden z celků 
obsahuje mikrolitickou industrii, ale dva ostatní přinesly charakteristickou gravettskou 
industrii. Každý se skládá z jednotlivých sídelních celků. Sídelní celky (A, B, C) jsou 
datovány k roku 27 660 B.P. Prvý z velkých areálů (A) je oválný a je dělený do tří částí. 
Každá z nich zahrnuje síť ohnišť. Jednotlivé sídelní celky nebylo možné v této části přesně 
odlišit. V jižní části ležel známý trojhrob a o něco níže zlomky lidské kalvy. Areál (B) je 
také oválný. Sklání se od východu k západu. Tady se podařilo kolem ohnišť rozpoznat 
čtyři až pět sídelních celků. Jeden z nich nápadný svým zahloubením, další skoro 
pravidelným kruhem jamek kolem centrálního ohniště. Třetí areál (C) leží na západním 
svahu a zahrnoval i celek s pohřbem muže. Tento sídelní celek byl vymezen jako mělká 
deprese o maximální zjištěné délce 4,5 m. Uprostřed deprese (asi 20 cm od kolen kostry) a 
v téže výškové úrovni, bylo velké ohniště kruhovitého tvaru, které bylo vyplněno 
vápencovými bloky o rozměru do 15 cm. S hlavním osídlením koresponduje i nedaleká 
skládka mamutích kostí (Svoboda 2003).  

K Dolním Věstonicím patří ještě lokalita III, která představuje soubor volně 
rozmístěných sídelních celků, vniklých zřejmě ve značném sídelním odstupu. Datovány 
byly jako předgravettské i gravettské.  

 
 

Pavlov I 
 
 
Pavlov I (Klíma 1954; 1955b; 1957; 1959; 1972c; 1973), okr. Břeclav, se nachází 

nedaleko Dolních Věstonic a je řazen do pavlovienu (středoevropský gravettien) 2. Leží na 
severních svazích Pavlovských vrchů, kde teče potok k řece Dyji (Klíma 1963a). Lokalita 
je umístěna na ploché mírně vyvýšené terénní vlně. Bohužel došlo po jejím opuštění 
k poškození, a proto nejsme schopni vždy přesně zrekonstruovat původní podobu 
sídlištních objektů.  

V porovnání s Dolními Věstonicemi nebo Předmostím spočívá význam Pavlova I 
především v tom, že jej systematicky zkoumal jeden badatel – B. Klíma. Ten lokalitu 
prostorově rozdělil na dvě části, spodní (severozápadní) se jeví jako starší a svrchní 
(jihovýchodní) jako mladší. Nicméně všechna získaná data 14C (8 z JV části a 1 ze SZ 
části) spadají do časového intervalu mezi 26 700 a 25 000 B.P). B. Klíma (1955b; 1962; 
1963a,b; 1964) rozčlenil sídelní plochu na několik sídelních celků, které interpretuje jako 
objekty s dílnami a ohništi uprostřed (obr. 22). Kulturní vrstva uvnitř sídelních celků 
dosahuje až 40 cm. Objeveno bylo asi 13-15 obytných objektů. Po dlouhou dobu byly 
uvnitř sídelních celků hloubeny kotlovité a mísovité jamky, ale přesný vnější půdorys 
obytného objektu nebyl vždy zřetelný. Ohniště uvnitř i vně jsou většinou zahloubena a 

                                                 
2 Pavlovien představuje vyhraněnou fázi gravettienu (Svoboda 1994). Nejstarší gravettien odpovídá staršímu 
pavlovienu (30 000-27 000 let B.P.) vrcholná fáze našeho gravettienu, tedy vyvinutý pavlovien (27 000-25 000 
let B.P. je doložen v Dolních Věstonicích I, v Dolních Věstonicích II, Pavlově I, Jarošově, Boršicích a Předmostí 
a člení se do dvou stylů – předmostenského a věstonického (Svoboda 1999).  



nepřesahují průměr 120 cm. Dochoval se i přepálený vápenec, který mohl zastávat funkci 
tepelného akumulátoru.  

První sídelní celek (objekt I) (obr. 23) má uprostřed ohniště chráněné zástěnou 
z mamutích kostí (lebka, pánev dolní čelist). Dno se zahlubuje a na obvodu jsou patrné 
zbytky zuhelnatělých dřev (kůlů?), patrně zbytek nadpovrchové konstrukce kónického 
přístřešku. Vnější, menší ohniště, doplněná kostmi zvířat a dalšími zuhelnatělými kůly, 
ležela v půlkruhu kolem obydlí. V těchto místech byly nalezeny i kostry vlků uložené 
v anatomické poloze. Druhý sídelní celek (objekt II) se jevil jako ohniště v seskupení 
zvířecích kostí s jedinou jamkou poblíž. Podle vrstvy je pravděpodobné, že jde o obydlí, 
ale objekt nebyl zcela prozkoumán a situace nedovolila ani přesnější půdorysné vymezení.  

 
 

Obr. 22. Pavlov I, o. Břeclav. Plán sídliště (podle: Svoboda 2002). 
 
 
Třetí sídelní celek (objekt III) vymezuje velké mísovité zahloubení, snad vzniklé 

překrytím dvou obydlí (osmičkovitý tvar) o rozměrech 8 x 4 m, se čtyřmi ohništi 
umístěnými zhruba v ose. Při ohništích byly uvnitř chaty dvě dílny na výrobu kamenné 
štípané industrie. Vápencové bloky, spolu s kostmi mamutů, zásobními jamkami a 
zahloubením, lemovaly obvod. Na jednom místě, snad v prostoru vchodu, se objevuje 
zahuštění nálezů a pokračuje dále mimo objekt. U tohoto objektu nemáme doklady o 
nadpovrchové konstrukci. Zajímavý je ale nález nepoškozeného parohového kopáče. 
Těchto nástrojů se v Pavlově našlo více a předpokládá se, že sloužily k hloubení jamek a 
prohlubní na sídlišti. Čtvrtý sídelní celek (objekt IV) se projevil jako soustředění jamek, 
různě hlubokých a nálezů kolem trvalého ohniště, které bylo mírně zahloubené a mělo 
kamennou úpravu. Obvod byl nejasný. Některé z těchto jamek mohly být i kůlové, 
většinou však jde o jamky zásobní a úschovní: jejich sypká popelovitá výplň obsahovala 
kosti celých částí těl drobných zvířat v anatomickém uspořádání, ozdoby, nástroje a 
umělecké předměty. Pátý sídelní celek (objekt V) byl zhruba okrouhlý o průměru asi 4 m. 



Uprostřed bylo zahloubené ohniště a několik mísovitých prohlubní, jejichž obsah ukazuje 
nejspíše na existenci dílny v obydlí. Objekt VII je jedním z těch, u kterých byl kromě 
vlastní stavby pozorován ještě méně výrazný přístavek (pokud ovšem nejde o různé fáze 
téže stavby na odlišném půdoryse). Na mírně zahloubené podlaze, kde byly opět jamky a 
prohlubně, se vyskytovaly větší vápencové kameny a kamenná štípaná industrie. Poněkud 
zahloubené trvalé ohniště okrouhlého tvaru bylo umístěno v hlavním prostoru. U stěny 
„přístavku“ byla objevena plastika lvice. Objekty VIII a IX měly opět členitý půdorys, 
sestávající se ze dvou prostorů. Ten větší, o délce asi 6 m a šířce 4 m, byl zřejmě obytnou 
částí. Druhý, úzký postranní přístavek, byl vybaven méně pečlivě: neobsahoval ohniště ani 
významnější nálezy. Na podlahách byly zjištěny zásobní i kůlové jamky, aniž by bylo 
možno jich využít pro rekonstrukci podoby zastřešení. K nadzemnímu krytu mohly mít 
vztah také skupiny velkých zvířecích kostí (někdy i vertikálně postavených) a různé 
terénní úpravy po obvodu mírného zahloubení. V podélné ose obytných částí obou objektů 
byla vždy dvě ohniště, z nichž jedno bylo pecovitě upraveno (zbytky přepálené pecovité 
klenby z vápencových kamenů). V objektu VIII byly nalezeny kotlovité jamky obsahující 
popelovitou výplň se zlomky spálených kostí a přepálenými kusy kamenné štípané 
industrie. Patrně souvisely s pecovitým ohništěm a se zásobami obyvatel obydlí. V chatě 
IX bylo zase ohniště kryté mamutí lopatkou a při jeho okraji byla nalezena plastika 
mamuta. Objekt XI byl zhruba shodný s předchozími. Zahloubený, se třemi ohništi, 
nepravidelný a s industrií. Posledním zajímavým objektem, je objekt XIII. Měl nezřetelné, 
porušené obrysy, takže jeho půdorys bylo možno vymezit jen místy. Obsahuje různé 
kůlové jamky, na obvodu pak skupiny velkých zvířecích kostí a velkých kamenů. 
Nejpozoruhodnější je pecovité ohniště, shodné s píckou z chaty II v Dolních Věstonicích. 
Také zde bylo nalezeno přes 1 300 vypálených hrudek a plastik. V oblouku kolem chaty 
byly rozloženy kly, jinde hromada mamutích lopatek, přichystaných ke stavebním účelům 
(Sklenář 1977; Svoboda 1994; 2002). 

 
 



 
 

Obr. 23. Pavlov I, o. Břeclav. Plán sídelního objektu č. I (podle: Svoboda 2002). 
Další objekty nelze přesněji vymezit nebo nebyly publikovány. Většinou byly mírně 

zahloubené, jednoduché či dvouprostorové a některé snad mohly mít i chodbovité vchody. 
Mezi faunou zjistil R. Musil (1955; 1959) převahu lišky polární a obecné, zajíce a soba, 
dále se lovil vlk a ptáci. Teprve po těchto zvířatech následuje mamut, rosomák, kůň, 
medvěd, rys a jelen. Typická mamutí skládka však na tomto sídlišti chybí. Kromě 
obytných objektů bylo nalezeno asi padesát okrouhlých či oválných ohnišť. A 
v severozápadní části odkryl B. Klíma hrob muže. Mrtvý snad původně ležel ve skrčené 
poloze na boku, pod ochranou mamutí lopatky. Sídliště mohlo být oploceno, ale nemáme 
pro to jasné důkazy. Jasné důkazy však máme o umění. Typické jsou vymodelované 
hlavičky lva, medvěda, nosorožce, kozorožce, koně i postavičky mamutů a lidí. Unikátní 
jsou obrysové řezby mamuta a lva v destičkách z mamutoviny či kel s komplexním 
vzorem, který představuje mapu okolí tábora (Klíma 1987; 1988; 1989). 

 
 

Petřkovice 
 
 
Petřkovice, 230 m n.m. (Folprecht – Skutil 1931; Klíma 1955a; 1958), okr. Opava, 

leží na levém břehu řeky Odry, jsou centrální stanicí celé oblasti, kde se Moravská brána 
otevírá do rovinatého terénu dnešního Polska., na temeni vrchu Landek (280 m n.m.) 
(Svoboda 1994) (obr. 24). Kulturní vrstva mladšího gravettienu byla překryta hnědou až 
okrovou spraší. Vzorek uhlíků z kulturní vrstvy byl datován k roku 20 790 B.P. (Svoboda 
1994; 1996; 1999). Výzkum započal Jan Folprecht ve spolupráci s Karlem Absolonem 
(1924-1929), poté bylo místo zkoumáno B. Klímou (1952-1953) a J. Svoboda s L. 
Jarošovou (1994-1995). 



 
 

 
 

Obr. 24. Petřkovice, o. Opava. Rekonstrukce sídliště (podle: Klíma 1955). 
 
 
Plocha je rozdělena do tří areálů (Ia-Ic), ale ojedinělé nálezy jsou roztroušeny i 

v okolí. Pro nás je zajímavý areál Ia, který přinesl systém ohnišť v nepravidelném kruhu. 
V centru leží plochy pokryté červeným barvivem. Bez patrného systému se tu nacházejí 
malé jamky a nálezy mamutích stoliček. B. Klíma (1955a) odkryl šest rozsáhlých ohnišť, 
obklopených jamkami a zahloubeními a provázených koncentracemi kamenné industrie. 
Neporušené zbytky ohnišť se dochovaly v menších, téměř kruhovitých, depresích 
s dočervena vypáleným podložím. Ve střední části sídliště byly objeveny dvě červené 
zbarvené plochy provázené menšími útržky zbarvené plochy v okolí. Hlavní červená 
plocha má přibližně oválný tvar o rozměrech 1,4 x 1,1 m. Uvnitř i v okolí této plochy byla 
odhalena vysoká koncentrace kamenných artefaktů i drobných úlomků kostí. Jako barvivo 
se používal krevelový prášek rozsypaný po povrchu. V těsném sousedství této plochy byla 
nalezena slavná Landecká venuše, vyřezaná z kusu krevele (Klíma 1955). Tuto situaci 
interpretuje B. Klíma jako tři oválné sídelní celky, asi 6-8 m dlouhé, z nichž každý byl 
vybaven dvěma ohništi. Díky množství industrie předpokládá její výrobu uvnitř objektů. 
Objekty, které se zde s určitostí nalézaly, však byly notně poškozeny a nedaly se přesně 
vymezit. Je ale velmi pravděpodobné, že jedním z nich byla dílna. 

 
Předmostí 

 
 
Poslední lokalitou důležitou pro naše zkoumání je Předmostí, okr. Přerov, kde je 

doloženo osídlení již ve středním paleolitu. Tato lokalita je umístěna při jižním ústí do 
Moravské brány. Původně tu byly dvě nápadné vápencové skály, Skalka a Hradisko. Obě 
se těžily na vápenec. Jižnější Skalka zmizela v průběhu těžby úplně, Hradisko ještě 
existuje jako zalesněný pahorek. Pro toto období je stěžejní Skalka a její okolí, která 
představuje lokalitu Předmostí I a je klasickou lokalitou gravettienu (Svoboda 2000). 

 Předmostí bylo zkoumáno 120 let (celkem od roku 1880 do roku 1992) a podílelo 
se na něm mnoho badatelů. Kromě známých a výrazných osobností jako Karel Absolon 
nebo Jan Knies, Bohuslav Klíma nebo Jiří Svoboda, kteří se postupně podíleli na 
výzkumu, zkoumali lokalitu, a to zejména její bohaté vrstvy, zakladatelé oboru Jindřích 
Wankel, Karel J. Maška a Martin Kříž (Absolon 1918; Klíma 1972b; 1990; Absolon – 
Klíma 1977; Svoboda 2000).  

 



 

 
 

Obr. 25. Předmostí, o. Přerov. Plán naleziště (podle: Klíma 1990). 
Lokalita poskytla největší antropologický soubor lidských pozůstatků mladého 

paleolitu (dvacet mrtvých – zřejmě členů jednoho rodového kolektivu, pokrytých 
lopatkami mamutů) (obr. 25). Spolu s ostatními nálezy se nakonec počet koster vyšplhal 
minimálně na 25. Je pravděpodobné, že podobně jako Věstonice a Pavlov byla i tato 
lokalita horizontálním soustředěním jednotlivých sídelních celků a skládek kostí na velké 
ploše. Nicméně v době výzkumu nebyly ještě podmínky pro rozpoznání obydlí optimální 
(Klíma 1990). Celkový obraz paleolitické sídliště je nutno skládat z údajů řady badatelů za 
více než sto let výzkumu (Absolon 1918; Klíma 1972b; 1990; Absolon – Klíma 1977).  

Prvé plošné výzkumy proběhly v nejbohatší části lokality, kde ze spraše původně 
vyčnívala vápencová skála. Již J. Wankel (1884; 1890) nalezl kumulaci mamutích kostí se 
skupinami stoliček a klů. Také K. J. Maška nalezl kosti mamuta a skupiny klů, dále 
kamennou a bohatou kostěnou industrii. V roce 1984 K. J. Maška (1986; 1897) narazil na 
velké žároviště obklopené mamutími kostmi a nedaleko odtud sedm koster vlků 
v přirozené poloze a pak i lidské kosti (Maška 1894; 1895). Od roku 1894 zkoumal 
lokalitu také M. Kříž (1894; 1896; 1903). Také nalezl kumulace mamutích kostí (i 
v anatomické poloze) a uvádí, že se nálezy soustřeďovaly kolem ohnišť a vrstva se zřejmě 
členila na jednotlivé sídelní celky (jev, jež známe z Dolních Věstonic). O možných 
zbytcích obydlí hovoří J. Liška, ale nepřipojuje ani skicu, ani popis. V roce 1926 se 
objevila skládka mamutích kostí (Absolon – Klíma 1977) a v následujícím roce dílna na 
zpracovávání radiolaritu. V roce 1928 navázal K. Absolon na výzkumy Mašky a Kříže 
(Klíma 1974b) a objevil další lidskou kostru a v roce 1930 vedl výzkum L. Škroba. Vrstvy 
však již nebyly tak bohaté na nálezy. Na počátku 70. let B. Klíma začal zkoumat poslední 
úsek kulturní vrstvy chráněný svahem hřbitova. 

 



Před 20 000 lety, kdy dosáhlo zalednění svého posledního maxima, mizí gravettien. 
V Podunají mizí mamuti, mamutí skládky a tím i zdroj kostěné suroviny a topiva. Během 
mladšího gravettienu (willensdorfsko-kostěnkovská fáze – 25 000-20 000 let B.P.) se 
centra kultury přesouvají daleko na východ Evropy a v Podunají se nacházejí jen malá 
sídliště. Konec glaciálu, období epigravettienu (ve střední Evropě asi 18 000-14 000 let 
B.P.), s sebou přinesl změnu lovu. Vzhledem k menším lokalitám této doby krajinu 
využívaly spíše malé, pohyblivé lovecké skupiny. Velká kulturní centra se v té době 
utvářela v povodí Dněstru a Donu (Svoboda 1999). 

 
 

6.3. Magdalénien – pozdní fáze  
mladého paleolitu 

 
 
Ukazuje se, že magdalénien je období plné změn. Změnil se typ vyhledávané 

krajiny, volba lokalit pro sídlení i výběr kamenných surovin. Tato zjištění podporují 
předpoklad o výměně populací a o přílivu magdalénské vlny. Vezmeme-li v úvahu rozdíly 
mezi severním a jižním pásmem, je zřejmé, že jde o rozdíly v chování. Umění i rozbor 
kamenné industrie však žádné rozdíly nevykazují. Zdá se tedy, že kolonizace proběhla 
nejméně ve dvou hlavních proudech, prvý podél Dunaje, druhý podél Labe. 

Když vyvrcholilo poslední glaciální období a ledovce ovlivňovaly evropské klima, 
začala se zvěř i lovci stěhovat. Odcházeli buď na východ, nebo na jihozápad. Je zřejmé, že 
se prostor střední Evropy stal okrajovou oblastí. 

Magdalénien je kutura, v jejímž průběhu se podnebí nepravidelně zmírňuje. 
V oscilacích před 13 000-12 400 a 12 000-11 500 přichází do Evropy první nápadné 
oteplení a celkové zvlhčení podnebí. Tvorba spraše postupně mizí a nahrazuje jí tvorba 
prvních, nevyvinutých půd, rozšiřuje se tajga. V otevřené krajině se prosazuje pestřejší 
vegetace a tato krajina je opět vhodná pro lovecké osídlení. 

Pro tuto fázi mladého paleolitu je charakteristická kultura magdalénienu, která 
existovala ve Francii, Německu, na Moravě, Dolním Rakousku a v Polsku a na našem 
území je chápána jako zásah ze západní Evropy (Valoch 1960; Vencl 1962; Svoboda 1976; 
1994). Henri Breuil (1925) ji rozčlenil do fází I-IV a postupně byla přidána fáze V. 
V období allerödu (kolem 11 500 B.P.) přichází epimagdalénien, který se vyvinul 
z magdalénienu. 

 Kamenná surovina byla v magdalénienu doplňována importy, což poukazuje na 
komplexnější síť interregionálních vztahů. Nicméně můžeme rekonstruovat i dílenské 
industrie s místním rohovcem (Býčí skála, Pekárna) Pro magdalénien je u nás typické 
využívání krasových oblastí (Svoboda 1994; 1999). Utvářely se určité sídelní systémy 
mezi centrálními jeskynními lokalitami a satelitními stanovišti v okolí. Všechna otevřená 
sídliště na Moravě se soustřeďují na jižním okraji Moravského krasu kolem jeskyně 
Pekárny a zdá se, jakoby s ní tvořila jeden sídelní systém, ale zároveň kontrolovala i údolí 
řek, jejich výtoky a přilehlou nížinu. Rovněž střední a severní část krasu má každá své 
centrální sídliště (Býčí skála a Kůlna) s okruhem satelitních stanovišť (Valoch 1960; 
Svoboda 2000; 2002). V Čechách, při pohledu na osídlení Českého krasu (Fridrich – 
Sklenář 1976; Vencl 1995) se zdá být centrálním sídlištěm Hostim. Lokality se kupí 
hlavně v Českém krasu (asi polovina) a podél řek Ohře a Otavy. Dalším významným 
sídlištěm je v této oblasti Děravá jeskyně. Celkově sleduje osídlení Českého krasu 



otevřená říční údolí, kde se výše položené jeskyně stávají strategickými body a umožňují 
kontrolu poměrně rozsáhlého území (Svoboda 2002). 

