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Literatura
Neuvedeno.

Summary
A core fragment made from erratic flint was found in the trench 
during the water supply construction south of Kůlna Guesthouse 
in Jedovnice (Blansko District) in April 2021.

Petr Kos

Jemnice (okr. Třebíč)
„Svícníky“.
Střední paleolit, počáteční fáze mladého paleolitu. Ojedinělý artefakt. 
Povrchový sběr. Průzkum. Uložení nálezu: dočasně u nálezce.

Lokalizace: WGS-84 – 49.0053517N, 15.5615067E

Na podzim roku 2021 byl při povrchovém průzkumu v polní 
trati „Svícníky“ objeven ojedinělý paleolitický artefakt. Nachá-
zel se cca 1 km jihozápadně od Černého mostu u Jemnice (most 
silnice Jemnice–Menhartice přes řeku Želetavku) a cca 500 m 
vpravo silnice z Jemnice do Menhartic. Místo nálezu je situo-
váno na táhlém jižním až jihozápadním svahu uklánějícím se 
pozvolna k bezejmenné vodoteči, která se o několik set metrů 
dále vlévá do Menhartického potoka. Nadmořská výška se zde 
pohybuje okolo 463 m. Geologické podloží je pestré a tvoří jej 
metamorfované horniny moldanubika, konkrétně amfibolity, 
granulity a ruly. V okolí se vyskytují ale také dolomitické i kal-
citické mramory až vápenatosilikátové erlany a hydrotermální 
křemenné žíly s Fe-zrudněním, jejichž zvětráním vznikly přímo 
v místě nálezu potencionální zdroje nekvalitní suroviny pro vý-
robu štípané industrie. Jde o jemnozrnný hnědý poloopál v pra-
věku však asi nevyužívaný. Další zde identifikovanou místní 
surovinu reprezentují až 4 cm velké, prizmaticky vyvinuté kry-
staly křišťálu a záhnědy, vzniklé hlavně na puklinách granulitu 
a v dutinách křemenných žil. Eluvium hornin pokrývá tenká vrs-
tva kvartérních kamenitých deluviálních hlín.

Získaný artefakt může být klasifikován jako nesouměrný bi-
faciálně retušovaný hrot nepravidelně trojúhelníkovitého tvaru 
(rozměry 52 × 39,5 × 15 mm, hmotnost 23,9 g). Hrot je vyroben 
z kvalitního hnědého opálu, a většinu jeho povrchu pokrývá in-
tenzivní okrově žlutá patina. Ta je na některých místech silně 
zvětralá, což se projevilo jejím odloupnutím a setřením stop 
po negativech (obr. 13). Agresivnost patiny pak může být způ-
sobena vlastnostmi samotné suroviny či podmínkami v půdě, 
ovlivněnými zdejším geologickým podložím. Z jedné strany je 
patrno také několik rezivých oděrek svědčících o delším pobytu 
artefaktu v ornici. Na jedné z ploch (ve špičce hrotu) a menší 
části jednoho boku se nachází původní neoštípaný povrch su-
roviny. Opál, ze kterého byl hrot vyroben, není místní prove-
nience, ale pochází pravděpodobně ze zvětralin mramorů až 
erlanů v Drosendorfské jednotce moravika (výskyty například 
u Hluboké, Mešovic či Lubnice).

Hrot může být datován pouze rámcově do období středního 
až počáteční fáze mladého paleolitu. Jednorázový povrchový 
sběr v místě nálezu prozatím nepřinesl žádné další artefakty, 
které by umožnily blíže definovat stáří hrotu a charakter zdej-
ších lidských aktivit. V okolí se podařilo objevit pouze jednotlivé 
kusy zastupující štípanou a broušenou industrie z období neo-
litu, které mohou souviset s již v minulosti identifikovaným síd-
lištěm kultury s moravskou malovanou keramikou, nacházejícím 
se cca 1 km východním směrem (souhrnně Bartík 2014).

Z pohledu rozsahu paleolitického osídlení Moravy byl nález 
učiněn ve zcela periferní oblasti s prozatím nízkým počtem do-
kladů o pobytu lidí. Nejbližší ojedinělé mladopaleolitické arte-
fakty jsou známy z Jemnice – „U nádraží ČD“ (Vokáč, Houzar 
2002), Louky u Jemnice, Police (Koštuřík et al. 1986), Uherčic 
(Oliva 2005), Chvalkovic a Vratěnína. Početnější a chronolo-
gicky zařaditelné kolekce (aurignacien) se pak nacházejí nejblíže 
až z okolí dolnorakouského Drosendorfu (Kiessling 1928).
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Summary
A bifacially retouched point (Fig. 13) made from patinated 
brown opal was found during a surface survey in autumn 2021 
in Jemince – “Svícínky” field (Třebíč District). This isolated find 
can be tentatively dated to the Middle to Early Upper Paleolithic.
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Obr. 13. Jemnice. Hrot z opálu. Foto J. Bartík, kresba J. Brenner.
Fig. 13. Jemnice. Point made from opal. Photo by J. Bartík, drawing by J. Brenner.
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