PŘÍLOHY / APPENDICES

PŘÍLOHA Č. 3 / APPENDIX N. 3

Typologie / Type list
V použitém seznamu typů využívám v převážné míře názvosloví původního překladu z francouzštiny (Valoch 1965a). Typy označené
kurzívou jsem nepoužíval při typologické klasifikaci. / Type list according F. Bordes (1961). Bifacial types added under number 63.
Tool types in italic are not used in the frame of typological classification.
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levalloiský úštěp
levall. úštěp nevýrazný
levalloiský hrot
levall. hrot retušovaný
pseudolevalloiský hrot
moustérienský hrot
moust. hrot protáhlý
dvojhrot
drasadlo přímé single
drasadlo konvexní
drasadlo konkávní
dvojité drasadlo přímé
dvojité dr. vyklenuté-přímé
dvojité dr. vkleslé-přímé
dvojité drasadlo vyklenuté
dvojité drasadlo vkleslé
dvojité dr. konkávní-konvexní
hrotité drasadlo přímé
hrotité drasadlo vyklenuté
hrotité drasadlo vkleslé
úhlové drasadlo
drasadlo příčné přímé
drasadlo příčné vyklenuté
drasadlo příčné vkleslé
drasadlo ventrální
drasadlo ventrální příčné
drasadlo strmě retušované
drasadlo se ztenčeným hřbetem
bifaciální drasadlo
drasadlo střídavé
škrabadlo
škrabadlo nevýrazné
rydlo
rydlo nevýrazné
vrták
vrták nevýrazný

typical Levallois flake
atypical Levallois flake
Levallois point
retouched Levallois point
pseudo-Levallois point
Mousterian point
elongated Mousterian point
limace
straight side scraper
single convex side scraper
single concave side scraper
double straight side scraper
double straiht-convex scraper
double straight-concave scraper
double convex side scraper
double concave side scraper
double concave-convex side scraper
convergent straight scraper
convergent convex scraper
convergent concave scraper
offset scraper
straight transverse scraper
convex transverse scraper
concave transverse scraper
side scraper on ventral face
transversal scraper on vetral face
abrupt retouched side scraper
side scraper with thinned back
side scraper with bifacial retouch
alternate retouched side scraper
typical end scraper
atypical end scraper
typical burin
atypical burin
typical borer
atypical borer
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nůž s retušovaným bokem
nůž s retušovaným bokem nevýrazný
nůž s přirozeným bokem
oškrabovač
příčná retuš
štípač
vrub
vrub dorzální
vrub ventrální
vrub alternující
vrub clactonský
zoubky
zoubky dorzální
zoubky ventrální
zoubky alternující
zoubkované drasadlo
alternující rydlový zobec (alternující ozub se stříd. retuší)
úštěp s ventrální retuší
ú. se strmou vysokou retuší
ú. se střídavou vysokou ret.
ú. se strmou nízkou ret.
ú. se střídavou nízkou ret.
retuš oboustranná
hrot archaický
hrot typu Tayac
hrot typu Quinson
trojboký úštěp s vrubem
pseudomicroburin
úštěp s terminálním vrubem
sekera
hoblík
hrot s řapem
nástroj s řapem
jednostranný sekáč
sekáč úštěpový (inverzní sekáč)
sekáč dvoulící
odštěpovač
opotřebení
zlomek nástroje
bifaciální nástroje
listovitý hrot
pěstní klín
pěstní klín plankonvexní
listovitý klínek
klínový nůž
listovité drasadlo

typical backed knife
atypical backed knife
naturally backed knife
raclette
truncated blade or flake
Mousterian tranchet
notch
notch on dorsal face
notch on ventral face
alternated notch
Clactonian notch
denticulate
denticulate on dorsal face
denticulate on ventral face
alternate denticulate
denticulated side scraper
alternare retouched beaks
piece retouched on ventral face
abrupt retouched piece (thick)
alternate retouched piece (thick)
abrupt retouched piece (thin)
alternate retouched piece (thin)
bifacially retouched piece
archaic point
Tayac point
Quinson pont
notched triangle
pseudo-microburin
end-notched piece
hachoir
rabot
tanged point
tanged tool
chopper
inverse chopper
chopping tool
splintered tool
used tool
fragment of tool
biface
leaf point
handaxe
planconvex handaxe
small leaf-handaxe
bifacial backed knife
leaf side scraper