 
 

Hostim 
 
 
Hostim se nachází ve středních Čechách, okrese Beroun, v oblasti Českého krasu. 

Lokalita leží asi 120 m od řeky v otevřené poloze 40 m až 45 m nad údolím Berounky, 
která tvoří osu celého území. Sama lokalita leží asi 1 km jihozápadně od obce Hostimi na 
severozápadním strmém svahu (35 %) krátkého suchého žlebu, zahloubeného mezi 
skalami příčně nad levým břehem Berounky (Vencl 1995). Plocha magdalenienského 
sídliště se optimálně vystavuje slunci a od západu je dokonale chráněna před větrem 
skalním masívem a od jihu polohou na dně deprese ve svahu žlebu. Berounka byla 
nejbližším vodním zdrojem pro lovce. Žleb, kde si lovci zřídili tábořiště, bylo jednou 
z mála přístupových cest zvěře k vodě.  

Naleziště objevil roku 1940 F. Prošek metodou sběru po orbě ve svahu žlebu. Od 
roku 1942 zde spolu s J. Petrbokem prováděl i sondáž. Lokalita byla znovuobjevena roku 
1963 geologickými sondami J. Kovandy a systematicky prozkoumána byla v letech 1963-
1969 S. Venclem (Vencl 1995). V roce 1942 byla zkoumána malá plošinka asi 7 x 4 m 
před vchodem do jeskyně. Tato plošinka je vlastně původním dnem dávno zřícené vstupní 
části jeskyně, hlouběji do jeskyně zřejmě osídlení nezasáhlo. Plošinka je ohraničena 
jednak stěnou na severu a jednak srázem k řece. Tábořiště se však nedochovalo v celé 
ploše rovnoměrně. Postdepoziční procesy postihly zvláště západní část lokality v horním 
úseku svahu. „Magdalénienský“ povrch tábořiště určují většinou naplocho ležící kamenné 
desky, pod jejichž úroveň se štípaná industrie dostávala prošlapáváním, nad ni pak 
bioturbací, případně sešlapáváním z výše položených míst svahu, podporovaným 
gravitací. Prostorové rozmístění pozůstatků je výsledkem jak přemísťování předmětů 
z funkčního do archeologického kontextu, tak postdepozičními procesy. Bylo prokázáno, 
že k přemísťování výrazněji přispívají vítr a mráz než pohyby svahu (Vencl 1995).  

Základ obydlí lze hledat v kumulaci převážně neopracovaných desek diabasového 
tufu, která směrem k okrajům výzkumu zřetelně slábne. Nalezená situace v sobě ovšem 
obsahuje prvky vzniklé jak stavbou, užíváním a opravami, tak destrukcí objektu a 
následnými postdepozičními změnami. Zhruba uprostřed odkryvu desky dosud tvoří 
nápadný kruhovitý věnec šířky 1-2 m, dobře dochovaný hlavně v SZ polovině. Kamenný 
věnec poskytuje dva rozměry. Vnější rozměr o průměru kolem 7 m se ale jeví 
nepravděpodobně jednak pro méně určité obrysy a jednak proto, že protíná kumulace 
štípané industrie. Také by se většina desek posunula dovnitř obydlí. Vnitřní obrys kruhu o 
průměru 4 m lemují velké kameny, které lze považovat za stopu upevnění spodního okraje 
nejspíš kožené krytiny stanu. Další kameny patrně zatěžovaly střechu obydlí zvnějšku. 
Zjevně nešlo o obvodovou zídku, která by destrukcí na svahu musela získat asymetrickou 
podobu. Výskyt kůlových jamek (pro oporu stanových tyčí) nebyl v Hostimi prokázán, ale 
nelze jej ani vyloučit. Recentní porušení v JV části komplikuje otázku vchodu, který 
bezpochyby ležel na straně ke slunci a po svahu (Vencl 1995). V těsném sousedství na 
severovýchod a jihozápad od půdorysu obydlí, buď na výsluní, nebo v závětří, se 
nacházejí masivní koncentrace artefaktů, evidentně pracovní místa. Interpretaci obydlí 
podporuje menší nahromadění drobnějších kamenů uvnitř věnce, které vzhledem i 
polohou odpovídá ohništím v magdalénienských stanech ve Francii. Interpretaci stanu 



podporuje skutečnost, že většina skládanek respektuje průběh jeho stěn. (Vencl 1995). 
Zadní a méně osvětlená část obydlí je chudší a zřejmě tedy nesloužila k výrobě, ale 
k odpočinku. Destrukce z valounů a desek ve východní části obydlí, doprovázena 
přepálenými silexy, připouští existenci otopného zařízení. Rozptýlené krakelované silexy 
ve východní části odkryvu však asi nepředstavují stopy po vymetání a čištění tohoto 
ohniště uvnitř obydlí, ale snad stopy po jiných ohništích bez důkladnější konstrukce, která 
sloužila k různým činnostem na prostranství mimo obydlí (Vencl 1995). 
 
 

Tmaň – jeskyně Děravá 
 
 
Další významné sídliště v této oblasti je jeskyně Děravá na jihozápadním okraji 

Českého krasu, okr. Beroun (Prošek 1952; 1961; Prošek – Ložek 1954; 1961; Klíma 1971; 
1985; Fridrich – Sklenář 1976, 24; Vencl 1995). Lokalita leží pod horní hranou jižního 
skalnatého svahu kopce Kotýz, 370 m n. m. a asi 75 m nad úrovní Suchomastského 
potoka, asi 200 m vzdáleného. Omezený prostor jeskyně (max. 5 m dlouhý, 3 m široký a 
1,5 m vysoký) byl poškozen otevřením v zadní části. Prostor v letech 1951 a 1958 
prozkoumal F. Prošek, a to včetně jihovýchodně orientované plošiny. Sedimenty měly 
mocnost 130 cm a v hloubce asi 50 cm byly nalezeny dvě magnalenienské vrstvy. Mladší 
osídlení bylo jen nevýrazné a týkalo se pouze vchodu do prostoru jeskyňky. Vchod byl 
zvenčí chráněn na sucho kladenou zídkou, která se dochovala do výšky 40 cm. Starší 
magdalénienská vrstva se dvěma ohništi zahrnovala větší prostor jak uvnitř, tak mimo 
jeskyni. Vnější rozměr kulturní vrstvy dosahoval k řadě vápenců, pravděpodobně zbytků 
vchodové části (Prošek 1961, 73). Ohniště byla umístěna ve středu osídlené plochy. Zdá 
se, že šlo o opakovaně osídlené zimní sídliště lovecké skupiny (Fridrich – Sklenář 1976, 
27; Vencl 1995). 

 
 

Pekárna 
 
 
Jeskyně Pekárna v jižní, klimaticky příznivější části Moravského krasu, je 

centrálním stanicí lokalit, které jsou soustředěny na malém území v údolí Říčky, v okolí 
vývěru Hostěnického potoka z Ochozské jeskyně (obr. 26). Leží v nadmořské výšce 361 
m n. m. Lokalita byla zkoumána po více než sto let. J. Wankel (1881; 1882) mínil, že pod 
povrchovou recentní vrstvou leží tmavá zemina se sutí a pravěkým materiálem a pod ní 
ještě tmavší paleolitická vrstva. Hlouběji zasáhl sondami až M. Kříž (1891; 1897-98; 
1898), který na bázi popsal mocnou drobovou vrstvu, nad ní žlutou hlínu s vápencovou 
sutí a  

 
 



 
 
Obr. 26. Pekárna, o. Blansko. Plán naleziště (podle: Svoboda 2002). 
 
 
pleistocénním paleolitickým materiálem (1 m). Komplex magdalenienských i mladších 
kulturních vrstev zřejmě splývá v jednolitou „černici“ s ohništi. Bližší rozlišení přinesli až 
K. Absolon a R. Czižek (Absolon – Czižek 1927-32; Absolon 1943). Jejich profil doložil 
paleolitické osídlení ve vrstvách i-g. Magdalenienské souvrství (gh) dosáhlo ve vchodu 
mocnosti až 50 cm a bylo rozčleněno pásy uhlíků, ale dále od vchodu obě vrstvy splynuly. 
R. Czižek zjistil v prostoru před jeskyní až do hloubky 1,5 m polohu velkých kamenných 
bloků a níže 0,5 m drobnotvaré ostrohranné suti vyplněné hlínou a humusem. Následovala 
poloha (gh), která se před jeskyní jevila jako 10-20 cm mocná šedá vrstva s kostmi a 
magdalenienskými artefakty. B. Klíma (1974a) zachytil složitý sled holocenních 
sedimentů. V letech 1986-87 (Svoboda 1991) se potvrdilo, že magdalenienská vrstva leží 
ve zdvojené hlinité poloze (gh), ale zasahuje i do povrchové části podložní spraše (i) a je 
radiometricky datována k roku 12 670 B.P.  

Z výzkumu vedeného R. Czižekem (Absolon – Czižek 1927-32; Absolon 1943) patří 
k nejzajímavějším úsekům kumulace uhlíků i souvislé uhlíkaté čočky, interpretované jako 
ohniště. Prvé leželo při východním okraji portálu a vykliňovalo směrem do jeskyně. 
Ohniště obsahovalo drobné úlomky kostí koně, soba i štípanou industrii. 2-3 m od vchodu 
ležela v pásu ve východní, střední i západní části jeskyně tři ohniště. Východní bylo 
bohaté zejména na kostěné předměty, střední se rozšiřovalo kolem velkého balvanu a 
západní obsahovalo přepálené kosti i pazourky. V okolí západního ohniště nalezl K. 
Absolon dvě náčelnické hole a 23 cm dlouhý kostěný hrot s krevní rýhou. 16-17 m od 
vchodu, ve středu jeskyně leží čtyři kamenné bloky zhruba v polokruhu. R. Czižek se 
domníval, že šlo o ohniště (nenašla se však větší koncentrace uhlíků) nebo dílnu (množství 
úštěpů by tomu nasvědčovalo), ale takové tvary vznikají v jeskyních i přirozeně (Svoboda 
1994). 33-36 m od vchodu následoval další pás tří, obdobně situovaných ohnišť. Největší 
bylo západní ohniště, kde se klenba jeskyně zvyšuje. Pocházejí odtud zlomky kostí 
s rytinami, které po slepení vydaly rytinu koně a symbolických znaků na lopatce, 
náčelnická hůl, několik jehel a množství kamenných artefaktů. Střední ohniště bylo menší 
a v jeho okolí bylo nalezeno mnoho jehel. Východní ohniště, také menší, obklopovalo 
množství drobných zlomků kostí. Podél západní stěny se hromadila štípaná industrie a 
„masivní hrudy silexové“, které naznačují existenci sekundární dílny. Dále tu byly 



nalezeny další dvě náčelnické hole a kus parohu s rytinou hlavy soba, jehly, tyčinky a 
především slavná rytina tří bojujících bizonů na koňském žebru. Hustota štípaná industrie 
klesá od 1,5 metru, zato se zde našly tři kostěné hroty, z nich jeden zdobený značkami V, 
spodní část jednostranné harpuny, zlomky jehel a kamenný brousek, který zřejmě sloužil 
k jejich výrobě. Při západním okraji vchodu se otevírá boční chodbička (délka 1,5 m a 
šířka až 0,35 m), kde se našlo mnoho úlomků kostí a parohů. Při východním okraji vchodu 
byla nejvýznamnějším nálezem náčelnická hůl s rytinou hlavy koně a tří šipek. Zajímavé 
je, že ozdobné a zdobené předměty se soustředily v zadní části jeskyně, za druhým pásem 
ohnišť, asi 40 m od vchodu. Nedaleko koncentrace dalších zlomků zdobených spatul, 
(zejména známa spatula s rytinou tří koňských hlav, hlavou bizona a antilopy) byla 
nalezena skupina dentálií a provrtaný medvědí zub, úlomky barviv, jantaru a destička 
zdobená znaky připomínajícími římské číslice. K. Absolon nalezl na plošině před jeskyní 
trojřadou harpunu (při Z okraji vchodu) a části tří náčelnických holí (v centru), z nichž 
nejdelší měří 24 cm. B. Klíma získal množství kamenné štípané industrie, zlomky kostí 
(zejména žeber s pravidelnými vrypy), zlomky hrotů a další předměty. Unikátní bylo 
koňské žebro, které bylo nalezeno u ohniště při západním okraji vchodu, s rytinou čtyř 
pasoucích se koní a letmou rytinou koně z reversu. 

 
Zvláštností, která umožňuje hledání přímých etnografických analogií, je nález 

velkého množství drobových desek s uměle vyhloubenými jamkami v jeskyni Kolíbky. 
Eskymáci tyto desky označili za lampy, je ovšem otázkou zda ke stejnému účelu sloužily i 
těmto lovcům. Pokud ano znamenalo by to, že z magdalénienu máme první doklady o 
umělém osvětlení vnitřního prostoru. Samozřejmě pokud nepřihlédneme k tomu, že 
ohniště sloužilo primárně k osvětlení daného prostoru. 

Podle výzkumů lze předpokládat celoroční pobyt v oblasti krasu. Avšak uvnitř 
tohoto prostoru pravděpodobně existoval rytmus sezónních pohybů, například soustředění 
populace na velkých sídlištích během zimy a následný rozptyl na malá stanoviště během 
léta (Svoboda 1994).  

 
 
 
 
 
 
 

GONCY 
 
 
Lokalita se nachází na terase nad záplavovým územím na pravém břehu řeky Udai, 

na území dnešní vesnice Goncy v regionu Lubensk v provincii Poltava. Nejnověji byla 
datována podle mamutího zubu do doby 14 600±200 BP. Goncy byla první 
mladopaleolitická lokalita nalezená na Ukrajině, a to již roku 1871, ale podle O. Sofferové 
to byl draze zaplacený objev: badatelé se totiž zmýlili a obydlí z mamutích kostí 
považovali za odpadky. V roce 1935 se účastnil vykopávek I. G. Pidopličko, který podle 
výzkumu jež tam provedl, sestavil seznam fauny. Pochopil, jakou chybu předchozí 
badatelé V. M. Ščerbakivskiho, V. A. Gorodcov a I. F. Levicki udělali. Věřil, že zde 
mohlo být minimálně jedno další obydlí (zničené v letech 1904-1906) a že další se objeví 
při dalších vykopávkách. 



Práce na lokalitě pokračovaly i v nedávné minulosti pod vedením V. Ja. Sergina 
mezi lety 1976 a 1980 (Sergin 1978; 1979; 1981a,b; Allsworth-Jones 1998). Serginova 
práce byla inspirována faktem, že materiály z roku 1914 byly odvezeny, ale v roce 1915 
byly velké kosti ponechány in situ. Jeho vykopávky odhalily část jednoho hypotetického 
obydlí předpokládaného I. G. Pidopličkem a asi 1 m2 neporušených kulturních pozůstatků 
uvnitř (Sergin 1981a). Vykopávky daly I. G. Pidopličkovi zapravdu. Vchod byl, jak 
předpovídal, na jih a tři malé jamky uvnitř byly interpretovány jako jamky spojené 
s přípravou potravy. Další jamky byly nalezeny na severu a severovýchodě a V. Ja. Sergin 
věří, že jich původně bylo 6. Proto objekt srovnává s prvním komplexem v Mezinu.  

 
 

DOBRANIČEVKA 
 
 
Dobraničevka byla nalezena při stavbě silnice mezi vesnicemi Tašan a Perervancy 

ve vesnici Dobraničevka v regionu Jagotinsk v provincii Kiev v roce 1952. Tato lokalita 
byla datována do období 12 700±200 B.P. Popsané obydlí zkoumal I. G. Pidopličko a I. G. 
Šovkopljaz v roce 1953. Plán vydaný I. G. Šovkopljazem (1955) je navíc doplněn o 
zásobní jámu na sever od obydlí a zapuštěné ohniště a odpadní zónu na jihu. Ale I. G. 
Pidopličkovy plány centrální oblasti (obr. 27) poskytují mnohem více informací a 
vysvětlují základy, podle kterých byl rekonstruován pozemní plán toho, jak obydlí 
původně vypadala.  
I. G. Šovkopljaz pokračoval ještě další 4 období (1967; 1969; 1973; 1975) a nalezl ještě tři 
další obydlí. Obydlí 2 a 3 jsou si velmi podobná. Každé se skládá z kruhové konstrukce 
asi o průměru 4 m s ohništěm uprostřed, obklopené 4 zásobními jámami a 2 externími 
ohništi a přidruženými pracovními zónami na opracování kamene a kostí. Obydlí 4 má 
také 4 m v průměru, vchod na jihozápadní straně také s přidruženými jámami, ohništi a 
pracovními zónami. Přítomnost ohnišť uvnitř obydlí vedla I. G. Pidoplička k názoru, že 
tomu tak bylo i u prvního obydlí. Nalezené kosti odpovídaly asi 12 druhům zvířat, lehce 
převládal mamut, pozdější výzkumy ještě vydaly jeden druh navíc (Rhinoceros 
antiquitatis), a hojně přibylo mamutů (91 jedinců). Venkovní, podle autora letní, ohniště 
dokazuje, že lokalita byla osídlena v zimě i v létě.  

 
 



 
 

Obr. 27. Dobraničevka. Plán sídelního objektu (podle: Allsworth-Jones 1998). 
 
 

MEZIN  
 
 
Mezin se nachází na svahu rokle na pravém břehu řeky Desny u vesnice Mezin, 

v regionu Koropsk, který patří do provincie Černigov. Tato slavná lokalita byla od svého 
objevení roku 1907 opakovaně zkoumána. V letech 1908-1916 vykopávky probíhaly pod 
dohledem F. K. Volkova, ale na každodenní práce dohlížel nejprve P. P. Jefimenko a 
potom L. E. Čikalenko. Na tyto vykopávky navázal roku 1930 a 1932 M. J. Rudinski a 
v letech 1954-1961 I. G. Šovkopljaz, na jehož výzkumu se podílel i I. G. Pidopličko. I. G. 
Šovkopljaz sebral informace z předchozích let výzkumů a vydal souhrnný plán lokality, na 
kterém bylo nalezeno celkem pět obydlí (1965). Radiokarbonové datum, 15 100±200 B.P., 
však pochází až z nedávno provedeného datování oxfordské laboratoře. Všechna stará data  



 
 

Obr. 28. Mezin. Sídelní objekt. 
 
 

 
 

Obr. 29. Mezin. Rekonstrukce sídliště. 
 
 

přezkoumal V. Y. Segrin (1987) a připojil novou interpretaci k již existujícím dvěma od I. 
G. Pidoplička a I. G. Šovkopljaze, kteří zkoumali lokalitu před ním (obr. 28; 29).  

Pozůstatky obydlí nalezl I.G. Šovkopljaz a I. G. Pidopličko roku 1954. Sídliště se 
nacházelo na pravém břehu řeky Desny. Roku 1954 bylo nalezeno první obydlí 
z mamutích kostí (zejména lebek). Obydlí mělo kruhový tvar. Jeho základy tvořilo 14 
lebek, z nichž 11 bylo usazeno do půdy tak, aby jejich týlní části směřovaly dolů a jejich 
obličejová část hleděla do interiéru. To umožnilo obyvatelům použít kly místo dřevěných 
kůlů (někdy byly do otvorů po klech vsazovány i kly jiných mamutů) (obr). Mezery mezi 
lebkami byly vyplněny pánvemi a dlouhými kostmi. Podlaha obydlí byla zahloubena asi 



0,5 m pod vnější „zavalinku“3. Maximální průměr obydlí byl 5,5 m (výška 2,2 m) a vnitřní 
velikost obydlí 20 m2. Uvnitř se nacházela tři ohniště (0,5-0,7 m v průměru). Mimo jiné 
bylo uvnitř obydlí nalezeno 10 kg červeného barviva. V podlaze obydlí byly zakopány 
mamutí kosti, které kotvily dřevěné podpory střechy. Vchod tvořil oblouk z mamutích klů. 
V jihozápadní straně vchodu byla lebka, do které se vešel kel o průměru 13 cm a délce 2m 
a naproti, v jihozápadní straně, byla lebka starého mamuta s klem o průměru 11 cm a 
délce 2,3 m. Ani jeden z klů nepatřil do lebky, v níž byl umístěn. Jedna lebka nedospělého 
mamuta byla mimo obydlí, u vchodu, a ta sloužila nejen jako sedátko, ale i jako zatížení 
kůže, která kryla vchod do obydlí. Kolem základů bylo vybudováno speciální dláždění 
z 53 lopatek se zlomeným hřbetem. Na celém obydlí bylo použito více než 300 kostí. 
Součástí tohoto komplexu byl i plot z mamutích kostí chránících obydlí na 
severovýchodní straně. Za plotem na severovýchod ve vzdálenosti 3,5-6 m byly nalezeny 
4 zásobní jámy.  

