Gymnázium Jírovcova České Budě
jovice
Jírovcova 8, Jihoč
eský kraj

Stř
edoš
kolská odborná č
innost 2008/2009
Obor 05 - geologie, geografie

Člově
k – zlato - kř
emen

Autor:
Petr Dolež
al, III. roč
ník
Vedoucí práce:
Mgr. Zdeně
k Brom

1. Obsah:
1. Obsah .............................................................................................. 2
2. Úvod ...............................................................................................5
2.1. Metodika ...............................................................................6
3. Historie nálezu ................................................................................7
3.1. Zlato v dávnově
ku................................................................. 7
3.2. Zlatý valoun .....................................................................7 - 8
3.3. Obsah nálezu ....................................................................8 - 9
4. První terénní prů
zkum ..................................................................10
4.1. Cesta kř
íž
kůa kaplič
ek ................................................10 - 11
4.2. K zlatému dolu.............................................................11 - 12
4.3. Zlatý dů
l .......................................................................12 - 13
5. Jak Hasíků
v lom ke zlatu př
iš
el ....................................................14
5.1. Kř
epické lomy..................................................................... 14
5.2. Lom nebo rozkopaný mohylník? .................................15 - 16
5.3. První jistota .........................................................................17
6. Teorie o pů
vodním naleziš
ti .........................................................18
7. Druhý terénní prů
zkum................................................................. 19
7.1. Ně
co o kř
emenu ...........................................................19 - 20
7.2. Chemické a fyzikální vlastnosti kř
epického zlata ..............20
7.3. Putování balvanu ..........................................................21 - 22
8. Kř
emeny ve sbírce vodňanského muzea ......................................23
9. Závě
r v „poloč
asu“................................................................24 - 25
10.Hledání Kř
epického zlata – rok II. ...............................................26
10.1. Hř
eben Dž
bán - Holič
ka, lokalita pod sv. Jiř
ím .........26 - 27
10.2. Vrch Holič
ka ................................................................27 - 28
10.3. Západněod Hasíkova lomu .........................................28 - 29
10.4. Svobodná hora..............................................................29 - 31
11.Člově
k a kř
emen ....................................................................32 - 33
12.Závě
r .............................................................................................34
13. Použ
ité prameny a literatura ..................................................35 - 36
14.Seznam př
íloh................................................................................37
Př
ílohy 1 - 23

