Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory)
Neolithic mining area at the cadastral area of the village Jistebsko (the Jizera Mountains)

Blanka Šreinová1) a Vladimír Šrein2)
1)

Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

2)

Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5 - Barrandov

Abstrakt
Neolitický těžební areál objevený v roce 2002 na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory) patří mezi největší
a nejstarší památky svého druhu v České republice. Těžba a zpracování suroviny, která sloužila k výrobě
kamenných broušených nástrojů a zásobovala pravděpodobně tehdejší střední Evropu, zde podle zjištění rozptylu
suroviny probíhala od nejstarší fáze neolitu kultury s lineární keramikou (5 400 př.n.l.) pravděpodobně až do
konce starší fáze kultury s vypíchanou keramikou (4 500 př.n.l.). Zcela intaktně zachovalý areál o ploše 21,2 ha
představuje jedinečně zachovalou památku svého druhu, jejíž význam výrazně překračuje hranice České
republiky.
Surovina je vázána na kontaktní dvůr tanvaldského granitu a na základě petrologického studia lze horninu
označit jako amfibolový rohovec. Hornina se obecně označuje jako metabazalt (metabazit) a je součástí řady:
amfibolová břidlice - amfibolový rohovec - nefrit. Hornina se vyznačuje vysokou houževnatostí, velkou tvrdostí,
dobrou štípatelností a obrusností a je ideální na výrobu broušených kamenných nástrojů. Její technologické
vlastnosti jsou dány petrografickou stavbou, hornina je velmi jemnozrnná, převažující aktinolitové jehlice
prorůstají s živcem, makroskopicky je patrné jemné páskování, lom je lasturnatý.
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Abstract
Neolithic mining area discovered in 2002 at the cadastral area of the village Jistebsko (the Jizera
Mountains) is one of the largest and oldest monuments of its kind in the Czech Republic. Mining and processing
of raw material served to produce polished stone tools and probably supplied the whole Central Europe.
According to the findings of scattered material it lasted from the oldest Neolithic phase of the Linear Pottery
culture (5400 BC) probably until the end of early stage Stroked pottery culture (4500 BC). The completely intact
region with an area of 21.2 hectares represents a uniquely preserved monument of its kind, whose importance
significantly exceeds the borders of the Czech Republic.
The raw material is bonded to the Tanvald contact granite zone, and on the basis of petrological studies it
can be described as the amphibole chert. The rock is generally referred to as metabasalt (metabasic) and is part
of a series: amphibole slate - amphibole chert - nephrite. The rock is characterized by high toughness, high
hardness, good divisibility and abrasion resistance and it is ideal for the production of polished stone tools. Its
technological properties are determined by petrographic structure, rock is very fine-grained, dominated by
actinolite needles that grow with feldspar, fine banding is evident macroscopically, fracture is conchoidal.
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Úvod
Mladší doba kamenná – neolit (5500 – 4200 př. n. l.) bylo období, kdy se v podstatě stal z lovce zemědělec.
Lidé přebývali delší dobu na jednom místě, stavěli stabilní osady a budovali domy, pěstovali některé plodiny
jako např. ječmen a pšenici, používali kamenné mlýny, pekli chleba, chovali ovce, kozy, prasata. V neposlední
řadě pak vyráběli štípané i broušené kamenné nástroje, které jim sloužili k pracím souvisejícím s běžnou denní
činností. Ve střední Evropě používali na výrobu broušené industrie velmi tvrdou a houževnatou, ale přitom dobře
opracovatelnou horninu.
Provenience této horniny (amfibolového rohovce) byla po mnoho let neznámá. První zmínky o surovině se
datují na počátek 20. století, kdy jejich podobnost s neolitickými sekerkami zaznamenal A. Huyer. Zahynul však
během 1. světové války a tak po roce 1918 jeho práci zveřejnil J. Gränzer. Zmíněná práce však byla publikována
pouze v lokálním tisku a navíc kurentem, který byl pro mnohé nečitelný a poznatky tak byly na několik let
zapomenuty.