Ostatní obydlí (minimálně 2 nebo 3, možná i všechna 4) byla postavena dříve, než 
obydlí popsané, a byla objevena předchozími badateli, kteří však pravděpodobně 
nevěnovali pozornost jejich popisu.  

 

Oba badatelé, kteří lokalitu zkoumali, měli každý svou interpretaci nalezené situace, 
i když valná většina interpretace byla shodná. I. G. Pidopličko i I. G. Šovkopljaz se 
shodují na tom, že obydlí měla hlinitý základový val, kosti podporovaly kůly uvnitř obydlí 
a vně existoval plot nebo zástěna. Liší se však v názoru jak obydlí vypadala. I. G. 
Šovkopljaz předpokládá, že šlo o kónickou chatu s příkrými stěnami. I. G. Pidopličko se 
liší tím, že podle něj dva kly napravo vzadu byly zatočené tak, aby tvořily část 
„fasádového oblouku“. U dalších dvou obydlí zakreslil I. G. Pidopličko pouze plot a ne již 
ohniště a zásobní jámy na severovýchod od obydlí. Právě tyto ohniště a jámy jsou 
argumentem I. G. Šovkopljaze pro ne jednoduché, nýbrž duální osídlení. Šovkopljaz tvrdí, 
že byli obyvatelé nuceni opustit lokalitu kvůli nepříznivému klimatu a jamky se v době 
jejich nepřítomnosti zaplnily sedimenty. Když se vrátili a začali stavět trvalejší obydlí, ve 
starých jámách znovu založili ohniště (Šovkopljaz 1965, 90-92). I. G. Pidopličko jeho 
tvrzení přijal, ale poznamenal, že jeden vydatný déšť by stačil na spláchnutí sedimentů do 
jam, a proto mezi osídleními nemuselo uběhnout moc času.  

V. Ja. Sergin navazuje na obě předchozí interpretace (Jones 1998), připouští, že 
osídlení mohlo být přerušeno, ale trvá na tom, že to nemusí znamenat vzdálené fáze. 
Dodal dost důkazů na to, aby se i nadále předpokládalo, že tam bylo nejméně 5 obydlí 
(pokud se nenajdou další). Prozkoumal dostupné záznamy a vytvořil vlastní plán celé 
lokality. Mimo jiné dodává, že většina materiálu z jihu a východu obydlí č. 1 patřila 
dovnitř tohoto obydlí a že obydlí č. 1 tvoří komplex spolu se 7 zásobními jamami a 3 
vnitřními a 5 vnějšími ohništi plus kulturní materiál na jihovýchodu (Sergin 1987).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Zavalinka je termín používaný na Ukrajině pro malou hromadu půdy, která může být nahrnuta podél vnější 
stěny obydlí. 



MEŽIRIČ 
 
 
Mežirič se nachází u vesnice Mežirič v regionu Kanev v provincii Čerkasy. Na 

lokalitě Mežirič, která byla také nedávno datována podle mamutího zubu do doby kolem 
14 400±250 B.P., objevil I. G. Pidopličko 3 obydlí mezi lety 1966 a 1974, po jeho smrti, 
v roce 1975, se výzkumem zabýval M. I. Gladkich a N. L. Kornjec a postupně se přidal  

 
 

Obr. 30. Mežirič. Plán sídelního objektu (podle: Allsworth-Jones 1998). 
 
 

ještě A. A. Veličko se svým týmem (Kornjec et al., 1981; Veličko et al, 1982; Bondarčuk 
1982; Gladkich et al. 1984). 

K zbudování obydlí byly opět užity kosti velkých savců (obr. 30; 31; 32). U všech 
obydlí byly lebky sloužící k vybudování základu umístěny do země týlní stranou dolů a do 
zubních lůžek byly umístěny kůly. Základy obydlí byly postaveny stejným způsobem. 
Všechna byla kruhová. Kolem všech byl vybudován obklad z kostí a půdy v případě 



druhého obydlí ještě na SZ doplněný „zavalinkou“(viz výše). Střecha třetího obydlí 
obsahovala jen několik klů. 

První obydlí mělo vchod z jihozápadu (tedy východní vchod) a představoval jej 
fasádový oblouk typu Mezin. Pokud chtěli vchod zúžit, nebo uzavřít měli k dispozici 
pohyblivé lebky, které byly nalezeny u všech obydlí v Mežiriči. Střecha prvního obydlí 
obsahovala 35 klů a parohy a plot z dlouhých kostí a pánví mamutů. JV od hlavního 
vchodu se nacházelo vnější ohniště a ušlapaná zóna. Druhý vchod byl západní, ale patrně 
nebyl často využíván. 

Druhé obydlí mělo hlavní vstup umístěn na západní straně a druhý vchod na jižní. 
Vchody se skládaly ze dvou přiléhajících oblouků. Poblíž tohoto vchodu bylo velké  

 
 
Obr. 31. Mežirič. Rekonstrukce sídelních objektů (podle: Allsworth-Jones 1998). 



ohniště a ušlapaná zóna. Proti hlavnímu vchodu mezi základovými lebkami stálo 12 
zakopaných mamutích femurů. Zřejmě sloužily k prodloužení vchodu. Vchod v jižní 
straně byl funkční nejen v létě, ale i v zimě, protože před ním bylo umístěno velké vnější 
ohniště a ušlapaná zóna.  

Vchod třetího obydlí byl také umístěn na jihozápad. A naproti němu bylo ohniště 
(stejně jako u obou předchozích obydlí) a ušlapaná zóna. Můžeme předpokládat, že vchod 
byl nízký (z absence klů), na severní straně byl evidentně rezervní vchod přikrytý kůžemi, 
ale připravený k použití pokud by byl potřeba. Tato myšlenka není založena jen na mezeře 
mezi lebkami, ale na existenci pracovní zóny jak uvnitř tak vně obydlí.  

 
 

Obr. 32. Mežirič. Rekonstrukce sídelních objektů (podle: Allsworth-Jones 1998). 
 
 
Všechna obydlí měla systém vnějších a vnitřních ohnišť. Materiál z vnitřních ohnišť 

se vynášel ven do speciálních jam nebo na ušlapané zóny. Ohniště byla uvnitř umístěna ne 
úplně ve středu, ale lehce situovaná k jihozápadu nebo jihovýchodu. Vnější ohniště jsou 
dvojí – velké ušlapané zóny proti hlavnímu vchodu a malé, méně využívané u postraních 
vchodů.  

 Jihozápadně od obydlí 2 byly roku 1976 nalezeny dvě pracovní zóny a zásobní 
jáma. Jáma byla 1,4 m hluboká a obsahovala dvě sterilní čočky spraše, které by mohly 
svědčit pro nesouvislé používání. Spodní část jámy obsahovala kulturní pozůstatky 
podobné těm, které byly nalezeny v zónách, zatímco v horní části byly kompletní mamutí 
pozůstatky a velmi málo kulturních. Na jih od obydlí 2 a 1 byly nalezeny pozůstatky, které 
se ukázaly být obydlím 4 zkoumaným v dalších letech (Gladkich et al. 1984; Soffer et al. 
1997). Podle vydaného popisu je obydlí 4 asi oválné 5,85 x 4,62 m a má asi 27 m2. Obydlí 
obsahovalo jedno vnitřní ohniště, které bylo obklopeno 5 zásobními jámami. Na jih od 
obydlí byla nalezena kulturní vrstva (Soffer et al. 1997), ve dvou oddělených asi 12 cm 
vrstvách, které souvisí s obydlím a korespondují s jeho počáteční a konečnou fází 
(Gladkich et 1984).  

Sondáže ve středu obydlí 4 provedené v letech 1994-95 odhalily, že i tady byly dvě 
sídelní vrstvy oddělené sterilním pískem. Druhé osídlení se odehrálo v době se zásobní 
jámou 4, která sama obsahovala 3 pískové vrstvy naznačující 3 oddělené fáze užívání. 



V poslední době jsou tyto čočky považovány za výtvor člověka. Jinými slovy „obyvatelé, 
po každém návratu na lokalitu, uklidili a srovnali povrch v obydlí, podle toho jak ho chtěli 
používat, tak že ho posypali pískem získaným nedaleko. Tyto praktiky lze porovnávat s 
etnografickými doklady, se situací na jiných nalezištích“ (Soffer et al. 1997). Přítomnost 
písku v obydlích 1-3 byla dříve zaznamenána i I. G. Pidopličkem. Ústřední část lokality 
v trojúhelníku mezi obydlími 1, 2 a 4 byla téměř bez sídelních pozůstatků, ale obydlí 2 a 4 
byla spojena kulturní vrstvou, rozšiřující se směrem na jih. To ukazuje na současnost 
těchto dvou obydlí . 

 
 

Pincevent 

 
 
Lokalita Pincevent se nachází poblíž obce La Grande Paroisse, okres Seine-et-

Marne, ve Francii v Pařížské pánvi. Pinceventská magdalenienská vrstva IV-20, z níž bylo 
prozkoumáno více než 4 500 m2, vydala 10 obrovských koncentrací a téměř 80 ohnišť. Od 
roku 1963, kdy byly objeveny magdalenienské vrstvy, zkoumal lokalitu A. Leroi-
Gourhan. Několik srovnání mezi různými kategoriemi pozůstatků (kameny, pazourky 
nebo fragmenty kostí) ukazuje, jaká byla vnitřní struktura sídliště (obr. 33). 

Každý ze sídelních celků obvykle zahrnuje jedno až tři hlavní ohniště, zóny činnosti 
kolem, zóny štípání kamene a zpracování masa a odpadní hromady. Místy vznikly 
nápadné shluky kostí, drobných úštěpů či přepálených kamenů vyházených z ohnišť. 
Ohniště bývají plochá, překrytá přepálenými kameny nebo zahloubená, s věncem kamenů 
na obvodu nebo bez kamenného věnce, ale v žádném případě jejich průměr nepřesáhl 1m. 
Tyto dva typy ohnišť mohly mít odlišné funkce. Zahloubená ohniště byla spíše domácí, 
protože se kolem nich udržoval čistý prostor a větší předměty se plynule odklízely na 
periférii, kde často vytvářely celé valy. Nacházela se uprostřed obytné plochy (Leroi-
Gourhan 1983). Plochá ohniště mají nepravidelný tvar, a zpracovávalo se u nich obrovské 
množství kamenné suroviny, přičemž tolik nezáleželo na udržování čistého prostoru 
kolem nich. Třetí typ ohniště leží na periférii sídliště, obvykle jen s několika úštěpy či 
kostmi okolo. Ta zřejmě sloužila při krátkodobých činnostech. Koncentrace určitých typů 
nástrojů, třeba rydel nebo vrtáků ukazuje, že při některých ohništích probíhaly 
specializované činnosti (Leroi-Gourhan 1983; Svoboda 1999). 

 A. Leroi-Gourhan (1983; 1972) definoval obytný prostor, obytnou jednotku do 
několika částí, zón. Zóna A je ohniště a jeho nejbližší okolí. Zóna B zahrnuje prostor o 
rozloze 3-4 m2. V tomto prostoru se nachází okr, který sloužil jako barvivo, většina 
kamenné industrie a nástrojů z parohů sobů. Je rozdělen na zónu B1, která leží uvnitř 
obydlí a zónu B2, která leží vně obydlí. Zóna C je více méně kruhová a měří asi 6 m2. 
Leží za ohništěm a zónou B1 směrem dovnitř a jedná se o odpočinkovou zónu nebo zónu 
„spánku“ (Leroi-Gourhan 1983). Zóna D leží 1-2 m od centra obytné jednotky. Zóna E 
leží 3-4 m a zóna F 5-6 m od středu. Zóny G jsou izolované vzdálenější oblasti. Jedna 
obytná jednotka byla podle A. Leroi-Gourhana určena pro pět až šest lidí jedné nukleární 
rodiny (Julien 2003). 

 Lokalita představuje základní tábor, kde se spojilo několik loveckých skupin, aby 
lovily soby v období podzimních migrací. Podle kostí a zubů sobů nalezených na lokalitě 
šlo o období od asi poloviny září do poloviny listopadu (Enloe – David 1997). Výzkum 
úštěpů (metodou skládanek) a kostí zvířat (jedno ulovené zvíře bylo rozděleno do více 



obytných jednotek) prokázal, že obytné jednotky byly současné. Globální analýza 
prokázala, že z 10 jednotek sloužily jako obytné pouze 4. Komparativní analýza celků 
spojených s ohništi v období jejich relativních součástí a prostorové organizace umožňuje 
rozlišit dva typy doplňujících se konstrukcí: obydlí jako takové, pro rodinné použití, a 
okrajové oblasti aktivit. Obydlí jsou charakteristická přítomností čištění ohnišť a velkými 
odpadovými skládkami, které vypovídají o častém čištění, které se v rodinném prostoru 
odehrávalo. To naznačuje kontinuální osídlení spojené s individualizovaným prostorem 
spojeným se stálým přístřeším. Naopak okrajové oblasti aktivit ukazují málo odpadků a 
rostoucí počet ohnišť na velkých otevřených prostranstvích. Spojení sítě prokazuje, že 
existovaly společné části tábora, ve kterých se obyvatelé několika obydlí shromažďovali, 
aby vykonávali technické úkoly (Julien 2003).  

Tábor Pincevent představuje perfektně adaptovaný model pro lokalitu této funkce. 
Je to místo, kde se několik skupin magdalenienských rodin shromažďovalo během 
několika týdnů na podzim ke společnému lovu. Existují však i jiné názory4 . 

                                                 
4 Lewis R. Binford (1983, 156-160) identifikoval ohniště 2 a 3 vnější ohniště s tím, že stan mohl stát nad ohniště 
č. 1. ohniště 2 a 3 byla využívána podle toho, jak se měnil vítr. L. R. Binford považuje Pincevant za tábor při 
přesunu. 



 

 
Obr. 33. Pincevent. Rekonstrukce sídelních objektů (podle: Leroi-Gourhan 1983). 
 
 

 
 



Kostěnki I - Poljakova 
 
 
Kostěnsko-Borševská oblast se nalézá ve středu východoevropské roviny, na pravém 

břehu řeky Don, 30 km jižně od Voroněže, na území vesniček Kostěnki, Alexandrovka a 
Borševo. Celkem v této oblasti leží 20 lokalit, ne všechny však obsahovaly pozůstatky 
obytných struktur.  

 
 
Obr. 34. Kostěnki I. Plán sídelního objektu (podle: Rogačev 1957). 
 
 

Lokalitu Kostěnki I – Poljakova zkoumali roku 1879 I. S. Poljakov, roku 1881 A. I. 
Kelcijev a roku 1915 S. A. Krykobski. V roce 1922 výzkum vedl S. N. Zamjatnin a od 
roku 1923-1936 P. P. Jefimenko, který také objevil obytný objekt v první nálezové vrstvě. 
Další práce vedl v dalších letech A. N. Rogačev. Roku 1951 byl v první vrstvě 5 m od 
dříve objeveného obydlí odhalen okraj druhého, analogického a možná totožného 
obytného komplexu. V prostoru mezi pozůstatky obydlí byly objeveny zbytky specifické 
kruhové stavby, s kostmi velkých savců jako konstrukčními prvky, o poloměru 2,75 m. 
V předělech druhé čočky kulturní vrstvy, jejichž hranice byla také vyznačena zásobními 
jámami vyhloubenými do země, se nacházely kosti mamuta a kamenné štípané artefakty. 
Tato kulturní vrstva byla jak vzhledem ke kolekci kamenné industrie totožná s pozůstatky 
sousedního obydlí, objeveného P. P. Jefimenkem. Při detailním prozkoumání povrchu, 
byly objeveny čtyři hluboké jámy, zřejmě zemljanky a tři menší jámy (Rogačev 1957). Ve 
třetí vrstvě byly objeveny pozůstatky čtyř ohnišť (obr. 34). 

První vrstva obsahovala veliké oválné obydlí o rozměrech 35 x 15 m s řadou ohnišť 
v delší ose obydlí. V podlaze obydlí bylo vyhloubeno množství jam s různou funkcí. 



V okolí byly objeveny další jámy (z toho čtyři zemljanky). Samozřejmě kamenná industrie 
a kosti mamuta, medvěda, lva, koně, vlka a zajíce. Druhé obydlí bylo objeveno A. N. 
Rogačevem 5 m jižně od prvního obydlí se zásobními jámami. Kosti zvířat i kulturní 
inventář jsou s prvním obydlím totožné. Tato vrstva patří k chronologické skupině pozdně 
mladopaleolitických lokalit, k této skupině patří druhá i třetí vrstva z Kostěnek I, první 
vrstva z Telmanskoj, Markinské hory (Kostěnki XIV), Kostěnek III a Kostěnek IV. Čtvrtá 
vrstva Kostěnek I patří do střední pozdněpaloelitické skupiny spolu s druhou a třetí 
vrstvou Telmanskoj, spodní vrstva Markinské hory (Kostěnki XIV), spodní vrstva 
Kostěnek V, XII a lokalitou Streleckaja II . (Berogovaja 1960). 

 
 

Kostěnki II - Zamjatninskaja  
 
 
Lokalita leží na druhé terase pravého břehu řeky Don, u vesnice Kostěnki. Poprvé ji 

odkryl a zkoumal P. P. Jefimenko a S. N. Zamjatnin od 1923 do roku 1927. Roku 1953 se 
vykopávek ujal P. I. Borisovski a objevil oválné, podzemní obydlí o rozloze 60 m2, s 
ohništěm a množstvím mamutích kostí, patřícím 28 zvířatům, jejichž část byla zakopána 
vertikálně a zřejmě sloužila jako součást konstrukce obydlí. Kromě mamuta se zde našly 
ještě kosti koně, soba, lišky. Z jihovýchodu přiléhala k obydlí oválná stavba o rozměrech 4 
x 1,5 m z lebek a kostí končetin mamutů (Berogovaja 1960).  

 
 

Kostěnki IV - Alexandrovskaja 
 
 
Poprvé byla odkryta část plochy v roce 1927 S. N. Zamjatinem. Na vykopané ploše 

byla patrná jasně ohraničená červeno-okrová kulturní vrstva s větším množstvím kamenné 
štípané industrie a kostí zvířat (později doložen mamut, kůň a zajíc). Sám S. N. Zamjatin 
psal že: „Při jihovýchodním okraji plochy bylo nalezeno velké ohniště a bohaté kulturní 
pozůstatky“ (Rogačev 1955). Dále se zmiňuje o tom, že se asi jedná o obydlí. Roku 1928 
přijíždí P. P. Efimenko a odkrývá další dvě plochy v sousedství. Na jedné z nich nachází 
stejné pozůstatky jako S. N. Zamjatin. P. P Efimenko pak datoval Alexandrovku na raně 
magdalenienské období. Po dokončení prací v Kostěnkách I se uskutečnily v roce 1937 
další práce v Kostěnkách IV. Výsledek prací přivedl vědce k názoru, že jasně ohraničená 
vrstva je zahloubení, a to obytné, dlouhé 34 m a široké 5,5 m a jeho hloubka ve střední 
části je 20-30 cm. Všude okolo zahloubení se nacházela kamenná štípaná industrie (obr. 
35; 36; 37).  

V roce 1938 proběhl výzkum ještě o 15-20 m severním směrem a bylo při něm 
objeveno druhé obydlí, tzv. severní, analogické s prvním, spolu s pozůstatky osídlení. I 
tady šlo o zahloubený objekt vyplněný červeno-okrovou kulturní vrstvou. Délka obydlí 
byla 23 m, šířka 5,5 m a hloubka 20-30 cm. Ve střední části v jedné řadě byla rovnoměrně 
umístěna ohniště – zaplněná černo-popelovou masou (obr.).  



 
 

Obr. 35. Kostěnki IV. Plán jižní sídelního objektu (podle: Rogačev 1955). 
 
 
 
 



 
 

Obr. 36. Kostěnki IV. Plán severního sídelního objektu (podle: Rogačev 1955). 



 
 

Obr. 37. Kostěnki IV. Rekonstrukce sídliště. 
 
 
Z jihozápadní strany na konci a z boku severního dlouhého obydlí byly objeveny 

pozůstatky 2 kruhových obydlí, které se shodovaly jak tvarem, tak vybranými kolekcemi 
materiálu a které nejen přiléhaly k dlouhému obydlí, ale místy do něj i zasahovaly. Průměr 
obou obydlí byl 6 m a zahloubení 40 cm. Každé mělo ve svém středu ohniště. Kulturní 
vrstva tohoto horizontu byla také jasně ohraničena a rozprostírala se kolem kruhových 
obydlí, ale měla barvu tmavšího okru. V tomto horizontu i obydlích se nacházely nálezy 
zcela odlišné od nálezů z dlouhých obydlí. To dokazuje, že se jedná o 2 etapy osídlení 
tohoto místa v mladém paleolitu. Mladší obydlí, která navíc obsahovala ještě nakolik 
pečících jam v podlaze, jsou kruhová a snad spadající až do pozdního paleolitu (Rogačev 
1955). 

