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V pátek 18. října 2013 za slunečného a suchého počasí  uskutečnil AK tematický zájezd, 

jehož hlavním cílem bylo systematicky projít naše dříve objevené pravěké lokality a zjistit

terénní  podmínky pro další povrchové sběry v následujících měsících. V dopoledních 

hodinách jsme přijeli vlakem do cílové stanice Lipník nad Bečvou na Přerovsku. Odtud 

autobusem na levý břeh Bečvy do pět kilometrů vzdálené malé obce Lhota, kde jsme pěšky 

pokračovali polním úsekem Malé stráně k aurignacké stanici Lhota 1 z období mladého 

paleolitu. V roce 1974 ji objevil bývalý vedoucí AK Jiří Fryč. Výjimečné nálezy štípané 

industrie jsou prezentovány listovitými hroty, které spolu s ostatními nálezy byly uvedeny do 

odborné archeologické literatury v uplynulých letech. V centru naleziště bylo pole čerstvě 

zoráno. Podařilo se nám, ale  najít jen několik patinovaných úštěpů. Další pěší terénní výzkum 

jsme směřovali přes obec Hlinsko k místu Kudlov, kde se nachází  u potoka Libuška 

polykulturní sídliště Kudlov 1. Nálezové podmínky byly nepříznivé, proto jsme se vydali 

kolem obce Oldřichov přes most na pravý břeh Bečvy u Oseku nad Bečvou zpátky k městu 

Lipník nad Bečvou. Před Lipníkem v místě bývalých chmelnic jsme vyhledali několik částí 

štípané industrie a keramiky datované obecně do neolitu. V závěru roku 2013 provedeme 

dokumentaci nálezů za letošní rok a výsledky budou předneseny na výroční schůzi AK.
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                       Pohled na lokalitu Lhota 1 na Přerovsku.    

                                                       
Lhota 1 - paleolitický silicitový patinovaný listovitý hrot.