Němečtí autoři Schwarz-Mackensen a Schneider (1983) uvažovali o původu suroviny až z Balkánu,
Illášová a Hovorka (1995) a Illášová a Cheben (1992) uvádějí jako možnou provenienci oblast v Polsku, nebo v
rakovecké jednotce Spišsko-gemerského rudohoří. Vencl (1975) a Kalferst (1994) naznačují, že rozsáhlé
dobývací centrum tzv. „zelených břidlic“ existovalo i v severních a severovýchodních Čechách, přičemž na tuto
skutečnost ukazovalo i rozmístění neolitických dílenských areálů zpracovávajících uvedenou surovinu
v Podkrkonoší a v Pojizeří. Důkladnější petrograficko-mineralogické studium hornin vedlo k bližšímu vymezení
provenience do oblasti podhůří Jizerských hor a Krkonoš i Bukovanskou (1992).

Obr. 1 Oblast neolitické těžby - Jistebsko (stav k roku 2009).

Obr. 2 První nálezy úštěpů po neolitické těžbě suroviny na výrobu kamenné industrie, květen 2002.

Detailní petrografické, mineralogické a chemické studium Šreina et al. (1998, 1999, 2000) a Šreinové et al.
(1997, 2000) dále podrobněji specifikovalo charakter hornin artefaktů, výrazně ovlivněných kontaktní
metamorfózou. Pozornost tak byla soustředěna (po vyloučení možné zdrojové oblasti v jiných částech České
republiky) na horniny, které se vyskytovaly v blízkosti granitového masivu v podhůří Jizerských hor. Nálezy
hornin blízkého chemického složení v kontaktu granitu mezi Chrastavou a Tanvaldem zúžily oblast pouze na
několik čtverečních kilometrů. Studium mechanických a fyzikálních vlastností horniny dále ukázalo, že těleso
hornin blízké amfibolitům muselo být ploché, uložené souhlasně s okolní horninou. Podrobný průzkum
vytypovaného terénu pak vedl k nálezu rozsáhlého pole povrchových dobývek (jam) a hromad odpadové sutě
jjv. od Dolní Černé Studnice (obr. 1), ve kterých bylo v květnu roku 2002 archeologem prokázáno velké
množství úštěpků a polotovarů se znaky opracování zdrojového materiálu (obr. 2). Nález neolitického těžebního
areálu na katastru obce Jistebsko otevřel nový horizont výzkumu neolitu ve střední Evropě (Šrein et al. 2002,
2003; Šída et al. 2004).
Od roku 2002 až do současnosti probíhá na lokalitě především archeologický průzkum doplněný
příležitostným průzkumem geologickým. Území, na němž se těžila v období neolitu kamenná surovina na
výrobu sekerek a další broušené kamenné industrie, se rozšířilo a doklady o těžbě se nalezly nejen směrem
k Maršovicím, ale i na širším území Velkých Hamrů (obr. 3a,b) (Přichystal 2002; Prostředník et al. 2005; Šída
2004, 2005).

Obr. 3a Podrobná geologická mapa kontaktu s tanvaldským granitem. Vysvětlivky - 1 liberecký granit; 2
tanvaldský granit; 3 krystalinikum a ostatní horniny; 4 interpolovaný průběh těles metabazitů; 5 hlavní zlomy
protínající granity a krystalinikum; 6 vedlejší zlomy; 7 průběh okraje kontaktní aureoly; 8 okraje mapových listů
1:10 000.

Obr. 3b Přehledná mapa všech lokalit s výchozy metabazitů (označené 1 – 5). 6 průběh kontaktu tanvaldského a
libereckého granitu s krystalinikem; 7 průběh okraje kontaktní aureoly; 8 plochy s nálezy metabazitů, ve většině
případů se jedná o plochy rozptylu fragmentů metabazitu ve svahových sedimentech, pouze několik lokalit
představují odkryvy se zachycenou polohou těles; 9 vrstevnice (interval 10 a 25 m), 10 okraje mapových listů
1:10 000.