 
 

Kostěnki VIII - Telmanskaja  
 
 
Lokalitu objevil a v letech 1936 a 1937 zkoumal P. P. Jefimenko. Další výzkumy 

pak proběhly pod vedením A. N. Rogačeva v letech 1949-1953. Roku 1937 bylo objeveno 
okrouhlé obydlí - polozemljanka o průměru 5,2-5,6 m s ohništěm ve střední části obydlí 
směrem ke vchodu a s jámami vykopanými do podlahy obydlí. U vchodu ležela lebka lva. 
Ve fauně převládal mamut, ale jinak zde byly kosti koně, soba, bizona, zajíce a větší 
množství kostí vlka. Na podlaze obydlí ležely ostatky vlka v anatomické poloze. V letech 
1949-1950 byla zkoumána druhá vrstva a byly objeveny pozůstatky dvou, za sebou 
položených, obydlí. Severní obydlí bylo okrouhlé, 6-7 m v průměru a bylo lehce 
zahloubeno do země. Okraje obydlí nebyly jasně zřetelné a badatelé je odvodili podle 
ustupujících nálezů (obr. 38; 39; 40). Ohniště byla v obou obydlích umístěna do středu. 
Jižní obydlí bylo až na několik málo kusů kostí kolem ohniště prázdné. Zabíralo plochu 10 
m2. Roku 1952 byl jihovýchodně objeven další komplex. Ve třetí vrstvě bylo nalezeno 



pouze ohniště s popelem, kosti zvířat a kamenná štípaná industrie (Rogačev 1957; 
Berogovaja 1960). 

 

 
 
Obr. 38. Kostěnki VIII. Plán sídelního objektu (podle: Rogačev 1957). 
 
 
 
 



 
 

Obr. 39. Kostěnki VIII. Plán naleziště (podle: Rogačev 1957). 
 



 
 

Obr. 40. Mapa mladopaleolitických sídlišť při řece Don (podle: Berogovaja 1960). 
 
 
 
 
 
 
 



Borševo II 
 
 
Lokalita se nachází na severním okraji vesnice Borševa na pravém břehu řeky Don. 

Nálezy se soustředily na nízké terase řeky. Lokalita byla objevena roku 1922 P. A. 
Nikitinem a S. N. Zamjatinem. Další výzkumy proběhly v letech 1923, 1925 a 1929 pod 
vedení P. P. Jefimenka a P. I. Borisovského. Naleziště má tři horizonty. Pro tuto práci je 
zajímavý svrchní horizont, který obsahoval kamennou industrii malých rozměrů a 6 
zahloubených pozůstatků obydlí sezónního stanoviště, které je označováno jako „přechod 
k mezolitu“ (Berogovaja 1960). Zahloubené pozůstatky obydlí se od sebe navzájem liší 
jak velikostí, tak obsahem. Třetí zahloubení mělo pouze 10 m2 a například šesté celých 
180 m2. Šesté zahloubení se skládá z několika částí. První a druhé zahloubení obsahovalo 
pouze barvivo – okr a kamennou industrii, ale žádné kosti. Kosti zase naopak obsahovala 
všechna ostatní zahloubení. U této lokality, ale není jasné, zda zde lidé žili pod nějakou 
lehkou konstrukcí nebo jen pod širým nebem. Je však zřejmé, že se jedná o výrobní 
komplexy s různým zaměřením (Jefimenko – Borisovski 1953). Na okraji svrchního 
horizontu byla nalezeno dláždění z kamenů. P. I. Borisovski se domníval, že znázorňuje 
hlavu koně a souvisí s magií (Berogovaja 1960). 

 
 

Gagarino  
 
 
Naleziště se nachází v údolí řeky Horní Don, u vesnice Gagarino, 150 km na sever 

od lokality Kostěnki (Střední Don) (obr. 41). Lokalita leží na levém břehu, 250 m od řeky.  
Byla objevena ve 20. letech 20. století. V roce 1925 zde byla při zemědělských 

pracích objevena koncentrace kostí „velkých zvířat“ (Tarasov 1965) a o rok později S. N. 
Zamjatin začíná zkoumat tuto lokalitu a nachází pozůstatky obydlí v hloubce 1 m. Našly 
se úštěpy i kosti, uhlíky, kousky minerální barvy, štípaná industrie. Vykopávky odkryly 
kompaktní kulturní čočku o mocnosti 0,6 m, v průměru 4,5-5,5 m. Čočka byla po stěnách 
ohraničena velkými deskami devonského vápence a kostmi mamuta. Vše ukazuje na to, že 
se jedná o dlouhodobě osídlené obydlí, které bylo zahloubeno asi do hloubky 0,5 m a bylo 
v něm nalezeno asi 600 kusů industrie. V roce 1929 bylo prozkoumáno ještě okolí obydlí, 
kde bylo nalezeno několik jam a S. N. Zamjatin došel k závěru, že se jedná o celý obytný 
komplex. Předpokládal v okolí ještě další obydlí. V roce 1961 byl severozápadně od 
obydlí objeven další komplex, kde byla nalezena i gagarinská Venuše (Tarasov 1965).  

 
 

Avdějevo 
 
 
Lokalita leží na levém břehu řeky Ragozny, pravého přítoku Sejmy, 40 km od města 

Kurska, u východního konce vesnice Avdějevo v Leninovském regionu (obr. 42). 
Vykopávky na této lokalitě začaly roku 1946 a trvaly i v letech 1947 a 1948 pod vedením 
M. V. Voevodského. Roku 1949 se k výzkumu přidali E. A Velikova, M. D. Gvozdover, 
N. I. Iljenko, P. P. Jefimenko a A. E. Alichova-Voevodskaja. M. V. Vojevodski odkryl na 
tomto nalezišti obytný prostor o rozměrech 40 x 19 m s množstvím malých zásobních jam, 
obkroužený velkými jámami sloužícími jako polozahloubená obydlí. Podle analogie 
s Koštěnkami I se dá předpokládat, že po delší ose prostoru se nedochovala řada ohnišť. 
Také inventář kamenné industrie se shoduje s inventářem z Kostěnek I (Berogovaja 1960). 



 
 

Obr. 41. Gagarino. Plán sídelního objektu (podle: Berogovaja 1960). 
 



 
 
Obr. 42. Avdějevo. Plán naleziště (podle: Berogovaja 1960). 
 

 
Mal‘ta 

 
 
Lokalita Mal´ta se nachází na levém břehu řeky Bělé, což je levý přítok Angary, u 

vesnice Mal‘ta v Usol‘ském okrese v Ikrutské oblasti, 85 km západně od Ikrutska. Objevil 
ji M. M. Gerasimov v roce 1928 a zkoumal až do roku 1930, dále v roce 1932, kdy se 
vykopávek účastnil i S. N. Zamjatnin, 1934, kdy se přidal G. P. Sosnovský, a 1937. 
Vykopávky se na Mal´tě konaly ještě v letech 1956 a 1968 pod vedením M. M. 
Gerasimova (obr. 43; 44). 

Lokalita ležela na terase, která byla nad záplavovým územím řeky. Podél okraje 
terasy byla odhalena řada obydlí s vchody obrácenými k řece. M. M. Gerasimov rozlišuje 
na sídlišti tři typy obytných objektů. První typ zastupují pozůstatky lehkých sezónních 
objektů v podobě čoček kulturní vrstvy. Druhým typem jsou obydlí, obestavěné valem, 
vyztužené vertikálními kamennými deskami a dlouhými kostmi zvířat a střechou pokrytou 
parohy sobů. Uprostřed obydlí je ohniště vyložené kamennými deskami. Třetí typ 
zastupují velká polozahloubená obydlí s hliněnými zídkami, zpevněnými kamennými 
deskami a kostmi zvířat. V letech 1956-1958 byly nalezeny pozůstatky šesti obydlí. 
Největší byly dvě polozemjanky. První měla rozměry 14 x 5 m a uvnitř byla tři ohniště a 
druhá měla rozměry 9 x 3,5 m (ta byla bohužel porušená). Třetí obydlí představuje zřejmě 
jen přístřešek, který nebyl ani zahloubený ani neměl ohniště. Čtvrté bylo opět okrouhlé a 
měřilo 4,5 m v průměru. Obvod byl složen z velikých kamenných desek a v centru bylo 
ohniště. V centru přímo pod obydlími byl roku 1929 nalezen hrob dítěte s ozdobami a 
kamennými  



 
 

Obr. 43. Mal´ta. Sídelní objekt. 
 
 

 
 

Obr. 44. Mal´ta. Rekonstrukce sídelního objektu. 
 
 

a kostěnými nástroji. Kamenná industrie v této lokalitě nemá analogii k ostatním lokalitám 
Sibiře. Rozmístění a charakter nástrojů v obydlích umožňuje rozeznat rozdělení obydlí na 
ženskou a mužskou polovinu. Mezi mužské nástroje patří nástroje související s lovem, 
většina kostěných nástrojů a zobrazení zvířat. V ženské výbavě jsou drasadla, jehly, šídla 
a ženské plastiky. Lidé zde lovili především soby (Berogovaja 1960). 

 
 

Puškari I (Paseka) 
 
 
Lokalita se nachází v údolí řeky Děsny (na Ukrajině), v okolí města Novgorod-

Soverskyj, poblíž vesnice Puškari , v Černigovské oblasti (obr. 45; 46; 47). Byla objevena 
roku 1932 M. Ja. Rudinskim na 40 metrové terase Desny, v místě znaném Pogon, které je 
z jihu ohraničené roklí Molosov Rov a ze severu strží Pogonskij Rov a z východu údolím 
Desny. R. Ja. Rudinski zkoumal lokalitu v letech 1932-1933 a v letech 1937-1939 ji 
zkoumal P. I. Borisovskij.  



 
 

Obr. 45. Puškari. Plán a rekonstrukce sídelního objektu. 
 

 
 

Obr. 46. Puškari. Rekonstrukce sídelního objektu. 
 
V západní části lokality byl objeven zahloubený obytný objekt o rozměrech 12 x 4,5 

m, po jehož delší ose byla rozmístěna tři ohniště. V kamenné inventáři z místního černého 
křemence převládaly jádra a úštěpy. Ve složení fauny převládal mamut. P. P. Jefimenko 
přiřadil Puškari I ke skupině kostěnkovského typu a P. I. Borisovskij ke Gagarinu 
(Berogovaja 1960). 



 
 

Obr. 47. Mapa mladopaleolitických nalezišť. Vysvětlivky: 1 – Kiev-Kirillovski; 2 – Gontcy; 3 – 
Dobraničevka; 4 – Mezin; 5 – Mežirič; 6 – Berdyž; 7 – Jelisejeviči; 8 – Puškari I; 9 – Radomysl´; 
10 – Suponevo; 11 – Judivovo; 12 – Jurovoči; 13 – Chotylevo; 14 – Avdějevo; 15 – Kostěnki 
(podle: Allsworth-Jones 1998). 



7. Pozdní paleolit a mezolit 
 
 
 

7.1. Pozdní paleolit 
 
 
Na konci poslední doby ledové, v pozdním paleolitu v období let 12 000-10 000 

B.P. se začala dramaticky měnit tvář krajiny téměř ve všech klimatických pásmech. 
Oteplování a zvlhčování se nejprve projevilo v oblastech Předního východu a severní 
Afriky, což dokládá velký nárůst počtu lokalit v tomto období i to, že budí dojem stálých 
osad. Rozvoj sídlišť a staveb provázel pozvolný přechod ke stavbám na pravoúhlém 
půdorysu [mezolit v severní Evropě viz Svoboda 1999; Crombé 2004]. V periglaciálních 
oblastech se objevuje fauna a flóra lesní oblasti a expandují sem lovci jako nositelé 
epipaleolitických kultur (Vencl 1966; 1994; Fridrich 2005). Celkový charakter industrií 
pozdního paleolitu je typický výrazným zdrobněním, které se definitivně projevilo až 
v následujícím mezolitu. Změnilo se chování lovců, začali hojně používat luky a šípy, o 
čemž svědčí množství hrotů (Svoboda et al. 2002).  

Kulturní projev vycházel z mladopaleolitické tradice, pouze v industrii vidíme 
výraznější tendence k mikrolitizaci nástrojů a využití místních zdrojů suroviny. 

I toto období má své archeologické kultury. Pro naše území je důležitý okruh 
industrií hrotů s řapem. Je to velký okruh pozdního paleolitu s regionálními kulturami 
ahrensburgien, lingby a swiderien, které se navzájem odlišují specifickými tvary řapu. 
Dále je to tišnovien a skupina Federmesser. 

 
 

Niederbieber  
 
 
Největší prozkoumanou lokalitou skupiny Federmesser (Federmessergruppen – 

FMG5) je Niederbieber. Lokalita leží v Neuwiedské pánvi, blízko města Neuwied. 
Zkoumána byla celkem plocha o rozloze 10 800 m2, z toho v 80. letech bylo zkoumáno 
několik malých ploch a v posledních deseti bylo prozkoumáno asi 500 m2 v západní části 
naleziště (Baales 2004). Nalezeny byly dvě kruhové koncentrace kamenné industrie. 
Dříve zkoumaná jsou místa I a IV (obr. 48) s centrálním ohništěm. Metoda skládanek 
dokázala propojení těchto koncentrací, které umožňují hovořit o usídlení dvou malých 
lidských komunit vedle sebe. Dohromady zde bylo nalezeno více než tucet koncentrací, 
s artefakty vyrobenými převážně z Bonn-Miffendoffského chalcedonu, kolem ohnišť. Lidé 
tedy přicházeli ze severu a přinášeli si asi ze vzdálenosti 40 km surovinu pro výrobu 
nástrojů. Další koncentrace chalcedonu nalezené téměř na povrchu nálezového horizontu 
(vrstva a, a na povrchu) ukazuje minimálně na jednu pozdější periodu osídlení, ale ohniště 
zatím chybí. Zvláštní horizont byl objeven na SV okraji sídliště. Byla zde shledána 
zvláštní varianta třetihorního křemence, která nebyla jinde na lokalitě zachycena.  

 Nicméně jasné důkazy pro obydlí v této skupině (FMG) chybí. Jediná lokalita 
s náznakem stanu kolem ohniště byla objevena v Andernachu, kde za použití Stapertonovy 
metody „ring“ a sektorové metody (Stapert-Street 1997), lze vysledovat hranice stanu. 
Tento stan poskytoval prostor na spaní pro 5 dospělých a 2 děti. 

                                                 
5 varianta azilienu (viz výše) rozšířená v severní části Německa a v Polsku, s ojedinělými zásahy do Čech  



 
 

Obr. 48. Niederbieber. Plán naleziště (podle: Crombé 2004). 
 
 
 
 
 
 



Putim  
 
 
Další důležitý nález pochází z Putimi u Ražic, okres Písek (Mazálek 1951), který 

spadá do pozdního paleolitu (Vencl 2006). V roce 1935 bylo v pískovně u Ražic náhodou 
objeveno několik pazourkových nástrojů. Tento nález inicioval několikaletý výzkum B. 
Dubského a L. Zotze a M. Mazálka. Hlavní výzkum byl soustředěn na svahy kopce 
Pikarny nad rybníkem Řežabincem, před nímž tu pravděpodobně existovala menší 
přirozená vodní nádrž. Výsledkem prací B. Dubského a M. Mazálka byl nález několika 
objektů (obr. 49). Dílna a ohniště byly objeveny na jižním svahu návrší Pikarny, v mírné 
prohlubni o rozměrech 3 x 4 m (zahloubení asi 20 cm) beze stop povrchové konstrukce 
s ohništěm o  

 

 
 

Obr. 49. Putim, o. Písek. Plán naleziště (podle: Vencl 2006). 
 
 

průměru 60 x 50 cm, už v roce 1949. Odštěpy svědčí o výrobě nástrojů z bílého křemence 
(Dubský 1950). V roce 1950 byly na svahu 3 m pod dílnou nalezeny 4 ploché kameny 
sestavené do lichoběžníku, poblíž stál o samotě aplitový pravidelný kvádr. Přímo u 
kamenů byla do sterilního podloží zahloubena oválná ohništní jáma (150 x 70 cm, 30 cm 
hluboká), na dně jámy ležel plochý kámen a na šikmé stěně u dna 4 kvarcitové nástroje; 
dalších 9 bylo objeveno ve výplni a 10 v nejbližším okolí jámy. Nedaleko jámy leželo 7 
úlomků ohněm rozrušeného křemenného valounu. V okolí kamenů se nacházely drobné 
čočky červeného barviva. Necelé 2 m pod dílnou byly nalezeny další nástroje a povrchové 
ohniště. Tato plocha pravděpodobně souvisela s nedalekou dílnou. Ve stejném roce byl 



objeven objekt I, který zastupuje jáma protáhlého příkopovitého tvaru (délka osy je asi 5,5 
m, šířka max. 1,8 a hloubka až 0,7 m) na východním břehu rybníka. Střední část byla 
nejhlubší a měla ploché dno. Zlomky zuhelnatělých větví (až 15 cm dlouhých) byly 
uloženy podél jedné podlouhlé stěny, jakoby tam byly shrnuty nebo naváty. Jinak však byl 
objekt prázdný, i když v okolí bylo nálezů více. Nenašly se ani žádné stopy nadzemní 
konstrukce. Tento objekt však nemůžeme s určitostí zařadit. Podobně je na tom i další 
kotlovitá prohlubeň. Průkaznější je však objekt II na jihozápadním svahu. Jde o oválnou 
jámu o rozměrech 6 x 4 m, zahloubenou asi 0,5 m. Na mírně skloněné podlaze je 
zahloubené ohniště, dvě zahloubené jamky a dílna na výrobu kamenné štípané industrie, 
tvořená skupinou velkých aplitových hranců na podlaze při dolním konci jámy. Na 
severním obvodu jámy byly objeveny tři kůlové jamky se zbytky borového dřeva, jedna 
částečně vyložená kameny. A ještě jedna jamka ležela v jižní části podlahy. V tomto 
případě jde skutečně o mezolitickou zahloubenou chatu, krytou nejspíše přístřeškem 
z rostlinného materiálu.  

 
 

 7.2. Mezolit  
 
 
Mezolit je období charakteristické dozníváním loveckých kultur v geologické 

přítomnosti (holocénu), tedy lov a sběr začleněný do krajiny, kterou v tomto období tvoří 
převážně zapojený les. Holocénní klima, které nekladlo vysoké nároky na budování 
obydlí, odpovídá v podstatě interglaciálním poměrům. Zatímco klimatické změny 
v oblasti Předního východu vedly v 10. tisíciletí př.n.l. k velmi pozvolnému (!) přechodu 
k zemědělství, z území střední Evropy v této době existují doklady o přežívajícím 
lovecko-sběračského způsobu života. Mezolitický člověk se již nemohl soustředit na velká 
stádní zvířata, protože ta vymizela a byla nahrazena lesní faunou dnešního typu. V lesním 
porostu jsou sezónní rozdíly méně patrné a prostor je rozčleněn na malá území, ve kterých 
se vyskytovala lesní zvěř. To také vedlo lidi k utváření menších skupin, pohybujících se v 
menších loveckých revírech. 

 Změněným přírodním podmínkám (teplo, vlhko) se přizpůsobilo i sídlení – při 
březích řek a jezer, ale i na vyvýšených místech. Kvůli vlhkosti bývá často vyhledáván 
písečný, propustný podklad. I obydlí se mění. Krátkodobé sídlení vyžaduje lehčí obytnou 
stavbu a klimatické podmínky ji dovolují. Dostatku rostlinného materiálu využívá lehká 
povrchová chata, která v terénu většinou nezanechá mnoho stop. Z našeho území existují 
nejnovější doklady o poměrně hojném využívání pískovcových převisů (Svoboda 1977; 
Svoboda – Cílek – Jarošová 1998; Svoboda a kol. 2004) a zcela překvapivě byly 
nejnovější doklady o mezolitickém osídlení objeveny i v centrálních Čechách (Velká 
Bučina, Chržín) odkud pocházejí nálezy sídelních struktur, které evokují budování sídlišť 
vesnického charakteru (ústní informace J. Fridricha a I. Fridrichové-Sýkorové).  

Pro poznání mezolitu se stává stále více významný region Českolipska a Děčínska 
v severních Čechách. Z hlediska lokalizace a do určité míry i funkce lze mezi lokalitami 
vyčlenit otevřená sídliště, dále stanoviště pod skalními převisy v různých nadmořských 
výškách a konečně malá exponovaná stanoviště ve vrcholových částech strategických 
poloh. V rámci uvedených skupin existuje hierarchie lokalit, která je vyjádřena počtem 
artefaktů (Svoboda 2002). 

