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Při evidenci archeologických sbírek jsem vybral zapomenutou kolekci devadesáti kusů   

štípané industrie, kterou v sedmdesátých letech 20. století našel povrchovým průzkumem můj 

otec, neprofesionální archeolog Jiří Fryč. Sbírka artefaktů Jiřího Fryče z lokality Libhošť - 

pískovna nebyla zatím publikována v archeologické literatuře. Obec Libhošť leží mezi 

severním úpatím Libhošťské hůrky ( 493 m ) a návrším Břehy ( 326 m ) jihozápadně 5 

kilometrů od města Nového Jičína. Lokalita se nachází asi 1000 metrů jihovýchodně od obce 

Libhošť v mírné stráni, která směřuje k Libhošťské hůrce (493 m. n. m.). Naleziště je 

položeno v nadmořské výšce 330. metrů, členitém terénu, blízko bývalých pískoven a 

nedaleko pramene malého vodního zdroje. Nedaleko odtud v minulosti probíhala těžba 

vápence. Štípaná industrie je zhotovena z rohovce a místního baltického pazourku, který se 

zde vyskytuje na povrchu v hojném množství, některé valouny nalezené v minulých letech 

vážily i několik kilogramů. Většina silicitových nástrojů je pokryta šedobílou patinou a 

některé jsou prošlé žárem ohně. Početnou skupinu nálezů tvoří čepelky s otupenou laterální 

retuší, která bývá charakteristická pro pozdní paleolit, některé drobné jemně retušované 

nástroje člením do mezolitického období. Na obrázku 1 - 4,8 jsou čepele s otupenou laterální 

retuší, obr. 5 - patinovaná mikročepelka se zoubky, obr. 6 - 7 patinované čepelky s místní 

retuší, obr. 9 - zlomek patinované čepele s vrubem, obr. 10 - lichoběžníková čepel se strmou 

retuší a vrtákem, obr. 11 - 14 - čepele se strmou laterální retuší, obr. 15 - 16 patinované čepele 

s místní retuší, obr. 17 - zlomek ohněm přepálené čepelky s laterální retuší. Na obrázku 18 - 

19 jsou patinované čepelové hroty s laterální retuší, obr. 20 - plošně retušovaný hrot s laterální 

retuší, obr. 21 - plošně retušovaný patinovaný hrot s vruby na bazální straně, obr. 22 - výrazný 

šedě patinovaný miniaturní hrot s vruby na bazální straně vyrobený z úštěpu. Na obrázku 23 

je vrták se strmou retuší, obr. 24 vrták na čepeli, obr. 25 - 26 mikrovrtáky s laterální retuší, 

obr. 27 - vrták s laterální retuší. Na obrázku 28 - 31 jsou patinovaná mikrorydla, obr. 32 - 

klínové středové rydlo, obr. 33 - vrub na úštěpu, obr. 34 - miniaturní drásadlo. Na obrázku 35 

je atypické škrabadlo s laterální retuší, obr. 36 - 37 jsou čepelová škrabadla s laterální retuší. 

Severozápadním směrem asi 600 metrů od lokality Libhošť - pískovna ( Li - P ) jsou ještě 

další tři rozsáhlá paleolitická naleziště, která mnoho let intenzivně zkoumá příborský 

neprofesionální archeolog Jan Diviš. Jsou v přehledové mapě označená jako Libhošť - u 

silnice 1 ( Li - S1) - odtud pochází 50 ks nálezů z pozdního paleolitu, Libhošť - u silnice 2 ( 

Li - S2 ) - 20 ks nálezů, 2 ks je možno zařadit do středního a starého paleolitu, jedná se o silně 

patinovaný hrot a patinovanou čepel s místní retuší, ostatní do pozdního paleolitu - např. 

světlešedý hrot s místní retuší na úštěpu - obr. 38, rozměry 21 x 14 x 4,5 mm, Libhošť - 

čerpadlo PHM ( Li - PHM) - 10 ks nálezů pozdního paleolitu. Počáteční nálezy štípané 

industrie z Libhoště byly uvedeny poprvé do literatury Janem Divišem v roce 1981 v 

publikaci věnované desetileté činnosti Archeologického klubu (AK) v Příboře pod názvem 

Archeologické nálezy vypovídají. V této publikaci je uveden stručný přehled nově 

objevených lokalit za dobu existence AK. Z povrchových výzkumů let 1976 - 1980 u obce 

Libhošť je zde popsáno třicet kusů artefaktů, které jsou většinou zařazeny do období pozdního 

paleolitu. V současné době členové AK evidují všechny předešlé a nové nálezy v elektronické 

podobě programu MS Excel. Povrchovým výzkumem okolí Libhoště se také zabýval na 

počátku 20. století libhošťský páter Josef Slavíček. Jeho rozsáhlá sbírka obsahovala 

zkameněliny z druhohorního jurského moře a několik nálezů datovaných do pravěku. 

              

       

 



Výběr štípané industrie z lokality Libhošť - pískovna. 



 
            

            

  
                 

          

  
                           

            

            
             

Silicitový hrot. Libhošť - mapa s vyznačením archeologických lokalit. 

Pohled na lokalitu Libhošť - pískovna z jižní strany. 

Pohled na Libhošťskou hůrku ze severní strany. 


