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Zprávy o výzkumech za rok 2012: Paleolit

TVRDONICE (OKR. BŘECLAV)

Bezejmená trať. Paleolit-mezolit? Ojedinělý nález.
Uložení nálezu: Regionální muzeum v Mikulově, př.č.
01/13.
Během archeologického dohledu při stavbě plynovodu byl na bodu 48°46’19.791”N, 16°57’32.745”E
(WGS-84) nalezen patinovaný, místy retušovaný, typově
neurčitelný, štípaný předmět nejspíše z křídového spongolitu místy s vápnitým sintrem, hrany jsou ohlazené.
Nelze jednoznačně rozhodnout, zda se jedná o artefakt
nebo naturfakt. Geologické podloží zde tvoří pleistocenní
váté vápnité písky (dle informce ze serveru http://mapy.
geology.cz).
František Trampota

Resumé
A chipped stone-like object, possibly from spongolite
chert was found at the above mentioned location. It is not
clear if this object is an artefact.

VAVŘINEC (K. Ú. SUCHDOL V MORAVSKÉM KRASU,
OKR. BLANSKO)
Jeskyně Pod hradem. Paleolit. Jeskyně. Systematický výzkum.

Jeskyně Pod hradem je situovaná v Moravském krasu, přibližně 21 km severně od Brna na západním svahu
Pustého žlebu. Vstup do jeskyně se nachází cca 60 metrů
nade dnem údolí. V roce 2011 jsme při archeologickém
výzkumu odkryli sedimenty ve čtvercích A a C a v roce
2012 čtverec B, který jsme prokopali do hloubky 260 cm.
Hlavní výzkumné otázky tohoto projektu se týkají
místního paleoprostředí a paleoklimatu během marinního
izotopového stupně 3 (Marine Isotope Stage 3 – MIS3).
Vytvořili jsme několik empirických data setů, které používáme jako proxy pro interpretace paleoprostředí, paleoklimatu a formačních procesů na lokalitě. Tyto údaje zahrnují pylová spektra, spektra uhlíků, mikrofaunu, velkou
faunu a zjištění na bázi mikromorfologie a geochemie.
Výsledky analýz pylů, uhlíků, stabilních izotopů a mikrofauny poskytují komplexní obraz glaciální krajiny s řadou různých typů prostředí a biomů. Dvanáct doposud
změřených AMS dat indikuje fakt, že námi odkrytý profil
(vrstvy 3-12) vznikl v době mezi 27 tisíci až 50 tisíci let
(po kalibraci). Předběžné výsledky mikromorfologické
studie ukazují, že stratigrafické horizonty můžeme rozdělit jak do studených, tak do několika relativně teplejších
a vlhčích období.
Ze čtverců A a C jsme získali více než 14 950 kostí (mimo frakce získané mokrým sítováním, tj. <2 mm).
Většina kostí je vysoce fragmentovaná, a proto bylo
z celkového počtu kostí možné identifikovat pouze 4 %.
Kosti medvěda jeskynního (Ursus spelaeus) jsou zastoupeny v každé pleistocenní vrstvě. Ostatní nalezené druhy
byly sob, jelen, vlk, pratur, kůň, zajíc, liška a středně velký pták. Všechny námi popsané vrstvy jsou tvořeny nevytříděnými prachovitými hlínami a nevytříděnou frakcí
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ostrohranných až polozaoblených vápencových klastů.
Výrazné je nabohacení sedimentů fosfáty a to v důsledku rozkladu vývržků a exkrementů (včetně guána). Místy jsou sedimenty prosyceny jemnozrnnou Si02 hmotou,
pocházející původně pravděpodobně z rozkladu fytolitů.
Navzdory tomu, že naše interpretace nepotvrdily
existenci interstadiálu Pod hradem tak, jak byl definován
Musilem (1965) a ostatními, a dále komentovaný Kuklou
(1968), v širším měřítku tento výzkum potvrdil některé
výsledky z předchozího výzkumu (1956–1958). Vysoký
poměr kostí mláďat a mladých jedinců jeskynního medvěda potvrzuje, že tato jeskyně byla využívána jeskynními medvědy pro přezimování a rození mláďat. Během
výzkumů byla znovu potvrzena přítomnost porcelanitu,
který byl v minulosti v této jeskyni již nalezen. Nejbližší
zdroj této suroviny se nachází v blízkosti Kunětické hory
u Pardubic (Nerudová et al. 2012), tj. cca ve vzdálenosti 120 km od námi zkoumané lokality. Transport tohoto
typu kamenné suroviny je prozatím pro moravské jeskyně
ojedinělý. Malý počet nalezených artefaktů též potvrzuje, že lidé tuto jeskyni navštěvovali jen zřídka a na krátkou dobu. Předběžné výsledky ze stratigrafických srovnání též naznačují podobnosti mezi profilem 2 (Pelíšek
1965,113–115) a tímto výzkumem. Výsledky nynějšího
výzkumu se dále zpracovávají a budou publikovány v několika časopisech. Některé analýzy jsou stále prováděny.
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