Pod skalními převisy severních Čech byla ve dvou případech rozeznána pravidelná 
zahloubení s kulturní vrstvou. Nejprve mělce zahloubené, zdvojené obydlí v Heřmankách, 
doplněné dvěma kůlovými jamkami a připomínající svým vnitřním uspořádáním např. 



„dlouhý dům“ z Vuollerim (pokud jsou ovšem obě části současné); poté hlubší, jámovité 
zahloubení v převisu Pod zubem (Svoboda 2003; Vencl 2006).  

 

HEŘMÁNKY I  
 
 
Skalní převis Heřmánky I leží ve slepém kaňonovitém údolí, které je součástí 

Polomených hor v nadmořské výšce 383 m n.m. Výzkum proběhl pod vedením J. 
Svobody v srpnu 1978 a srpnu 1979. Dno údolí je poměrně vlhké a nedaleko převisu leží 
menší tůň. Převis je 24 m dlouhý, max. 4,5 hluboký a ve střední části dosahuje jeho výška 
4 m. Je  

 
 

Obr. 50. Heřmánky I, o. Česká Lípa. Plán naleziště (podle: Svoboda 2002). 
 
 

obrácen k jihu. Objekt A měřil asi 4 m a jeho šířka přesahovala 2,5 m. Severní stranou 
přiléhá ke skalní stěně. Ve střední části je umístěno ohniště, tvořené kruhovou, do červena 
přepálenou plochou o průměru asi 40 cm, s uhlíky a několika málo kusy kamenné štípané 
industrie (obr. 50). Protože leželo na nezvětralém skalním podkladu, bylo povrchové, 



nezahloubené. Kolem ohniště je patrná kumulace nálezů (kamenná štípaná industrie, 
uhlíky a přepálené hrudky pískovce). Východní část objektu je narušena objektem B, 
vnější (jižní) část je částečně stržena erozí a místy je narušena zahlubováním vrstvy 2. 
Pokud jsou dochovány okraje objektu, jako je tomu v západní části, lze pozorovat 
kumulace větších pískovcových bloků, které mohly napomáhat ke vtyčení konstrukce. 
Nadto byly ve vnější části objektu nalezeny dvě kůlové jamky o průměru 20-25 cm a 
hloubce 15-20 cm. První obsahovala dva mezolitické artefakty. Jamky sledují průběh 
římsy ve skalní stěně, takže, pokud do nich byly zapuštěny kůly, mohly být opřeny přímo 
o římsu a celý objekt jednoduše přestřešen. Takto překrytý prostor dosahoval ve střední 
části výšky 3 m.  

Objekt B navazuje západním směrem na objekt A, který zřejmě narušuje. Leží až na 
okraji převisu v obdobné poloze při skalní stěně. Délka objektu je 6,5 m a šířka 2,5 m. 
Vnější (jižní) okraj byl porušen zahloubením nadložní vrstvy 2. Boční okraje objektu jsou 
jasně viditelné v bílé podložní vrstvě. Při skalní stěně byla nálezová vrstva místně 
narušená kamenným závalem (Svoboda 2003).  

 
 

POD ZUBEM  
 
 
Lokalita Pod zubem se nachází v katastru České Lípy, v nadmořské výšce 260 m 

n.m. Výzkum vedl v červenci r. 1997 J. Svoboda. 
Převis leží v čelní stěně izolované skály přetínající boční údolí, svažující se odtud do 

údolí Pekla. Jeho předpolí tvoří plošina vhodná k osídlení. Mezolitické nálezy, rozdělené 
do několika hlavních poloh, leží v hloubce 40-170 cm. 

Povrch polohy 4a (hloubka 60-75 cm) je pokryt volně rozptýlenými uhlíkatými 
polohami různé intenzity. V levé části při skalní stěně se rýsuje pravidelný oválný 
čočkovitý útvar s uhlíky o min. rozměrech 3 x 1 m, v němž se objevují ojedinělé 
pískovcové kameny a kosti a celá tato oválná plocha tvoří příkrov kruhového ohniště 
(datováno k 6790±70 B.P.). Mezi ním a skalní stěnou se zahlubuje mísovitá prohlubeň 
(0,5 x 0,4 m) s výplní pískovcových kamenů. Další poloha se nachází v pravé a centrální 
části odstupu od skalní stěny a tvoří ji vápenité čočky s kostní drtí, koncentrace uhlíků a 
místa s propáleným pískem. Poloha 4b (hloubka 80-10 cm) odhalila v levé části při stěně 
osamocené pravidelně kruhovité ohniště (datované k 8110±240 B.P.) o průměru cca 125 
cm, mírně zahloubené, lemované a vyplněné úlomky pískovce. Jeho podloží bylo 
propálené do červena a obsahovalo množství uhlíků. V centrální a pravé části se objevila 
výplň rozsáhlého zahloubeného objektu, která pokračuje dál do hloubky (tato část je 
porušena dřívějším zásahem). V celé ploše jsou nepravidelně rozmístěny kompaktní 
vápnité polohy, uhlíkaté polohy i kumulace kostí a do červena propálený písek. V poloze 
4c je také patrná zahlubující se výplň nepravidelného objektu, kterou tvořila celá sekvence 
ohnišť, vápnitých poloh a propálených ploch. V centrální části leželo na samé bázi 
mísovitě zahloubené ohniště s dočervena propáleným lemem, o průměru asi 80 cm. Při 
okraji ohniště byly nepravidelně rozloženy tři kotlíkovité jamky. Další ohniště je patrné 
při levém okraji deprese a opět jej provázejí dvě kotlíkovité jamky (Svoboda 2003). 

 
 

SMOLÍN  
 
 



Lokalita Smolín (Valoch 1978) se nachází asi 35 km jižně od Brna, u Pohořelic, v 
blízkosti Jihlavy, na nejnižší terase, 200 m n.m. Radiokarbonové datum 8 315±50 let B.P. 
zařadilo toto sídliště do boreálu a spadá do kultury beuronienu, stejně jako většina našeho 
území (Fridrich 2005). Osídlení bylo koncentrováno v jihozápadní části sídlištního areálu.  

Nalezený objekt se nalézal na ploše B. Po odkrytí ornice byl jasně patrný ovál 
s tmavou výplní. Po odebrání výplně se objevila oválná jáma o rozměrech cca 10 x 5 m 
s osou od severoseverozápadu na jihojihovýchod. Tato jáma byla až 100 cm zahloubená. 
Na severovýchodním okraji byla objevena 20 cm hluboká, lehce kónická jamka. Na dně 
jámy byly na třech místech v rozdílných hloubkách zjištěny žárem rozpraskané velké 
oblázky, 28 kusů leželo asi uprostřed jámy, 7 kusů o metr vedle, 60 cm hluboko a 8 kusů 
leželo na dně v hloubce 100 cm. Uhlíky nebyly pozorovány, ale kameny jistě souvisely 
s použitím ohně. Mohly buď sloužit jako varné kameny, které byly rozpálené vkládány do 
vody, nebo jako základ ohniště. Rekonstrukce všech těchto nálezů dává tušit jedno oválné  

 
 

Obr. 51. Smolín, o. Brno-venkov. Plán sídelních objektů (podle: Valoch 1978). 
 
 



stanové obydlí s hlubší jámou, kde konstrukční elementy – jamky pro kůly nebo tyče – 
nebyly díky kyprému písku dochovány. 

 Výskyt ohnišť většinou ve dvou rozdílných vrstvách (100 cm a 60 cm) ukazuje na 
to, že byla používána během delší doby, vždy než se postupně zanesla. Rytmus osídlení je 
dosud předmětem diskuse. Funkce malých jamek vně struktury není jasná. Někdy bývají 
vysvětlovány jako pozůstatky ohniště, případně i jako doklad loveckého rituálu (kůl 
s loveckou trofejí u vchodu do stanu) (obr. 51). Na základě zkušeností z plochy B autor 
interpretoval také nález v ploše A, i když exponované umístění na stráni a zemědělské 
práce částečně zničily svrchní vrstvy nálezu. Pod ornicí zde byla zjištěna tmavá, 
v jižnějších částech ostře ohraničená plocha, která po odběru odhalila jámu o rozměrech 9 
x 12 m. Protože se její okraje zvedají velmi pozvolně, je ohraničení jen těžce přesně 
měřitelné a uvedené míry jsou míry největší rozlohy. Jáma byla hluboká až 50 cm. Tento 
objekt tedy autor výzkumu interpretuje jako obydlí s mělce vykopanou jámou, jejíž delší 
osa byla orientována ve směru východ-západ (Valoch 1978).  

 
 

CHRŽÍN  
 
 
Naleziště Chržín leží na pravém břehu Bakovského potoka, v nadmořské výšce 195 

m n.m., v zemědělsky značně využívané krajině. Lokalita se nachází v mírné depresi 
pozvolného svahu směřujícího od kopce Brabčák (243 m n.m.). Severně od lokality se 
nachází údolí Bakovského potoka po jeho soutok s Vranovským potokem a 
Budihostickým rybníkem (Sýkorová – Fridrich 2005a). Výzkum zde pobíhal ve dvou 
etapách v roce 2001 a 2002 pod vedením I. Sýkorové a J. Fridricha. 

 



 
 

Obr. 52. Chržín, o. Kladno. Celkový plán sídliště (podle: Sýkorová – Fridrich 2005a). 
 

V roce 2001 bylo objeveno celkem 11 sídelních objektů, které patrně nelze 
považovat za současné (obr. 52; 53). První dvě obydlí (XXXI a XXXIII) byla objevena ve 
čtverci B2, obě byla bez ohniště a patřily k nim dvě jámy (XXXII a XXIX), které byly 
podle stop užívání ohně identifikovány jako pečící jámy a dvě kůlové jamky. Zahloubené 
byly jen mírně, asi 15-20 cm. Další obydlí (XIII) se nacházelo ve čtverci B4. Tento objekt 
byl zahloubený asi 25 cm a ve výplni byly nalezeny uhlíky a zvířecí kosti a v západní části 
bylo zachyceno ohniště. I k tomuto objektu patří také dvě pečící jámy (XV a XVII) a dvě 
kůlové jamky. Ve čtverci B5 byla nalezena pec (asi 2 m2), jejíž vrchní část z valounů 
různých hornin byla pobořena. Poblíž byla také dvě zahloubená ohniště. Velkým objevem 
byl dům (VI) nalezený v tomtéž čtverci. Uvnitř byly nalezeny kamenné artefakty, uhlíky i 
kosti.  

 



 
 

Obr. 53. Chržín, o. Kladno. Pohled na naleziště (foto I. Sýkorová). 
 
 

Autoři výzkumu předpokládají, že se jedná o tzv. dlouhý dům, jehož existence byla až dosud 

spojována s mladšími obdobími. Toto obydlí bylo od ostatních odděleno žlabem s pravidelně 

umístěnými kůlovými jamkami (6 v pravidelných rozestupech). I tento objekt měl 

doprovodné jamy. V bezprostřední blízkosti domu byla nalezena další chata (V), ve čtverci 

D5, která obsahovala jednoduché ohniště. Vzhledem k poloze obou objektů je zřejmé, že oba 

nemohly existovat současně. Chata navíc narušuje žlábek domu, a proto byla pravděpodobně 

mladší než sídelní areál kolem domu. V blízkosti tohoto domu byla zachycena ještě jedna 

mělce zahloubená chata (hranice D5 a E5, I) bez doprovodných nálezů, ale opět se dvěma 

kůlovými jamkami. V této části lokality se nalézalo značné množství porušených žlábků a 

kůlových jamek. Autoři se domnívají, že tato část byla narušena již během své existence 

v rámci přestaveb vesnice. Ve čtverci D3 se podařilo odhalit dvě mohutná oválná obydlí 

(XXII a XXV), značně zahloubená (30-40 cm). První byla chata, která vydala dva kamenné 

artefakty, a druhý objekt byl mohutným zimním obydlím s ohništěm uvnitř. Unikátní je nález 



ulity křídlatky pelikání, který indikuje spojení se Středomořím. I s tímto obydlím souvisí dvě 

jámy. Další mohutný sídelní objekt (XXXV) pochází ze čtverců D2 a E2, vydal 14 artefaktů a 

souvisí s ním dvě kůlové jamky. Téměř všude se nacházejí porušené žlábky s jamkami, 

jejichž funkce není dosud zřejmá. Překvapivým byl nález ve čtverci C3, kde se nacházela 

chata (XVIII) s velkým množstvím kamenné štípané industrie. Tato chata je považována za 

dílnu, se kterou také souvisí dvě jámy (jedna pečící). Přibližně ve středu zkoumaného sídliště 

se nacházel nález dlouhého mělce zahloubeného domu (XII) s nálezy kostí i uhlíků uvnitř. 

Konstrukčně i k tomuto domu patřily další jámy. Za centrální dům celého sídliště byl označen 

dům č. X, a to na základě polohy v prostoru sídliště i víceméně pravidelného čtvercového 

půdorysu, který se v jiných případech na nalezišti nevyskytoval. Je velmi zajímavé, že 

v nehojné výbavě tohoto domu byly nalezeny zbytky opracovaného křišťálu. V roce 2002 

výzkum pokračoval a byly nalezeny další objekty podobného charakteru. Objekt č. 1 byl 

interpretován jako obydlí, lehce zahloubené a patřily k němu tři jámy, dvě jen mělce a jedna 

více (80 cm) zahloubené. Jednotlivé jámy byly propojeny systémem žlábků, které byly mělce 

zahloubeny a vydaly hojnost uhlíků. Asi o deset metrů dál byla nalezena další chata. Byla 

lehce zahloubena a na jižní straně silně vypálena. I v jejím okolí bylo nalezeno několik jam, 

všechny se stopami uhlíků nebo vypálení na dně. Tyto jámy jsou poměrně malé. Jižně od této 

chaty byla objevena silně propálená plocha s několikanásobně vybudovanými ohništi bez 

konstrukce z velkých kamenů. Celkem bylo na této ploše zaznamenáno 23 kůlových jamek.  

V Chržíně bylo prozkoumáno 15 obydlí a tato lokalita byla navštěvována 
opakovaně. Sídliště tedy lze charakterizovat jako vesnici, tvořenou jednotlivými chatami. 
V některých případech byla obydlí obehnaná plotem a doprovázely je jámy. V jižní části 
na okraji naleziště tyto jámy sloužily pro práci s ohněm (Sýkorová – Fridrich 2002; 
2005a) 

 
 

Tašovice 
  
 



Ze starší nálezů pochází doklady budování obydlí, které jsou K. Sklenářem (Sklenář 
1977) označovány za polozemnice. Takovou polozemnici najdeme například na lokalitě 
Tašovice. 

Tato lokalita se nachází v okrese Karlovy Vary (asi 4 km jihozápadně od Karlových 
Varů), u slovanského hradiště Starý Loket u Tašovic, na žulovém ostrohu na levém břehu 
Ohře (Prošek 1951). Na základě nálezů při výzkumu slovanského hradiště byl v letech 
1949-50 proveden systematický výzkum plochy o velikosti celkem 90 m2. Na této ploše 
byly zachyceny pozůstatky objektu, který můžeme považovat za mezolitickou chatu.  

Obytný objekt v písčité zvětralině na skalním podkladu se skládal ze dvou 
zahloubených trojúhelníkových prostor. Prostory byly spojeny společným úzkým, 
chodbovitým vchodem. Prohlubně měly šikmé stěny a ploché dno (severní – 4 x 3 m; jižní 
asi 3,5 x 3 m). Na obvodu a místy i uvnitř byly nalezeny nevelké kůlové jamky. Kromě 
toho ležely na obvodu místy hromádky menších kamenů. „Předsíň“ byla oddělena 
nízkými prahy a byly v ní dvě mírně zahloubená ohniště s uhlíky a vypáleným podložím. 
Okolí objektu bylo značně narušeno a tak nebylo možno zjistit vztahy k případným dalším 
objektům na sídlišti. Většina industrie z této lokality ležela vně objektu a na východ od něj 
bylo dokonce objeveno dlážděné ohniště. Hromádky kamení na obvodu hovoří pro 
původní základový násyp z kamenů a písku, stejně jako prohlubně v povrchu kolem 
objektu. Zdá se, že každá prostora měla své zastřešení obrácené ke společnému vchodu 
s ohništi a mohlo tedy jít o funkční spojení dvou chat v jeden obytný komplex (Prošek 
1951; Sklenář 1977). 
 

Barca I 
 
 
Na lokalitě, kterou již známe z období mladého paleolitu, byly nalezeny i pozůstatky 

mezolitického obydlí. Koncentrace mezolitické kamenné industrie, zhruba oválného tvaru 
bez přesných hranic rozkládající se na ploše asi 3,7 x 2,9 m, mocná asi 15 cm je 
interpretovaná jako mezolitická chata (Prošek 1959; Bárta 1965, 172; 1973, 67). 
Interpretuje se jako mírně zahloubená oválná chata. Koncentrace neobsahovala ani ohniště 
ani stopy po konstrukcích. 

 
Z plání SZ Evropy jsou známa velká sídliště a sídelní komplexy, které zabírají i 

několik hektarů. Bohužel většina pochází pouze z povrchových nálezů nebo malých 
odkryvů, což velmi ztěžuje určení jejich účelu a procesu vzniku. Tradičně jsou tyto 
lokality na základě etnografických analogií interpretovány jako sídliště obývaná velkými 
až velmi velkými skupinami lidí. Většinou by se mohlo jednat o základní tábory nebo 
shromažďovací tábory, obývané přechodně velkou skupinou. Nicméně nová zkoumání 
(Crombé 2004) ukazují, že šlo o místa, která byla osídlovaná opakovaně po dlouhou dobu 
(100-1000 let), a to ne velkými skupinami, ale spíše místními loveckými skupinami 
(Niederbieber, Verrebroek „Dok“, Groningen NP3). Jedinou výjimkou jsou lokality ve 
středním Porýní (Německo), které byly opakovaně osídleny pouze nahodile. Proto by 
svědčily i etnografické doklady získané u dosud žijících sibiřských Evenků Jejich tábory 
jsou opakovaně a často pravidelně používány, někdy každoročně, jindy v průběhu různých 
období. Každé obydlí se pravidelně používalo a opravovalo po několik let. Problémem 
pak je (Gron – Kuznetsov 2004), že se v takovém sídlištním systému a dynamice téměř 
nedá přesně určit současnost několika zón aktivit či zón artefaktů v rámci jedné lokality. 
Radiokarbonové datování totiž poskytuje pouze široký chronologický rámec. 

 
 



Tågerup  
 
 
Nejlépe se dochovaly sídlištní nálezy v tzv. mokrých lokalitách severní Evropy. 

Stalo se tak díky vzestupu mořské hladiny v holocénu, což zakonzervovalo organické 
složky (Vencl 2006). 

Kopce Tågerupu v jižním Švédsku obsahují jedno z největších známých 
mezolitických sídlišť ve Skandinávii (Karsten – Knarrström 2004). Tato lokalita vydala 
unikátní doklady chat a domů, hrobů a dřevěných prvků, pazourkových nástrojů a kostí 
datovaných mezi 6500-5000 př.n.l. Během tohoto období došlo k postupné, ale radikální 
změně ve struktuře osídlení a organizaci, využití krajiny, technologii a zaopatření potravy. 

Lokalita leží na soutoku dvou potoků na malé písečné vyvýšenině a měří 900 x 500 
m. Asi před 8500 let dosáhlo stoupající moře morénové vyvýšeniny, která kopírovala 
zahloubení říčního údolí, poté se zde vytvořil úzký fjord. Smíšená sladká a slaná voda 
lákala mnoho druhů zvěře i rostlin a nabízela širokou škálu mořských živočichů. Proto se 
toto místo stalo centrem mezolitických lovců a sběračů. Osídlení ukončilo až náhlé 
zvednutí hladiny kolem roku 5000 př.n.l. a vše se tedy dochovalo in situ. Celou situaci 
ještě překryly usazeniny a vzniklé prostředí tak zachovalo značné množství organického 
materiálu. Dochovalo se ale také 6 hrobů. Je zajímavé, že na dně moře se dochoval 
komplex nahromaděných ostře zašpičatělých dřevěných tyčí a kůlů. Kůly primárně 
sloužily jako podpěry pro rybářské sítě. Také byly objeveny fragmenty kopí, šípů, topůrek 
seker (vše ze dřeva) a vrší na ryby, parohové, kostěné i kamenné artefakty. Co se týče 
obydlí, škála je velmi široká. Od malých tradičních chat, k obydlím, jež víceméně 
připomínala domy (Larsson 1975; 1985; Rajala – Westergren 1990; Johanson 1993; Gron 
1995). Nutno však upozornit, že přes dobré podmínky pro dochování nálezů a přes 
velikost zkoumaného území, nebyla nalezena ani jedna celá obytná konstrukce, tedy 
obydlí pro první fázi osídlení (kultura Kongemose – raný střední mezolit). Badatelé 
odhadují, že lidé tehdy museli žít v lehkých chatách a chatrčích (možná mobilních) 
(Karsten – Knarrström 2004). Nicméně v druhé fázi osídlení (kultura Ertebolle – raná část 
pozdního mezolitu) již byly nalezeny konstrukce obydlí (Karsten 1996; 1998). Největším 
obytným objektem byl dlouhý dům o rozměrem 13 x 6 m a stál na morénové vyvýšenině. 
Pod tímto domem byly nalezeny kůlové jamky s množstvím nálezů. Kamenné dláždění 
ukazovalo, že na severní straně byla dříve zídka. Nálezy z obydlí ukazují na vnitřní 
rozdělení pro dvě rodinné skupiny. Vedle dlouhého domu byly objeveny dva velké dobře 
zachované zbytky kruhových domů (obr.). Je tedy zřejmé, že mezolitické domy mohou 
mít různé tvary i velikost.  