Hornina
Hornina – amfibolový kontaktní rohovec (zjednodušeně „metabazit typu Pojizeří“) se nalézá na kontaktu
s tanvaldským granitem, který tvoří „jižní lem“ libereckého granitu (obr. 3a,b). Vznikla přibližně před 500 mil.
lety v souvislosti se sopečnou činností, kdy byl do moře splaven a usazen jemný sopečný popel, který spolu
s usazeninami jílu a písku vytvořil různě mocné polohy. Díky následným geologickým procesům, kdy nejprve
došlo k fázovitému zanoření horniny (zvýšil se tlak i teplota) a přibližně před 300 mil. lety k intruzi
granitoidového tělesa (na kontaktu s granitoidem se výrazně zvýšila teplota), prošla hornina významnými
metamorfními změnami, přičemž zejména kontaktní metamorfóza byla určujícím faktorem pro finální unikátní
složení a stavbu horniny. Paralelně vzájemně intimně prorůstající jehličkovité agregáty amfibolu (aktinolitu) a
bazického živce (plagioklasu) předurčují hornině unikátní vlastnosti (obr 4a,b), kdy na jedné straně jde o
nejtvrdší horninu Čech a na straně druhé o horninu dobře štípatelnou i brousitelnou.

Obr. 4ab Mikrofotografie amfibolového rohovce (metabazitu) s hojným množstvím aktinolitových jehlic, které se
vzájemně intimně prorůstají. Foto v procházejícím světle (a) a v polarizovaném světle (b), spodní strana obrázku
je 0,29 mm.
Archeologický výzkum
Archeologický průzkum probíhá v oblasti mezi Tanvaldem a Jabloncem nad Nisou již od roku 2002
s malými přestávkami dosud. Během této doby se podařilo objevit a ověřit další výskyty jak těžebních jam, tak
zájmové suroviny ve výchozech a odkryvech.
Výzkum probíhá pomocí úzkých dlouhých sond, které jsou vedené napříč těžební jámou (těžebními
jamami) (obr. 5). Původně se předpokládalo, že jde o jednu těžební jámu, avšak během archeologického
výzkumu bylo zjištěno, že se jedná o více trychtýřovitých jam, které byly při pokračující těžbě postupně
zasypávány odpadním materiálem z dalších jam v okolí.

Obr. 5 Průzkumná těžební jáma, Jistebsko 2005.

Stopy po neolitické těžbě v podobě jam (obr. 6) jsou viditelné zejména v zalesněné, během téměř 7000 let
neporušené, nebo jen nevýrazně porušené oblasti. Původní rozsah těžební lokality byl však mnohem větší, než je
tato dnes neporušená plocha. Těžba a produkce polotovarů kamenných sekerek probíhala po celém Maršovickém
vrchu. Jámy po těžbě zde byly patrné až do středověku, kdy byla na jižní straně kopce založena vesnice. Se
vznikem vesnice byl spojen vznik polí, díky kterým byl terén zplanýrován a stopy po neolitické těžbě byly
v těchto místech zahlazeny. Archeologické situace se však zachovaly pod zemí - v roce 2009 byly ve spojitosti
s průzkumem stavební parcely nalezeny nejen 4 zasypané těžební jámy ale byla prozkoumána i pravěká dílna
s ohništěm, kolem které byla nalezená až 30 cm mocná vrstva odpadu z těžby.