 
Výzkum mezolitických lokalit Ukrajiny ukazuje, že se téměř vždy jednalo o kulturní 

čočky písku s uhlíky, o mocnosti od 0,2-1 m, a o průměru od 0,3 m do 3 m. Vždy byly 
zahloubeny z vrstvy s mezolitem do níže položené sterilní vrstvy (Zaliznjak 1997). 

Například nížina řeky Desny vydala tři čočky v lokalitě Pjesočny-Rov (Zaliznjak 
1986, 110-113). Jedna čočka byla objevena na lokalitě Muragy a jedna na lokalitě Skitok a 
podobný objekt byl nalezen i na lokalitě Rudnja (Zaliznjak 1984, 46-47). Šest různě 
velikých objektů bylo prozkoumáno na lokalitě Krinitsa 4 a jeden na Krinitse 2A. Jedenáct 
bylo objeveno na lokalitě Rudoj Ostrov ( Zaliznjak 1984). Lokalita Rudoj Ostrov neměla 
žádná ohniště a většina čoček na této lokalitě měla 2-3 m v průměru. Objekty se stejným 
průměrem byly objeveny i v severním Německu (Jünsdorf-Autobahn) a jižní Skandinávii 
(viz výše).  



Na lokalitě Jünsgorf-Autobahn, která se nachází ve východním Německu, bylo 
nalezeno 27 jam o rozměrech 3,1 x 2,15 m, s ohrazením širokým od 0,4-0,9 m. Ohrazení 
bylo vybudováno z šedého písku s uhlíky s velkým podílem uhlí. Podle počtu ohnišť byla 
obydlí interpretována jako zimní zahloubená obydlí, která měla rámovou vyplétanou 
střechu. V několika případech se dají vysledovat stopy po konstrukčních prvcích – tedy 
kůlových jamkách a vchodech do obydlí, které byly situovány na jih nebo jihozápad 
(Gramsch 1973, 13).  

Pro mezolit v lesní zóně Evropy jsou typická polozahloubená obydlí s průměrem 2-4 
m, která byla obývána malými nukleárními rodinami (Clark 1975, 104) a obsahovala 
ohniště. Velikostí a konstrukcí spadají do stejného modelu jako zahloubené zimní chaty 
(včetně etnografických analogií). Taková obydlí jsou známa například z jihozápadního 
Polska (Cheladz Velka, Krsekotowek 8, Sedlisko 16 nebo Bartkov 7) (Bagniewski 1977) a 
Anglie (Farnham) (Clark 1939, 66-67). Známe i lehká letní obydlí, malé okrouhlé chaty 
(Hagestadt (VB), Ulkestrup, Duvensee (Dánsko), Holmegaard (Nový Zéland)), což 
dokládají pozůstatky kostí lovených zvířat i ryb (Petersen 1973). Na rozdíl od lokality 
Ulkestrup, kde se dochovala celosezónní obydlí pravoúhlého tvaru o rozměrech 6,7 x 4,5 
m s ohništěm uprostřed (Anderson 1982), poskytla lokalita Duvensee doklady o obydlí 
krátkodobého charakteru. 

Zdá se, že život lidí v těchto oblastech byl určován dvěma hlavními klimatickými a 
ekonomickými obdobími ročního cyklu. V létě se jednotlivé rodiny stěhovaly do lehkých 
obydlí podél vodních toků a v zimě žily v lesích v polozahloubených obydlích, a to jedna 
až tři rodiny pohromadě (Zaliznjak 1997). 



8. VÝVOJ PALEOLITICKÝCH OBYDLÍ –  
SROVNÁNÍ OBYTNÉ PLOCHY  

 
 

 
Vývoj paleolitických obydlí (vezmeme-li v úvahu jednoduchý lineární přístup) lze sledovat 
s velkými obtížemi. Hledat paralely v etnografických pramenech je téměř nemožné. 
Jednotlivé nálezy jsou od sebe časově i prostorově často velmi vzdáleny, a i když existují 
etnografické prameny, je zřejmé, že každý z nich prošel svým vlastním vývojem, v jiné době 
a za jiných podmínek. 

Jednou z možností jak vývoj obydlí sledovat je analýza prvků, které mají jednotlivá 
obydlí společná, a to i přes vzdálenost v času a prostoru. Mezi takové prvky patří 
existence ohniště a jeho poloha vůči obydlí (uvnitř, vně) a obývaná, či jinak užívaná 
plocha, tedy velikost obydlí v m2. Nemůžeme se spolehnout na konstrukční prvky jako 
jsou např. kůlové jamky, protože některá obydlí o nich neposkytla doklady (Velké 
Přítočno), naopak u jiných se dochovala do dne objevu (Mezin), ani na další konstrukční 
prvky, jako např. valy (Přezletice), kamenné zídky (Bečov I).  

Obývaná plocha obydlí jako jeden z možných sledovaných parametrů může přinést 
informace o velikosti lidských komunit ve sledovaném časovém intervalu. Vyjdeme-li 
z toho, že člověk potřebuje k přespání 0,9 m2 (Sýkorová – Fridrich 2005; Fridrich 2005), 
můžeme vypočítat kolik lidí spalo uvnitř určitého prostoru. Je zřejmé, že z původního 
úkrytu před nepřízní klimatu a okolní přírody vůbec, se obydlí pomalu vyvinulo nejenom 
v místa obývání, ale i prostor, ve kterém se odehrávaly různé lidské aktivity např. výroba 
nástrojů, zpracovávání potravy a v neposlední řadě jsou tato místa spojena i s projevy 
duchovních aktivit našich dávných předků (Bečov I, Dolní Věstonice). Umístění ohniště 
umožňuje určit, zda obydlí bylo obýváno v letním či zimním období, nebo lépe řečeno, 
zda klima v době jeho funkce bylo příznivé nebo nepříznivé. Pochopení  tohoto složitého 
procesu (vývoje obytných struktur) lze ukázat v následujících shrnujících srovnáních 
založených na sledování plochy obytných struktur a umístění ohniště, která jsem promítla 
na pomyslnou časovou škálu, výjimku tvoří pouze doklady po osídlení jeskyní a abri, 
které i v období paleolitu představovalo jev ojedinělého a každopádně lokálního 
charakteru (k možnosti využívání jeskyní jako obytných prostor viz Fridrich 2005).   
 
 

8.1. Nejstarší a starý paleolit 
 
 

Tabulka spolu s grafem mapují rozměry obydlí v nejstarším a starém paleolitu (tab. 
1; obr. 54). Je možné konstatovat, že se velikost obydlí pohybovala mezi 5 až 12 m2. 
Srovnáním dvou zástupců z obou konců této stupnice je možné dopracovat se k logickému 
závěru. 

Lokality Přezletice a Velké Přítočno svými rozměry odpovídají. Přezletice měří 4,45 
m2 a Velké Přítočno 12,57 m2. Přezletice jsou považovány za masivní zimní obydlí 
s ohništěm umístěným vně objektu, tedy, celou plochu obydlí lze považovat za místo 
k přespávání části lovecké komunity; vnitřek obydlí patrně sloužil k přespávání žen a dětí, 
nejzranitelnějších členů loveckého společenství (Fridrich 1989; Sklenář 1989). Při 
modelování pravděpodobného použití vycházel J. Fridrich (Sýkorová – Fridrich 2005) 
z předpokladu, že pro uložení a vyspání dospělého člověka je zapotřebí 0,9 m2. Přezletická 
chata umožňovala přespání 5 dospělých. Chata ve Velkém Přítočnu poskytla po 



vyhodnocení všech nálezů celkem pět zón. Jedna z nich byla definována jako zóna klidu 
(ZK), jedna jako zóna ohniště (ZO) a ostatní jako aktivní zóny (AZ). Zóna klidu 
obsahovala jen malý počet artefaktů a zaujímala plochu 3,7 m2. Pojmula by celkem 4 
dospělé. Pokud tyto objekty obývala jedna sociální jednotka, pak by lovecká komunita ve 
Velkém Přítočnu čítala asi 4 dospělé ženy. Tehdejší lidé považovali za nutné přesunout 
zóny aktivity i ohniště dovnitř objektu. Tomuto modelu odpovídá zimní nebo studená a 
deštivá období. V aktivních zónách se mohlo stísnit k přespání 8-9 dospělých. Na základě 
těchto předpokladů můžeme uvažovat o komunitě asi 12-13 dospělých lidí a celá skupina 
včetně dětí čítala asi 20 osob. V zásadě jsou tedy obě obydlí určena pro stejně velikou 
skupinu lidí a jediné, co určilo velikost objektů, je období obývání. Dá se předpokládat, že 
tomu bylo obdobně i u ostatních objektů. Výjimku pravděpodobně netvoří ani na první 
pohled vybočující Terra Amata, protože rozměry uváděné v literatuře mohou být odrazem 
několika objektů, které se navzájem, i když ne zcela, překrývaly, a tak bylo dosaženo 
uváděného rozměru. 
 

ohniště nejstarší a 
starý paleolit 

obvod 
(m) 

plocha 
(m2) vně uvnitř 

      datace 

Olduvai DK IA 12,56 12,63 - - 1 850 000 
Přezletice 7,50 4,45 1 - 700 000 

Terra Amata 32 90 ? 1-2 400 000 
Bilzingsleben I 10 7,94 1 - 400 000 
Bilzingsleben II 8,50 5,73 1 - 400 000 
Bilzingsleben III 10,50 8,76 ? - 400 000 

Fermanville 11 7,50 4 - 400 000 
Saint-Germain-des-Vaux - 8,76 ? - 400 000 

Velké Přítočno 12,60 12,57 - 1 500 000 

 
Tab. 1. Přehled základních údajů obytných objektů nejstaršího a starého paleolitu. 
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Obr. 54. Grafické znázornění velikosti obytných objektů v m2 v nejstarším a starém paleolitu. 



 

8.2. Střední paleolit 
 
Tabulka a graf znázorňují velikost obydlí ve středním paleolitu (tab. 2; obr. 55). Je 

důležité uvědomit si, že různá obydlí plnila různé funkce. Bečov I (Fridrich 1976; 1982) i 
Rheindehlen (Kind 1985) byly definovány jako obydlí, zatím co Ariendorf jako dílna 
(Bosinski 1983a; 1983b; Bosinski – Brunnacker – Turner 1983). Zřejmě proto je 
Ariendorf o tolik menší. Objekt postavený v jeskyni Lazaret byl interpretován jako dvojité 
obydlí, a pokud jej tedy vydělíme dvěma, získáme rozměr 17,5 m2, což je rozměr téměř 
totožný s rozměrem Bečova I. Lze tedy konstatovat, že i v tomto období si lidské skupiny 
stavěly téměř stejná obydlí. Výjimkou je objekt z Molodova, pocházející z období výrazně 
mladšího. Tento objekt obsahoval 10 ohnišť a měl dva vchody a pravděpodobně byl 
obýván daleko větší skupinou lidí. Na tuto tradici navázal i vývoj obytných struktur v 
mladém paleolitu a v této oblasti se i nadále stavěla větší obydlí než jinde. Lze 
předpokládat, že šlo o první velké kulturní centrum východní Evropy. 

 
ohniště střední paleolit obvod 

(m) 
plocha 
(m2) vně uvnitř 

datace 

Bečov I A-III-6 15 17,95 - 1 250 000 
Ariendorf 8,48 5,47 - - 250 000 

Rheindahlen 13,60 10,73 1 - 160 000 
Lazaret - 35 2 2 160 000 

Molodovo I 25 50,01 - 10 44 000 

Tab. 2. Přehled základních údajů obytných objektů středního paleolitu. 
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Obr. 55. Grafické znázornění velikosti obytných objektů v m2 ve středním paleolitu. 

8.3. Mladý paleolit 

 
 
Tabulka a graf (tab. 3; obr. 56), které vypovídají o obydlích v době mladého 

paleolitu, již přinášejí větší množství informací než předchozí období. Vzhledem k tomuto 
množství nejsou v grafu barevně odlišeny jednotlivé lokality, ale pouze fáze mladého 
paleolitu. Modrá označuje starší fázi mladého paleolitu, zelená patří gravettienu (střední 
fáze) a oranžová magnadélienu (pozdní fáze). Přes to, že některé objekty přesahují i 
velikost plochy 500 m2, a to především na Ukrajině, lze konstatovat, že většina obydlí 
měřila 10-40 m2. Zároveň je dobře vidět, že na rozdíl od předchozích období, kdy sice 
jednotlivé lokality vydaly více obydlí, nicméně nikdy ne současných a překrývajících se, v 
tomto období nacházíme několik současných obydlí nebo jeden velký objekt určený pro 
obývání spolu s několika doprovodnými hospodářskými objekty (zásobní jámy apod.), 
tedy tzv. obytné komplexy. Je tedy patrné, že velikost skupiny, která se dokázala uživit, se 
zvětšila. Zpětně to ukazuje na potřebu složitější a komplexnější komunikace, organizace, 
na mnohem komplikovanější sociální vazby a vytváření nových vztahů a tím i na vývoj 
duševního světa člověka. 

Lokality ve východní Evropě reprezentují velká centra kulturního vývoje (v povodí 
Dněstru a Donu), který se tam postupně přesunul po velkém posledním maximu zalednění 
před 20 000 lety, kdy ze střední Evropy mizí gravettien. Vzhledem k menším lokalitám 



období epigravettienu ve střední Evropě (asi 18 000-14 000 let B.P.) krajinu využívali 
spíše malé, pohyblivé lovecké skupiny (Svoboda 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ohniště mladý paleolit obvod 
(m) 

plocha 
(m2) vně uvnitř 

datace 

Barca-Světlá III 12,20 9 - 1 30 000 
Tibava 16,40 15,37 - 1 30 000 

Barca I – objekt I 17 17,50 - 1 30 000 
Barca I – objekt II - 62,25 - 1  
Barca I – objekt III - 142,30 - 7  
Barca II – komplex I 42 90 - - 30 000 

Barca II – jáma 1 16 15,75 - -  
Barca II – komplex II 42 54 - 1  
Barca II – komplex III 42 90 - -  

Zlín-Louky 19 20 - 1 30 000 
DV I – objekt I - 110 4 5 30-26 000 
DV I – objekt II 18,70 27 - 1  

DV II - 16 - -  
Pavlov I – objekt III - 32 - 4 26 700-25 000 
Pavlov I – objekt V 12,50 12 - 1  

Pavlov I – objekt VIII 20 24 - 2  
Petřkovice – objekt I 21 36,75 - 2 20 790 
Petřkovice – objekt II 21 36,75 - 2  
Petřkovice – objekt III 21 36,75 - 2  

Goncy - 20 - - 14 600 
Dobraničevka – obydlí 2 12,50 12 2 1 12 700 
Dobraničevka – obydlí 3 12,50 12 2 1  
Dobraničevka – obydlí 4 12,50 12 2 -  

Mezin - 20 - 3 15 100 
Mežiri č – obydlí I - 23 2 1 14 400 
Mežiri č – obydlí II - 20 2 1  
Mežiri č – obydlí III - 12 2 1  



Mežiri č – obydlí IV 20,90 27 - 1  
Pincevent - 3-4 1-3 1 magdalénien 

Kostěnki I - velké 100 525 - řada magdalénien 
Kostěnki I – o. s kostmi v. savců 17,27 22,69 - - magdalénien 

Kostěnki II - velké - 60 - 1 magdalénien 
Kostěnki II - menší 11 6 - - magdalénien 

Kostěnki IV – jižní obydlí 79 187 - 11 magdalénien 
Kostěnki IV – severní obydlí 57 126,50 - 9 magdalénien 

Kostěnki IV – kruhové obydlí I 18,50 27 - 1 magdalénien 
Kostěnki IV – kruhové obydlí II 18,50 27 - 1 magdalénien 
Kostěnki VIII - polozemljanka 16,96 21,87 - 1 magdalénien 
Kostěnki VIII – severní obydlí 20,41 31,69 - 1 magdalénien 

Kostěnki VIII – jižní obydlí - 10 - 1 magdalénien 
Borševo II - III - 10 ? ? magdalénein 
Borševo II - VI - 180 ? ? magdalénien 

Gagarino 15,60 18,75 ? ? magdalénien 
Avdějevo 118 760 - ? magdalénien 

Mal´ta – polozemljanka I 38 70 - 3 magdalénien 
Mal´ta – polozemljanka II 25 31,50 - ? magdalénien 
Mal´ta – okrouhlé obydlí 14 15,19 - 1 magdalénien 

Puškari 33 54 - 3 magdalénien 

 
Tab. 3. Přehled základních údajů obytných objektů mladého paleolitu. 
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Obr. 56. Grafické znázornění velikosti obytných objektů v m2 v mladém paleolitu. Vysvětlivky: 
modré sloupce – lokality starší fáze mladého paleolitu; zelené sloupce – lokality střední fáze 
mladého paleolitu, gravettienu; oranžové sloupce – lokality pozdní fáze mladého paleolitu, 
magdalénienu. 

 

 

 

 

 



8.4. Pozdní paleolit a mezolit 

 
 
Tabulka a graf (tab. 4; obr. 57) představují velikosti obydlí v období pozdního 

paleolitu a mezolitu. Obydlí obývané v pozdním paleolitu a v mezolitu se opět, až na malé 
výjimky, drží v rozmezí 10-30 m2. Předpokládáme, že v tomto období lidé po většinu roku 
tvořili jen malé skupiny, nejčastěji nukleární rodiny, které se ve změněném terénu lépe 
pohybovaly a uživily. Na základě dosud získaných informací lze předpokládat, že své 
lokality navštěvovaly opakovaně a víme, že se po určité období roku sešli na větších 
lokalitách, tedy v počtu několika rodin najednou (Clark 1975; Zaliznjak 1997). Tato 
setkávání byla pravděpodobně důležitá pro jejich duchovní život.  

Lze spekulovat, že v daných přírodních podmínkách, terénu a s ohledem na žijící 
zvěř a stav rostlinného pokryvu, vytvořili lidé právě tak veliké skupiny, jaké byli schopni 
při svém lovecko-sběračském způsobu života uživit. Oproti předchozímu období je patrné 
lehké zmenšení obývané plochy, což by se dalo přičíst potřebě menšího obydlí, protože jej 
stavěla i využívala menší skupina lovců.  

 
 

ohniště pozdní paleolit a mezolit obvod 
(m) 

plocha 
(m2) vně uvnitř 

datace 

Smolín – plocha B 42 108 ? 1 mezolit 
Smolín – plocha A 30 50 - - mezolit 

Tågerup 38 78 - - mezolit 
Putim-dílna 14 12 2 1 pozdní paleolit 

Putim – objekt I 14,60 9,90 - - pozdní paleolit 
Putim – objekt II 20 24 - 1 pozdní paleolit 

Chržín XXXI 13,60 15,68 - - mezolit 
Chržín XXXIII 10,40 8,14 - - mezolit 

Chržín XIII 11,50 13 - - mezolit 
Chržín VI 51,50 28,40 - - mezolit 
Chržín V 13 10,40 - 1 mezolit 
Chržín I 11,80 8,20 - - mezolit 

Chržín XXII 11,80 8,20 - ? mezolit 
Chržín XXV 19,20 17,30 - 1 mezolit 

Chržín XXXV 18,20 18,30 - - mezolit 
Chržín XVIII 16,60 15,90 - - mezolit 
Chržín XII 18,40 14,60 - - mezolit 
Chržín X 18,40 21 - - mezolit 
Tašovice 21 22,50 1 2 mezolit 
Barca I 13,20 10,73 - - mezolit 

Jünsdorf-Autobahn 10,50 6,67 - - mezolit 
Ulkestrup 22,40 30,15 - 1 mezolit 

 

Tab. 4. Přehled základních údajů obytných objektů pozdního paleolitu a mezolitu. 
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Obr. 57. Grafické znázornění velikosti obytných objektů v m2 v pozdním paleolitu a mezolitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.5. Obytné struktury v jeskyních  
a pod převisy 

 
 
Doklady osídlení jeskyní a převisů se datují již od středního paleolitu. V tabulce 

(tab. 5) a na grafu (obr. 58) jsou však uvedeny jen ty jeskyně a převisy, na kterých nebo u 
kterých se našly pozůstatky obytných konstrukcí, obydlí nebo nadzemních úprav. 
V období středního paleolitu byly jeskyně využívány i na našem území (např. Kůlna, 
Švédův stůl), ale nedochovaly se v nich doklady o nadzemních konstrukcích. Stejně jako 
jeskyně Lazaret to však byly jeskyně velkých rozměrů (Svoboda 2002). Další období, 
které se vyznačuje oblibou jeskyní, je magdalénien. V tomto období se po gravettienském 
vrcholu vytváří spíše menší skupiny lidí a budují si menší otevřená sídliště, která jsou 
rozmístěna kolem centrálních míst – jeskyní. Jedním takovým centrem v Českém krasu se 
zdá být jeskyně Hostim a druhým jeskyně Děravá, kat. území Tmaň (Fridrich – Sklenář 
1976; Vencl 1995). Výše položené jeskyně nad údolím řek poskytovaly strategicky 
důležitou kontrolu relativně velkého území (Svoboda 2002). I přes to, že se podle všeho 
jednalo o centra, jednalo se o relativně menší obydlí, která ovšem spadají do průměrné 
velikosti obydlí v tomto období. Poslední tři obydlí jsou situována pod abri v severních 
Čechách. Svoji velikostí se nijak nápadně neliší od dvou předchozích. Jen pro mezolitické 
lovce, kteří využívali jeskyně, již nebyl atraktivní ani Český ani Moravský kras, ale 
Českolipsko a Děčínsko (Svoboda 2002). Velikost budovaných obydlí a pravděpodobně i 
velikost loveckých skupin zřejmě zůstala stejná i v tomto období. 

 

ohniště jeskyně a abri plocha 
(m2) vně uvnitř 

datace 

Lazaret 35 2 2 160 000 
Hostim 12 - ? magdalénien 

Děravá jeskyně-Tmaň 15 - - magdalénien 
Heřmánky I – objekt A 10 - - mezolit 
Heřmáinky I – objekt B 16,25 - - mezolit 

Pod zubem 3 - 1 6 790 

 
Tab. 5. Přehled základních údajů obytných objektů v jeskyních a pod převisy. 
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Obr. 58. Grafické znázornění velikosti obytných objektů v m2 v jeskyních a pod převisy. 

 
 
 
Jak vyplývá z této kapitoly, základní modul obytné plochy v paleolitu byl 16,6 m2. 

Můžeme zaznamenat vývoj od menších obydlí k větším. Velikost obydlí odrážela 
schopnost člověka přizpůsobit se okolním podmínkám, ale také postupný avšak velmi 
pomalý nárůst příslušníků lidských komunit. Dalším ukazatelem takového vývoje je i 
oheň. Ten byl v nejstarších dobách nejprve umístěn mimo obydlí (Přezletice, 
Bilzingsleben). Je pravděpodobné, že obydlí pak sloužilo pouze k přespávání, a to ještě asi 
ne celé skupiny (lze předpokládat, že tato nejstarší obydlí plnila funkci refugií pro slabší a 
tedy zranitelné členy lovecko-sběračských komunit – matky s malými dětmi, starší 
jedince, nemocné). Klima v období středního pleistocénu, zvláště v jeho teplých výkyvech 
nebylo nikterak drsné. Na druhé straně právě změny klimatu byly zřejmě jedním 
z hlavních důvodů, proč bylo ohniště posléze přesunuto do vnitřních prostor obydlí. 
S tímto fenoménem jde rovněž ruku v ruce postupné zvyšování klimatické adaptability 
člověka, o které nelze pochybovat již v období středního paleolitu. Oheň však nebyl jen 
zdrojem tepla. Umožnil člověku přípravu potravy v úkrytu před nepříznivým počasím 
(Dolní Věstonice). Byl zdrojem světla a umožnil, aby se z některých obydlí staly dílny, 
popřípadě, aby byly v obydlí vykonávány i činnosti související s nonutilitárním rozměrem 
lidského chování (Bečov I). Využití původního skromného azylu se tedy postupně 
změnilo. Nicméně i nadále nepřestává platit předpoklad, že umístění ohniště uvnitř, nebo 



vně můžeme interpretovat v návaznosti na střídání ročních období. Obydlí s ohništi uvnitř 
mohou indikovat fázi zimního způsobu sídlení a obydlí s ohništi vně naopak letní. 

Na velikosti obydlí se dá pozorovat lidská adaptabilita na prostředí a míra kulturního 
rozvoje společnosti, stejně tak jako společenského a sociální života. Více lidí pohromadě 
vyžaduje lepší organizaci, složitější společenský život, sociální síť vztahů, větší znalosti a 
schopnosti. I když v samém závěru vidíme na našem území opětné zmenšování obydlí, 
víme, že lidé žili v menších a mobilnějších skupinách, ale vraceli se na stejná místa, kde se 
setkávali i s jinými skupinami. To ukazuje na další adaptaci člověka na změnu klimatu a 
prostředí, ve kterém žil.  

 
 
 
 
 



L ITERATURA  

 
 
 

Absolon, K. 1918: Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur. 
Berlin. 

- 1938a: Die Erforschung der diluvialen Mammutjägerstation von Unter-Wisternitz an 
den pollauer Bergen in Mähren. Arbeitsbericht für das erste Jahr 1924. Brno. 

- 1938b: Die Erforschung der diluvialen Mammutjägerstation von Unter-Wisternitz an 
den pollauer Bergen in Mähren. Arbeitsbericht für das zweite Jahr 1925. Brno. 

            - 1943: Výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Pestrý týden 18/31, 4-9. 
- 1943: Výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Pestrý týden 18/32, 4-9. 
- 1945: Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích. Pracovní 

zpráva za třetí rok 1926. Brno. 
Absolon, K. – Czižek, R. 1927-1932: Paleolitický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě, 

Časopis Moravského zemského musea, r. 24, 1-59, 25, 112-201, 26-27, 479-598. 
Absolon, K. – Klíma, B. 1977: Předmostí. Ein Mammutjágerplatz in Mähren. Praha. 
Allsworth-Jones, P. 1986: The Szeletian and the transition from Middle to Upper 

Palaeolithic in central Europe. Oxford. 
- 1998: Upper Palaeolithic Dwelings Mammoth Bones in the Ukraine. BAR 

International Series 712. Oxford. 
Anderson, K. – Jorgensen, S. 1982: Maglemose Hyttern ved Ulkelstrup. Lyng 175. 

Kobenhavn. 
Baales, M. 2004: Local and Regional Economic Systéme of the Central Rhinaland final 

Palaeolithic (Federmassergruppen). BAR International Series 1302. Oxford.  
Bagniewski 1977: Mezolityczne obiekty mieszkalne i gospodarce z terenu Polski 

Poludniowo-zachdniej,  Archeologia Polski 22, 35-72. 
Bánesz, L. 1957a: Výskum paleolitickém stanice v Tibave v roce 1956, RPV 1956/2, 1-

9. 
- 1957b: Paleolitický sídelný objekt v Tibave na východním Slovensku, AR IX, 761-

770. 
- 1960: Die Problematik der paläolitischen Besiedlung in Tibava, SlA VIII, 7-58. 
- 1961: Prehľad paleolitu východného Slovenska, SlA IX, 33-48.   
- 1967: Paleolitické sídliskové objekty z Barce – Svetlej III, AR XIX, 285-295.  
- 1968: Barca bei Košice – paläolitische Fundstelle. Bratislava. 
- 1969: Paleolitické obydlia východného Slovenska a ich význam pre Poznani 

prvobytnej společnosti v Európe, HC 1, 5-66. 
Bárta, J. 1965: Slovensko v staršej a strednej době kamenném. Bratislava. 
- 1973: Le Mésolithique en Slovaquie: In: Kozlowski, S. K. et al. 1973. The Mesolithic 

in Europe. Warszava, 53-75.  
Beck, P. 1933: Über das Sweizerische und Europische Pliozän und Pleistozän, Eclogae 

Geologicae Helveticae 26/2, Basel, 335-437.  
Berogovaja, N. A. 1960: Palolitičeskije mestonachoždenija SSSR. Materialy i 

isledovanija po archeologii SSSR 81. 
Binford, L. R. 1978: Dimensional Analysis of Behavior and Site Structure: Learning 

from an Eskymo Hunting Stand, American Antiquity 43/3, 330-361. 
- 1983: In Pursuit of the Past: Decoding the Archaeological Rekord. New York. 



Bondarčuk, V. G. 1982: Guidebook for Excursion C-6. INQUA XI Congress. Moscow. 
Bonifay, E. 1975: Stratigraphie du Quaternaire et age des gisments préhistoriques de la 

zone littorale des Alpes Meritimes, Bull. Soc. Préh. Fr. 72, 197-208.  
Bosinski, G. 1966: Der paläolithische Fundplatz Rheindahlen, Ziegelei Dreesen-

Westwand, Bonner Jahrb. 166, 318-343. 
- 1967: Die mittelpaläolithische Funde im westlichen Mitteleuropa. Fundamenta A4. 

Köln – Graz. 
- 1974: Paläolithikum und Mesolithikum. In: Duphorn, K. – Woldstedt, P. 1974: 

Norddeutschland und angrenzende gebiete im Eiszeitalter. Stuttgart, 432-461.  
- 1976: Modele Palaolithic structural remains from Western Central Europe. In: 

Freeman, L. G. (ed.) 1976, 64-77.  
- 1983a: Eiszeitjäger im Neuwied Neclen. Koblenz. 
- 1983b: Jägerische Geschichte des Rheinlandes, BRGK 30, 81-112 
- 1985: Der Neandertaler und seine Zeit. Köln – Bonn. 
Bosinski, G. – Brunnacker, K. – Schütrumpf. R. – Rottländer, R. 1973: Der 

paläolithische Fundplatz Rheindehlen, Zieglei Dreesen-Westwand, Arch. 
Korrespondenzblatt 3, 1-6. 

Bosinski, G.  – Brunnacker, K.  – Turner, E. 1983: Ein Siedlungsbefund des frühen 
Mittelpaläolithikums von Ariendorf, Kr. Neuwied, Arch. Korrespondenzblatt 13, 
157-169. 

Burdukiewicz, J. M. 2003: Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym 
środkowej Evropy. Wroclaw. 

Burdukiewicz J. M. – Ronen A. 2003 (eds.): Lower Palaeolithic Small Tools in Europe 
and the Levant. BAR International Series 1115. Oxford. 

Breuil, H. 1925: Notes de voyage paléolithique en Europe Centrále, L´Anthropologie 
34, 1924, 515-552. 

Clark, G. 1939: The mesolithic Settlement in Norhtern Europe. Cambridge. 
- 1975: The Early Stone Age Settlement of Scandinavia. Cambridge. 
Collins, D. 1969: Culture Traditions and Enviroment od Early Man, Current 

Antropology 10/4, 267-316. 
Crombé, Ph. 2004: The Mesolithic, BAR International Series 1302, Oxford. 
Cziesla, E. 1990: Siedlungsdynamik auf steinzeitlichen Funplätzen: Methodische 

Aspekte zur Analyse latenter Strukturen. Bonn. 
Černyš, A. P. 1960: Ostatki žilišča mustěrskogo vremeni na Dnestre. Sovietskaja 

Entografija I. 
Dubský, B. 1950: Dílna s kvarcitovou industrií na epipaleolitickém nalezišti u Ražic, 

AR II, 36-40.  
Eberl, B. 1930: Eiszeitenfolge im nördlíchen Alpenvorlande. Augsburg. 
Enloe, J. G. – David, F. 1992: Food sparing in the Paleolithic: carcass refitting  at 

Pincevent. In: Hofman, J. L. – Enloe, J. G. (eds): Piecing together the Past. BAR 
Internationl Series 578. 296-315. 

- 1997: Rangifer Herd Behaviour: Seasonality of Hunting in the Magdalenian of the 
Paris Basin. In: Jackson, L.J. – Thacker, P.T. (ed.): Caribou and Reindeer Hunters 
of the Northern Hemisphere. Avebury, 52-68. 

Folprecht, J. – Skutil, J. 1931: Paleolitická industrie z Petřkovic z výkopů 1929, 
Věstník Matice opavské, 36, 15–18.  

Fridrich, J. 1961: Paleolitické naleziště u Lužné, AR XIII, 153-161. 



- 1968: Středopaleolitické osídlení Čech, Zprávy Československé společnosti 
archeologické při ČSAV 10, 2-3, 15-30. 

- 1976: The first industries from eastern and south-eastenr Europe. In: Lumley, H. de 
(ed.) 1976: Union internationela des sciences préhistorique et protohistorique, IXe 
Congres, Colloque 8, Nice, 8-23. 

- 1978: Starý paleolit v Čechách. In: Pleiner, R.  – Rybová, A. (eds.) 1978: 114-117. 
- 1982: Středopaleolitické osídlení Čech. Praha. 
- 1986: Enviroment of the Lower settlement site at Přezletice, district of Praha-východ. 

In: Archeology in Bohemia 1981-1985. Praha, 9-14. 
- 1989: Přezletice: A Lower Palaeolithic Site in Central Bohemia (Excavations 1969-

1985). Fontes archaeologici Pragenses 18. Praha. 
- 1991a: The oldest Palaeolithics stone industry from the Beroun highway complex, 

Antropozikum 20, 111-128. 
- 1991b: Zum Problem der Zonalbesiedlung am Anfang des Interglaciále, Antropologie 

29/1, 2, Brno, 25-27. 
- 1997: Staropaleolitické osídlení Čech. Praha. 
- 2002: Nové doklady staropaleolitického osídlení v inundaci středopleistocenní Vltavy 

v Račíněvsi, okr. Litoměřice, Archeologie ve středních Čechách 6, Praha, 9-79. 
- 2005: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha.  
Fridrich, J. – Sklenář, K. 1976: Die paläolithische und mesolithische Höhlensiedlung 

des Böhmischen Karstes. Fontes Archaeologici Pragenses 16. Praha. 
Fridrich, J. – Sýkorová, I. 2003: A new Lower Palaeolithic site with a small toolset at 

Račiněves (Central Bohemia). In: Burdukiewicz, J. M. – Ronen, A. (eds.) 2003: 
Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant. BAR International 
Series 1115, Oxford, 93-100. 

Frolov, B. 1974: Čisla v grafike paleolita. Novosibirsk. 
Gamble, C. 1989: The Palaeolithic Settlement of Europe. Cambridge. 
- 1999: The Palaeolithic Societies of Europe. Cambridge. 
Gladkich, M. I. et al. 1984: Mommoth-Bone dwelings on the Russian Plain. Scientific 

American 251, 136-143. 
Gramsch, B. 1973: Das Mesolithikum in Flachland zwischen Elbe und Oder. Postdam. 
Gron, O. 1995: The Maglemose Culture. The reconstruction of the social organization 

of a Mesolithic culture in Northern Europe. BAR International Series 616. Oxford. 
Gron, O. – Kuznetsov, O. 2004: What is a Hunter-gatherer Settlement? An 

Ethnoarchaeological and Interdisciplinary Aproach. BAR International Series 
1302. Oxford. 

Hahn, J. 1977: Aurignacien, das ältere Jungpaläolithikum in Mittel- und Ost-europa. 
Fundamenta A/9. Köln – Graz.  

Chlupáč, I. et al. 2002: Geologická minulost České republiky. Praha. 
Jaklová, J. – Pelikán, J. 1999: Ekologický slovník. Praha. 
Jefimenko, P. P. – Borisovski, P. I. 1953: Palolitičeskaja stojanka Borševo II. Paleolit i 

neolit SSSR. Materiali i isledovanija po archeologii SSSR 39. 
- 1957: Teľmanskoje paleolitičeskoje poselenije (razkopky 1937). Paleolit i neolit 

SSSR, Materiali i isledovanija po archeologii 59, 191-234. 
Jelínek, J. 1986: Střecha nad hlavou. Počátky lidské architektury. Výstavní katalog 

Moravského zemského muzea – ústavu Anthropos. Brno. 



Johanson, L. G. 1993: Source Criticism or Diletanti? Some Thoughts on „Scandinavia´s 
Podest House“ in Tingby, near Kalmar, Småland, Current Swedish Archeology 1, 
121-134. 

Julien, M. 2003: A magdalénian Base Camp at Pincevent (France). In: Vasilev, S. A. – 
Soffer, O. – Kozlowski, J. (eds.): Perceived Landscapes and Bulit Enviroments. 
The cultural geography of Late Palaeolithic Euroasia. BAR International Series 
1122. Oxford. 

Kachlík, V. – Chlupáč, I. 2001: Základy geologie. Historická geologie. Praha. 
Karsten, P. 1996: Det Mesolitiska rummet. In: Karsten, P. et al. (eds.): Projektprogram. 

Inför arkelogiska förundersökningar av Järnvägen Västkustbanan, delen 
Helsingborg-Kävlinge, Malmöhus län, Skåne. Lund, 50.  

- 1998: Det mesolitiska rummet. In: Karsten, P. – Svensson, M. et al. 1998 
Stenåldersdalen. Det mesolitiska och neolitiska rummet. Inför arkelogiska 
slutundersökningar av Järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge, 
Avsnittet Landskrona – Kävlinge. Lund, 6-13. 

Karsten, P. – Knerrström, B.  2004: Tagerup – Unearthing a Mesolithic society. In: The 
Mesolithic. BAR International Series. Oxford.  

Kind, C. J. 1985: Die Verteilung von Steinartefakten in Grabungsflächen. Ein Model 
zur Organisation alt- und mittlesteinzeitlicher Siedlungsplätze. Tübingen. 

- 1992: Bemerkungen zur Differenzierung des Süddeutschen Mittelpaläolithikums, 
Archäologisches Kerrespondenzblatt 22/2, 151-159. 

Klíma, B. 1950a: Objev diluviálního hrobu v Dolních Věstonicích, ČMM 34, 123-232. 
- 1950b: Sídelní objekt na tábořišti lovců mamutů v Dolních Věstonicích, ČMM 35, 

261-237. 
- 1952: Zjišťovací výzkum výšinných stanic u Napajedel, AR 4, 385-388.  
- 1954: Pavlov, nové paleolitické sídliště na jižní Moravě, AR 6, 137-142. 
- 1955a: Nová paleolitická stanice v Gottwaldově-Loukách, Antropozoikum V, 425-

437. 
- 1955b: Výzkum paleolitického sídliště v Ostravě-Petřkovicích v r. 1953, AR VII, 141-

146. 
- 1957: Výzkum paleolitického sídliště u Pavlova v roce 1954, AR 9, 145-151. 
- 1958: Příspěvek ke statigrafii nejmladšího sprašového pokryvu, AR 5, 111-143. 
- 1959:Objev paleolitického pohřbu v Pavlově, AR 11, 305-316. 
- 1962: Die archäologische Erforschung der Höhle „Švédův stůl“ in Mähren, Anthropos 

13, Brno. 
- 1963a: Dolní Věstonice, výsledky výzkumu tábořiště lovců mamutů v letech 1947-

1952. Praha. 
- 1963b: Výzkum paleolitického sídliště Pavlov I, PV 1962, 4-6. 
- 1964: Výzkum paleolitického sídliště Pavlov I, PV 1963, 5-8. 
- 1971:  Paleolitické výzkumy pod Pavlovskými kopci (okr. Břeclav). PV 15. 
- 1972a: Tábořiště lovců mamutů v Předmostí u Přerova v r. 1971, PA 64, 1-23. 
- 1972b: Výzkum paleolitické stanice v Pavlově I (okr. Břeclav), PV 1971, 11-13. 
- 1973: Závěr výzkumu paleolitické stanice Pavlov I (okr. Břeclav), PV 1972, 15. 
- 1974a: Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou. Studie AÚ ČSAV 

v Brně 10/4. Praha. 
- 1974b: Mladopaleolitická keramika z Předmostí, PA 65, 229-240. 
- 1981a: Střední část paleolitické stanice u Dolních Věstonic, PA 72, 5-92. 
- 1981b: Výzkum paleolitické stanice u Dolních Věstonic, (okr. Břeclav), PV 1979, 7-8. 



- 1983: Dolní Věstonice, tábořiště lovců mamutů. Památník naší minulosti 12. Praha. 
- 1985: Gravierte Tierbilder aus der Děravá-Höhle in Böhmen. Festschrift für H.-G. 