Obr. 6a,b Jáma s grafickým vyznačením, které odpovídá vrstevnicovému záznamu, těžební jámy s postavami.
Další neolitická těžební oblast byla potvrzena na lokalitě Velké Hamry, kde proběhly rozsahem menší
archeologické výzkumy.
Datace těžební lokality do období neolitu byla určena měřením obsahu radioaktivního uhlíku C14 ze zbytků
zuhelnatělého dřeva získaného ze sedimentu v místě jam či dílny. Bylo potvrzeno, že produkce na lokalitě
probíhala v mladší době kamenné přibližně v rozmezí 5316 – 4859 př. n. l. Další výzkum ale doložil začátek
vlastní těžby již v mezolitu (9000 – 6000 př. n. l.). Nejstarší použití „metabazitů“ je dokumentováno z konce
starší doby kamenné z období let 19000 – 21000 př. n. l. na sídlišti v Praze Jenerálce.
V návaznosti na archeologický výzkum probíhal i výzkum paleobotanický. Díky tomu byly zjištěny velmi
zajímavé souvislosti spjaté i s klimatem oblasti před 7000 lety. V podhůří Jizerských hor byl v té době les tvořen
především lípou s lískou, jilmem a habrem, přímo v oblasti těžebního areálu byl porost ovlivněný dlouhodobou
lidskou činností a vyskytovala se tu zejména bříza, borovice a líska. Obdobné složení lesa je dnes v Polabí, což
je mj. důkazem toho, že v období neolitu před 7000 lety bylo v oblasti Jistebska výrazně teplejší podnebí (v
průměru až o 3 °C). Neolitický les byl značně rozvolněný, což se projevuje vysokým zastoupením zejména
kapradin a trav. V místě s lidským osídlením je navíc zaznamenána zvýšená přítomnost jitrocele většího,
jitrocele kopinatého, pelyňku, vřesu ... Zajímavostí je nepřítomnost obilovin, což je důkazem toho, že zde
probíhala výhradně těžební činnost, nelze však vyloučit pastevectví dobytka.
Neolitickou těžební oblast si lze tedy představit jako lokálně odlesněnou plochu uprostřed jinak nevyužívané
krajiny, kde se dařilo hlavně tzv. ruderální vegetaci (člověkem ovlivněné spektrum rostlin). Odehrávala se zde
výhradně těžební činnost spojená s vydobýváním suroviny pomocí jam, které byly po vyčerpání, případně
zpracování vhodné suroviny, zasypávány odpadem vzniklým při následné těžbě. Důkazem intenzivní aktivity je i
přítomnost velkého množství uhlíků, které byly nalezeny v jamách a souvisejí s ohništi „neolitického těžaře“.
Produkce těžby, dílenské areály, distribuce a použití suroviny
Nejprve byla vytěžena a vybrána kvalitní hornina, ze které byly vyrobeny polotovary broušených
kamenných nástrojů (obr. 7), s čímž přímo souvisela i produkce ohromného množství odpadu (úštěpů). Na 1 m2
připadá průměrně 100 kusů produkčního odpadu, přičemž na ploše 1,5 km2 toto představuje 150 000 000 kusů.
Pokud počítáme, že při výrobě jednoho polotovaru vznikne 50 – 100 kusů odpadu, mohla celková produkce
dosáhnout 1 500 000 až 3 000 000 polotovarů. Při trvání těžby okolo 500 let je to 3 000 – 6 000 kusů za rok, tedy
8 – 16 za den. Při průměrné váze polotovaru 1 dkg by množství vytěžené suroviny odpovídalo nejméně 1 530 t.
Prvotní dílenské areály na výrobu polotovarů jsou vázané přímo na těžební oblast, dílenské areály na
zpracování polotovarů z amfibolového rohovce z lokalit Jistebsko a Velké Hamry se nalézají v oblastech, kde je
příhodná surovina na finalizaci (broušení a leštění) nástrojů. Touto surovinou je především hrubě až jemně zrnitý
pískovec, u kterého se zásadním způsobem musejí kombinovat dvě protichůdné vlastnosti. Je to přítomnost
maximálního množství abrazeschopných zrn v křemenném pískovci závislých zejména na sféricitě a na
schopnosti jejich porušení při mechanickém namáhaní, které zajišťuje oživení brusného povrchu. Dílny bývají

součástí areálů zemědělských sídlišť a nalezneme je například na Turnovsku (Ohrazenice, Turnov – Nudvojovice
a Přepeře, Příšovice, Turnov – Maškovy zahrady), Mladoboleslavsku (Horky nad Jizerou), u kterého , Jičínsku
(Češov, Slavhostice, Holín, Ohaveč), Hořicku (Lhotka Svatogottharská, Jeřice, Bílsko), Hradecku (Lípa, Chlum,
Lužany) (obr. 8).

Obr. 7 Polotovar a úštěp z těžební lokality Jistebsko

Obr. 8 Dílenské areály středních, východních a severních Čech, kde byly vyráběny broušené kamenné nástroje
z amfibolového rohovce (metabazitu) z podhůří Jizerských hor.