Bandi zum 65. Gaburstag. Bern, 199-209.  
- 1987a: Mladopaleolitický hrob z Dolních Věstonic, AR 39, 241-254. 
- 1987b: Sbírka Fr. Zapletala z Předmostí (okr. Přerov), PV 1984, 9-11. 
- 1987c: Zachraňovací výzkum nad cihelnou u Dolních Věstonic, PV 1985, 16-18. 
- 1987d: Zachraňovací výzkum nad cihelnou u Dolních Věstonic, PV 16-18. 
- 1988: Nejstarší moravská mapa. In: Frolec, V. (ed.) 1988: Rodná země. Brno, 110-

121.  
- 1989: Figürliche Plastiken aus der paläolithische Siedlung von Pavlov (ČSSR) In: 

Religion und Kult. Berlin, 81-90.  
- 1990: Lovci mamutů z Předmostí. Praha. 
Kočí, A. 1991: Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section, 

Antropozoikum 20, Praha, 103-109. 

Kornjec, N. L. et al. 1981: Mezhirich. In: Velichko, A. A. (ed): Archeologija i 
paleografia pozdnego paleolita Russkoi ravniny. Moskva, 106-119.  

Kovanda, J. 1991: The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of 
the Beroun highway, Antropozoikum 20, Praha, 129-142. 

Kovanda, J – Tyráček, J. 1986: Dokumentace starého kvartéru v zářezu dálnice D5 u 
Berouna (12–41 Beroun), Zpr. geol. výzk. v roce 1984, Praha, 113-115. 

Kovanda, J. – Tyráček, J. – Fridrich, J. 1988: Early continental sedoments west of 
Prague, Věstník Ústředního ústavu geologického 63/2, 81-90. 

Kraft, I. 1994: Studien zur Kultur ind Umwelt im Mittelpleistozän Europas. 
Universitätsforschungen zur prähistorischen Archeologie 24. Bonn. 

Kroll, E. M. – Douglas Price, T. 1991: The interpretation od Archaeological Spatial 
Patterning Plenum. New York and London. 

Kříž, M. 1891: Kůlna a kostelík: Dvě jeskyně v útvaru devonského vápence na Moravě. 
Brno. 

- 1894: Uber die Gleichzeitigkeit des Menschen mit dem Mammuthe in Mahren, 
Mitteeilungen der Anthropolo. Ges. XXIV, Wien. 

- 1896: O dokončení výzkumných prací v Předmostí, Časopis Vlast. musejního spolku 
6, Olomouc. 

- 1897-98: Jeskyni Kostelíku na Moravě, ČVSMO 14, 49-61. 15, 19-41. 
- 1898: L´époque quaternaire en Moravie, II.-La caverne „Kostelík“, L´Anthropologie, 

257-280. 
- 1903: Beiträge zur Kenntnis der Quartärzeit in Mähren. Steinitz. 
Larsson, L. 1975: A Contribution to the Knowledge  of Mesolithic Huts, Meddelanden 

från Lunds Universitets Historiska Museum 1973-1974, 5-28. 
- 1985: Of the House and Hearth. The Excavation, Interpretation and Reconstruction of 

a Late Mesilithic House. In: Backe, M. – Bergman Hennix, I. et al.: In Honorem 
Evert Baudou. Archeology and Enviroment 4. University of Umeå. 197-209. 

Leakey, L. S. B. 1951: Olduvai Gorge. Cambridge. 
- 1965: Olduvai Gorge 1951–1961. Cambridge. 
Leakey, M. D. 1966: A review of the Oldova culture from Oldivai Gorge, Tanzania, 

Nature 210, 5035, 462-466. 
- 1971: Olduvai Gorge, vol. 3. Cambridge. 
Leroi-Gourhan, A. – Brezillon, M. 1972: Fouilles de Pincevent. Essai d´analyse 

ethnographique d´un habitat magdalénien. I/II. Gallia Préhistoire Suppl. VII. Paris. 



- 1972: Fouilles de Pincevent: Essai d´analyse ethnographique d´un habitat 
magdalénien. Centre National de la Recherche Scientifique. Paris.  

- 1983: Fouilles de Pincevent: Essai d´analyse ethnographique d´un habitat Magdalénin 
(section 36). VII suplement a Gallia Préhistoire. Paris 

Ljubin – Bosinski, 1995: 
Ložek, V. 1973: Příroda ve čtvrtohorách, Praha 
- 2002: Vývoj přírody a podnebí. In: Svoboda, J. et al. 2002: Paleolit Moravy a Slezska. 

Brno, 38-47. 
Lumley, H. de 1966: Les fouilles de Terra Amata á Nice. Premiers résultats, Bull. 

Musee d´Anthr. Préhist Monaco 13, 29-51.  
- 1967: Découverte d´habitats de lÁcheuléen ancien dans des depote mindéliens, sur le 

site da Terra Amata, Comptes-rendus des séances de l´ Academie des Science 
264/D, 801-804. 

- 1969a: Une cabane de chasseurs acheuléens dans la grotte du Lazaret a Nice, 
Archaeologia 28, 26-33. 

- 1969b: A palaolithic camp at Nice, Scientific American 220/5, 42-50. 
- 1976: Les civilisations paléolithiques et mésolithiques de la France. La Préhistoire 

Francoise. Paris. 
Lumley, H. de – Pillard, B. – Pillard, F. 1969: L´habitat et les activités de l´home du 

Lazaret, Mém. de la Soc. Preh. Fr. 7, 183-222. 
Lumley, H. de – Lumley, M. A. – Miskovski, J. C. – Renault, – Miskovski, J. 1976: 

Grotte du Lazaret, Ibis, 53-74. 
Mania, D. 1983: Autochthone Lagerplatzstrukturen im altpaläolithischen Fundhorizont 

auf der Steinrinne bei Bilzingsleben. EAZ 24, 296-303.  
- 1986: Die Siedlungsspuren des Homo erectus von Bilzingsleben. In: Mania, D. – 

Weber, T. 1986: Bilzingsleben. Berlin. 
- 1990a: Auf den Spuren des Urmenschen. Die Funde von Bilzingsleben. Stuttgart. 
- 1990b: Der Mensch vor 250 000 Jahren: Bilzingleben. Artern. 
Mania, D. – Mania, U. 1999: Zur Kultur des Homo erectus von Bilzingsleben, 

Praehistoria Thuringica 3, 27-63. 
Mania, D. – Weber, T. 1983: Die technologie des Homo erectus von Bilzingsleben. Das 

Altertum 29, 226-235. 
Marshack, A. 1972: The Roots of Civilisation. New York – St. Louis – S. Francisco – 

Toronto – Mexico – Düsseldorf. 
Maška, K. 1886: Der diluviale Mensch in Mähren. Ein Beitrag zur Urgeschichte für das 

Schuljahr 1885/86. Neititschen. 
- 1894: Rozpravy České akademie III. Praha. 
- 1895: Diluviální člověk v Předmostí, Časopis Vlast. musejního spolku 15, Olomouc.  
Mazálek, M. 1951: Výzkum ražické mesolitické oblasti v r. 50, AR III, 6-11. 
Michel, D. 1982: Le gisemnt préhistorique de Port Lignit a Fermanville (Manche), 

Gallia-Préh. 25, 1-77. 
- 1983: Structure d´habitat du Paléolothique inférieur du Nord-Cotentin, Bull. Soc. 

Normande 48, 11-13. 
- 1986: Organisation du Pleistoc’ne moyen du Nord-Cotentin: LaRoche Géléten, Bull. 

Soc. préh. fr. 83, 101. 
Musil, R. 1955: Osteologický materiál z paleolitického sídliště v Pavlově, Práce 

brněnské základny ČSAV 27, 279-319. 



- 1959: Das osteologische Material aus der paläolitischen Siedlungsstätte in Pavlov AR 
8, 83-106. 

Müller – Beck, H. J. 1957: Paläolitische Kulturen und  pleistozäne Statigrafie in 
süddeutschland, EG 8, 116, 140.  

Müller-Wille, W. 1954: Arten der menschlichen Siedling, Abhandl.d. Akad.f. 
Raumforschung u. Landesplannung (Bremen) 28, 141-163. 

Oelmann, F. 1927: Haus und Hof im Alternuj I. Berlin – Leipzig. 
Oliva, M. 1987: Aurignacien na Moravě, Studie Muzea Kroměřížska 87, 5-128. 
- 1996: Epiaurignacien en Moravie: le chengament économique pandant le deuxiéme 

interpleniglaciaire wurmien. In: The Upper Palaeolithic. XIII th UISPP Congress. 
Colloquium VI. Forli, 69-81.  

Otte, M. 1981: Le gravettien en Europe centrále. Disertationes archeologicae Gandenses 
20. Tempel. Grugge. 

- 2000: Aproches du comportement au Mousteérien. BAR International Series 833. 
Oxford. 

- 2003: Recherches sur le Paléolithique supérieur. BAR International Series  1107. 
Oxford. 

Penck, A. – Brückner, E. 1901–09: Die Alpen im Eiszeitalter I-III – 1199. Leipzig. 
Petersen, E. B. 1973: A survey of the late paleolithic and the mesolithic of Denmark. 

The mesolithic in Evropy. Warsawa, 77-127. 
Pidopličko, I. G. 1969: Pozdněpaleolitičeskoje žilišče iz kostej mamonta na Ukrajině.  

Kijev. 
Praslov, N. D. –  Rogačev, A. N. ed. 1982: Paleolit kostěnkovsko-borščevskogo rajona 

na Donu, 1879–1979. Leningrad. 
Prošek, F. 1946: Nález clactonského úštěpu v Letkách, PA XLII, 132-136. 
- 1951: Mesolitická chata v Tašovicích, AR III, 12-15. 
- 1952: Výzkum Děrovaé jeskyně na Kotýzu u Koněprus, AR 4, 206-209. 
- 1953: Szeletien na Slovensku, SlA 1, 133-164. 
- 1955: Paleolitické sídelníobjekty na nalezišti Barca I, AR VII, 721-729. 
- 1954: Statigrafické otázky československého paleolitu, PA 55, 35-74. 
- 1959: Mesolitická obsidiánová industrie ze stanice Barca I, AR XI, 145-151. 
- 1961: Mladopaleolitická obydlí v Československu, PA LII, 57-75. 
Prošek, F. – Ložek, V. 1951: Zpráva o výzkumu v Letkách nad Vltavou, Věstník 

Ústředního ústavu geologického XXVI, 101-104. 
- 1954: Statigrafické otázky československého paleolitu, PA 55, 35-74. 
Rajala, E. – Westergren, E. 1990: Tingby – A Mesolithic Site with the remains of a 

House, to the West of Kalmar, in the Province of Småland, Meddelanden från 
Lunds Universitets Historiska Museum 1989–1990, 5-30.  

Rogačev, A. N. 1955a: Aleksandrovskoje poselenije drevnekamennovo veka u sela 
Kostěnki na Donu. Materialy u isledovanija po archeologii SSSR 45. 

- 1957: Mnogoslojnyje stojanki Kostěnskovo-Boršeovskovo rajona na Donu i problémy 
razvitija kultury v epochu verchněvo paleolita na Ruskoj Ravnině. Paleolit i neolit 
SSSR, t. 3, Materialy u isledovanija po archeologii SSSR 59, 9-134. 

Růžičková, E – Minaříková, D. 1991: Petrology of Lower Pleistocene continental 
deposits – Beroun highway, Antropozoikum 20, Praha, 39-69. 

Růžičková, E – Růžička, M. et al. 2001: Quaternary clastic sediment sof the Czech 
Republic. Textures and structures of the main genetic types. Praha.  



Sergin, V. Ja. 1978: Raskopki paleolitičeskogo žilišča v Gontcach, Archeologičeskie 
Otkrytija 1977 Goda 83. Moskva. 

- 1979: Raskopki Goncovskogo paleolitičeskogo poselenija, Archeologičeskie Otkrytija 
1978 Goda, 83. Moskva. 

- 1981a: Raskopki žilišča na Gontcovskom paleolitičeskom poselenii, Kratkie 
Soobščenija Instituta Archeologii 165, 43-50. 

- 1981b: Raskopki v Goncach, Archeologičeskie Otkrytija 1980 Goda, 310. Moskva. 
- 1987: Struktura Mezinskogo paleolitičeskogo poselenija. Moskva. 
Schmidt, W. – Koppers, W.  1924: Der Mensch aller Zeiten III. Völker und Kulturen 1. 

Wien. 
Sklenář, K. 1975: Palaeolithic and Mesolithic Dwellings: Problems of Interpretation, PA 

LXVI, 266-304. 
- 1976: Palaeolithic and Mesolithic Dwelings: An essay in Classification, PA LXVII, 

249-340. 
- 1977: Nejstarší lidská obydlí v Československu. Praha. 
- 1984: Za jeskynním člověkem. Praha. 
- 1989: The dwelling structure at Přezletice and its historical kontext. In: Fridrich, J. 

1989: Přezletice: A Lower Palaeolithic Site in Central Bohemia (Excavations 
1969–1985). Fontes Archaeologici Pragences 18. Praha, 57-67. 

- 2004: Historie a současné otázky rekonstrukce paleolitických obydlí, Živá archeologie 
5, 10-23.  

Smolíková, L. 1991: Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section, 
Antropozoikum 20, Praha, 71-101. 

Soffer, O. et al. 1997: Cultural stratigraphy at Mezhirich, an Upper palaeolithic site in 
Ukraine with multiple occupations, Antiquity 71, 48-62. 

Stapert, D. – Street, M. S. 1997: High resolution or optimum resolution? Spatial 
analysis of the Federmesser site at Andernach, Germany, World Archeology 29, 
172-194. 

Stringer, C. B. – Mellars, P. 1989: The human revolution. New Jersey. 
Svoboda, J. 1976: Zur Problematik der magdalénienzeitlichan Kunst Mitteleuropas, 

Anthropos N. S. 14, 163-193.  
- 1977: The mesolithic settlement in the region of Polomené Mountains (North 

Bohemia), Anthropologie XV, 123-136. 
- 1980: Křemencová industrie z Ondratic. K problému počátků mladého paleolitu. 

Studie AÚ ČSAV Brno. Praha.  
- 1983: Raw material sources in Early Upper Palaeolithic Moravia. The koncept of lithic 

exploitation areas, Antropologie N. S. 21, 147-158. 
- 1986a: K počátkům mladého paleolitu v brněnské kotlině. Statigrafie, ekologie, 

osídlení, AR 38, 32-45. 
- 1986b: Mistři kamenného dláta. Praha. 
- 1987: Stránská skála. Bohunický typ v brněnské kotlině. Praha. 
- 1989a: Další objev paleolitického hrobu v Dolních Věstonicích, AR 41, 233-242. 
- 1989b: Výzkum mamutí skládky u Dolních Věstonic (okr. Břeclav), PV 1986, 7-8. 
- 1991: Neue Erkentnisse zur Pekárna Höhle im Mährischen Karst, AK 21, 39-43.  
- 1994: The Pavlov site, Czech Republic. Lithic evidence from the Upper Palaeolithic. 

JFA 21, 69-81. 
-1996: Archaický artefakt z Modletic, PV 1992, 40-41, 124. 
- 1999: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno. 



- 2000: The depositional kontext of the Early Upper Palaeolithic human fissils from the 
Koněprusy (Zlatý kůň) and Mladeč Caves, Czech Republic, Journal of Human 
Evolution 38, 523-536. 

- 2003: Mezolit severních Čech. Dolnověstonické studie 7. Brno. 
Svoboda, J. et al. 1991: Dolní Věstonice, Western slope. Liège. 
Svoboda, J. et al. 1994: Paleolit Moravy a Slezska. Brno. 
Svoboda, J. et al. 2002: Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie. 

Dolnověstonické studie 7. Brno. 
- 2002: Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. Dolnověstonické studie 8. 

Brno. 
Svoboda, J. – Cílek, V. – Jarošová, L. 1998: Zum Mesolithikum in den 

Sandsteingebieten Nordböhmens, Archäol. Korrespondenzblatt 28, 357-372. 
Svoboda, J. – Bar-Yosef, O. (eds) 2003: Stránská skála. Origins of the Upper 

Palaeolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic. Dolnověstonické studie 
10 – American School of Prehistoric Research, Bulletin 47. Brno. 

Sýkorová, I. – Fridrich, J. 2005: Velké Přítočno – sídliště staropaleolitického člověka 
ve středních Čechách. Praha. 

Šovkopljaz, I. G. 1955: Dobraničevskaja paleolitičeskaja  stojanka, Kratkie soobščenija 
Instituta Istrii Matěrial’noj Kul’tury AN SSSR, 59. 

- 1965: Mezinskaja stojanka. Kiev. 
Tarasov L. M., 1965: Paleolitičeskaja stojanka Gagarino (po raskopkam 1962 g.), MIA 

131, 111-141. 
Thurzo, M. 1985: Miliony rokov človeka. Bratislava. 
Thieme, H. 1983: Meittelpaläolithische Siedlungstrukturen in Rheindahlen (BRD), EAZ 

24, 362-374. 
- 1998: Altpaläolitische Wurfspeere von Schöningen, Niedersachsen, Praehistorica 

Thuringica 2, 22-31. 
- 1999: Altpaläolitische Holzgaräte aus Schöningen, Lkr. Helmstedt. Bedeutsame Funde 

zur Kulturentwicklung des frühen Menschen, Germania 77/2, 451-487. 
Tyráček, J. 1991: The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy, 

Antropozoikum 20, 143-154. 
Tyráček, J. – Kovanda, J. 1991: The Beroun highway – a new key profile for the 

continental Lower Pleistocene in Central Europe, Antropozoikum 20, 9-37. 
Valoch, K. 1960: Magdalénin na Moravě. Brno. 
- 1965: Die Höhle Šipka und Čertova díra bei Štramberk, Anthropos 17, NS 9, Brno, 5-

134. 
- 1971: Les Paléolithiques inférieur et moyen en Europe Centrale, Actes du VIIIe 

Congrés international des science préhistoriques et protohistoriques I, Beograd, 
27-40. 

- 1976: Die altsteinzeitliche Fundstelle in Brno-Bohunice. Praha. 
- 1978: Die endpaläolitische Siedlung in Smolín. Studie Archeologického ústavu ČSAV 

v Brně VI. Praha.  
- 1987: The Early Palaeolithic Site Stránská skála I near Brno (Czechoslovakia), 

Antropologie 25, 125-142. 
- 1988: Le taubachien e tle Micoquien de la grotte Kůlna en Moravie 

(Tchéchoslovaquie). In: Otte, M (ed.) 1988: L´Homme de Néanderthal 4, La 
Technik. Liège, 205-217. 

- 1996: Le Paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie. Préhistoire d’Europe 3. Grenoble. 



Vasilev, S. A. – Soffer, O. – Kozlowski, J. 2003: Perceived Landscapes and Bulit 
Enviroments. The cultural geography of Late Palaeolithic Euroasia. BAR 
International Series 1122. Oxford. 

Veil, S. (ed.) 1978: Alt- und mittelsteinzeitliche Fundplätze des Rheindahlen. Köln. 
Veličko, A. A.  et. al. 1982: Guidebook for excursion C-3. INQUA XI Congress. 

Moscow. 
Vencl, Sl. 1962: Příspěvek k osídlení magdalénského osídlení Čech, AR 14, 498, 517-

541. 
- 1966: Le Paléolithique tardif en Bohême. In: Filip, J. (red.) 1966: Investigations 

archéologiques en Tchecoslovaquie. Praque, 21-22.  
- 1982: K otázce zániku sběračsko-loveckých kultur, AR 34, 648-694. 
- 1986: The role of hunting-gathering populations in the transition to farming: a Central 

European perspective. In: Zvelebil, M. (ed.) 1986: Hunters in transition. 
Cambridge, 43-51. 

- 1994: The Upper and Late Palaeolithic, and the Mesolithic. In: Fridrich, J. – Vencl, Sl. 
1994: Investigation into the Palaeolithic and Mesolithic, 1969–1993. In: 25 Years 
of Archaeological Research in Bohemia. Památky archeologické – Supplementum 
1. 16-20. 

- 1995: Hostim. Magdalenian in Bohemia. Památky archeologické – Supplementum 4. 
Praha. 

- 2006: Nejstarší osídlení jižních Čech. Praha.  
Vitruvius 1979: Deset knih o architektuře. Praha. 
Wankel, J. 1881: Prähistorische Funde in der Pekárna – Höhle, MAGW 10, 347-348. 
- 1882: Bilder aus der Mährischen Schweiz. Sien.  
- 1884: První stopy lidské na Moravě, Časopis Vlastivědného musejního spolku 

Olomouc 1, 2-7, 41-49, 89-100, 137-147. 
Zaliznjak, L. L. 1984: Mezolit Jugo-Vostočnogo Polesná. Kiev. 
- 1986: Kulturno-chronologičeskaja periodizaci mezolita Novgorod Severského 

Polesná. Pamyatniky kamenného veka Levoberezchnoy Ukrajiny. Kiev, 74-142. 
- 1997: Mesolithic Forest Hunters in Ukrainian Polessye. BAR International Series. 

Oxford. 
Zamjatnin, S. N. 1934: Gagarino, Kratkije soobščenija Instituta Istorii materialnoj 

kultury. Moskva. 
 
 