Surovina z podhůří Jizerských hor ve starším a středním neolitu zcela převládá a je výhradní na celém
území Čech, Moravy a Saska, přičemž je potvrzena její 100 % přítomnost i na lokalitě ve vzdálenosti 250 km
(jižní Morava, Vedrovice) a dominantní přítomnost na lokalitách ve vzdálenosti až 450 km od zdroje (např. ve
středním neolitu severního Hesenska tvoří okolo 70 %, v případě jižního Hesenska 50 %) (obr. 9). V souhrnu
tedy víme, že v období kultury s lineární keramikou byla touto surovinou zásobovaná rozsáhlá oblast Čech,
Moravy, západ Slovenska, jih Polska, Německo včetně Bavorska, sever Rakouska a Itálie, část Maďarska a
Nizozemí. Tento výrazný rozptyl distribuce suroviny amfibolového rohovce v porovnání například s rozptylem
distribuce silicitových surovin (pazourku, rohovce ...) (ta výrazně klesá se vzdáleností od zdroje) nemá
v neolitické střední Evropě obdoby.
Kamenné broušené nástroje se používaly především na opracování dřeva – velké nástroje sloužily na kácení
stromů, menší se používaly na další jemnější opracování. Další použití nástrojů jako zbraní často souvisela i
s jejich symbolickou či prestižní funkcí. Broušené kamenné nástroje byly i významným obchodním artiklem,
díky čemuž se distribuovaly (viz. předchozí odstavec) na velkou vzdálenost (obr. 9).

Obr. 9 Distribuce amfibolového rohovce ve střední Evropě.
Archeologický experiment a rekonstrukce výrobního procesu
Díky nálezu originální suroviny na výrobu broušených kamenných nástrojů v období neolitu mohlo být
přistoupeno k archeologickému experimentu, kdy byla snaha vyrobit broušený kamenný nástroj původními
technologiemi a zkusit jeho účinnost v praxi (obr. 10). S replikami pak byla vyzkoušena nejen těžba, ale i
následné opracování dřeva, přičemž bylo zjištěno, že je práce s nimi až překvapivě účinná. Porovnávaly se mimo
jiné i pracovní stopy vzniklé na replikách se stopami na neolitických nástrojích a tím se mohlo upřesnit jejich
použití. Díky snaze o výrobu replik původní technologií došlo i k vyčíslení a upřesnění množství produkčního
odpadu v různých fázích výroby apod. (obr. 11).
V první fázi výroby repliky byla vybraná kamenná surovina otloukána nejlépe stejně tvrdým „otloukačem“
do tvaru polotovaru, který se ve finále co nejvíce podobal předpokládanému nástroji tak, aby zbylo co nejméně
materiálu na broušení. Takovýto proces trvá zkušenému člověku 20 – 40 minut. Na další zpracování (broušení)
je nutné polotovar distribuovat nejlépe na místo přírodního výskytu pískovce, neboť jeho spotřeba je díky
rychlému úbytku značná. Proces broušení trvá výrazně déle, než výroba polotovaru otloukáním, a pohybuje se
v řádu i desítek hodin. Provádí se na hrubozrnném až jemnozrnném pískovci podle stádia broušení.
Pokud se vyráběl vrtaný nástroj, musela patrně fázi broušení předcházet tvorba vývrtu, který se prováděl
nejspíše pomocí dutého organického vrtáku (např. bezu). Důvodem bylo zejména nebezpečí poškození a
znehodnocení nástroje.
Závěr
Lokalita v podhůří Jizerských hor představuje pro Čechy (a nejen pro ně) zcela unikátní nálezovou situaci.
Zdrojová oblast suroviny pro výrobu neolitické broušené industrie byla hledána po celé 20. století a výzkumy se
dotkly i této lokality (Bukovanská 1992). Je logické, že až dlouhodobý systematický mineralogický,
petrologický a geochemický výzkum pravěkých artefaktů a surovin mohl přinést dostatek dat pro porovnání
jednotlivých výskytů s pravěkými artefakty. Archeologická práce poté přispěla v rovině ověření a upřesnění
historických souvislostí a předpokladů. To, že se podařilo nalézt neolitický areál, který je téměř nedotčený

následnou činností, jenom umocnilo důležitost objevu. Jeho důsledky se projevují s postupujícím průzkumem
nejen samotné lokality, ale i nespočetného množství broušené kamenné industrie z neolitických sídlištních i
dílenských areálů nejen v České republice, ale i v rámci celé zejména střední Evropy.

Obr. 10 Postup výroby replik broušeného kamenného nástroje a jeho použití při kácení stromu.

Obr. 11 Produkční odpad při výrobě 1 polotovaru během archeologického experimentu.

Poděkování
Tato práce včetně většiny fotografií vznikla mimo jiné z podkladů připravených k výstavě konané
v Kittelově muzeu v Pěnčíně, kterou připravoval v roce 2012 Petr Šída a Jan Prostředník. Předložená práce
vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2015/03, 00023272) a díky podpoře
projektu ČGS 13-31276P.
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