2

Anotace:
Prvotním cílem práce bylo nalezení pů
vodního výstupu zlatonosné kř
emenné
ž
íly, ze které pochází celosvě
tověznámé Kř
epické zlato. Tato lokalita i př
es
svů
j zásadní geologický význam není známa. V doběpráce na vyhledávání
pů
vodního výstupu postupněvycházely najevo i dalš
í velmi dů
lež
ité poznatky,
které mnohé napovídají nejen o významu zlata pro č
lově
ka, ale př
edevš
ím o
zatím velmi málo probádané oblasti vzájemných vztahů mezi č
lově
kem a
kř
emenem.
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2. Úvod
Př
edkládaná práce vychází z mého dlouhodobého zájmu o geologii Vodň
anska.
Navazuje na mé straš
í práce na toto téma. Základ je tvoř
en textem, který byl
zpracován pro Nadaci mě
sta Vodň
any pod názvem Zajímavosti ze sbírek
vodň
anského muzea. Protož
e se ukázalo, ž
e téma je velmi rozsáhlé, pokrač
oval
jsem dál ve svém výzkumu a doplnil pů
vodní text o dalš
í poznatky z terénu a
z odborné literatury.
Kdyžjsem si zvolil téma nadač
ní práce Zajímavosti ze sbírek vodň
anského
muzea, moje první myš
lenka vedla ke kř
epickému zlatu. Jednak proto, ž
e jsem
se s geologickou sbírkou vodň
anského muzea seznámil jižpř
i psaní své práce
„Geologické zajímavosti Vodňanska“, a jednak proto, protož
e si myslím, ž
e se
jedná o zcela výjimeč
ný nález, o kterém má znovu cenu psát.
Př
estož
e byl nález zlata jižně
kolikrát popisován a dokumentován mnoha
autory, nebyly stále ješ
tězodpově
zeny vš
echny otázky spojené s kř
epickým
zlatem a je stále co objevovat. Je např
íklad zaráž
ející, ž
e stále není známo,
odkud př
esněpocházel zlatonosný kř
emen a kde je výchoz zlatonosné ž
íly. U
kř
epického zlata, které je považ
ováno za jedno z nekrásně
jš
ích v naš
í zemi, jde
o vě
c více nežzaráž
ející.
Proto jsem tuto práci vě
noval kř
epickému zlatu a okolí jeho nálezu. Tím bych
samozř
ejměnechtě
l ně
jak odsouvat do pozadí ostatní nálezy ze sbírek. Ty jsou
samozř
ejmětaké velice zajímavé, ale kř
epické zlato mi př
ipadá nejzajímavě
jš
ía
kromětoho je i veř
ejnosti nejznámě
jš
í.
Nejdř
íve se zamě
ř
íme na historii nálezu, jak ji popisují Florián Fencl a dalš
í
autoř
i, kde se pokusíme tento popis porovnat s výsledky autorského terénního
prů
zkumu.
Pročje kř
epické zlato považ
ováno za jedno z nejhezč
ích zlat na svě
tě
? Odkud
opravdu pochází? Je pravda, ž
e kámen se zlatinkami pů
vodně pocházel
z Hasíkova lomu? To jsou otázky, které se př
i výzkumu vynoř
ily a na které
budeme hledat odpově
ď.
Př
i naš
em hledání budeme vycházet z dostupných písemných a
archeologických pramenů, terénních prů
zkumů a pokusíme se také využ
ít
tradič
ních metod k vyhledávání geologických ž
il v duchu Dvanácti knih o
hornictví a hutnictví Jiř
ího Agricoly, který ž
il na konci 15. a v první polovině
16. století.
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2.1. Metodika
Př
i hledání pů
vodního výstupu zlatonosné kř
emenné ž
íly bude nejprve proveden
podrobný rozbor dostupných pramenů
, které vypovídají o nálezu Kř
epického
zlata. Pů
jde př
edevš
ím o prameny:
a) písemné – dobový regionální a odborný tisk a kroniku mě
sta Vodň
any
b) archeologické – v okolí Kř
epic jsou známé archeologické lokality,
ně
která místa ale zatím pozornosti archeologůuš
la
c) geologické – geologická sbírka Mě
stského muzea a Galerie ve
Vodň
anech obsahuje nálezy minerálůz okolí Kř
epic
d) vzpomínky pamě
tníků
Studium a interpretace pramenůbude tvoř
it nezbytnou základnu pro dalš
í,
stě
ž
ejní, etapu práce, kterou budou terénní prů
zkumy a sbě
r vzorkůminerálů
.
V této etapě práce se nejprve zamě
ř
íme na př
esnou lokalizaci nálezu
zlatonosného kř
emene, který obsahoval Kř
epické zlato. Je to sice zvláš
tní, ale
př
esná poloha Hasíkova lomu není ani po mnoha letech př
ílišjasná.
Podle vš
ech dostupných př
edbě
ž
ných informací není Hasíků
v lom pů
vodním
výstupem zlatonosné kř
emenné ž
íly. V dalš
íč
ásti práce proto budeme pomocí
terénních prů
zkumůa odbě
ru vzorkůminerálův terénu vyhledávat mož
né místo
pů
vodního výstupu kř
emenné ž
íly.
Okolí Kř
epic je pomě
rněrozsáhlé. Stanovení trasy se bude ř
ídit tě
mito
zásadami:
a) Vzdálenost bude nejvýš
e 5 km od Hasíkova lomu, protož
e tato
vzdálenost byla akceptovatelná i pro dopravu materiálu
v pravě
ku.
b) Trasa povede místy, kde jsou geologické výstupy, aby bylo
mož
né odebírat vzorky.
c) Trasa povede místy, kde je mož
né vyhledat zbytky kutacích
č
inností z dř
ívě
jš
ích dob.
d) Trasa bude stanovena podle metodiky odvozené z Dvanácti knih
o hornictví a hutnictví Jiř
ího Agricoly, který ž
il na konci 15. a
v první polovině16. stol.
Terénní průzkumy budou zaznamenány do mapy a co nejpř
esně
ji popsány, aby
byla mož
ná jejich revize.
Po ukonč
ení terénních prů
zkumůbude provedeno jejich celkové vyhodnocení
a zformulovány závě
ry.
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3. Historie nálezu
Dř
íve, nežse budeme vě
novat samotnému kř
epickému zlatu jako fyzickému
př
edmě
tu, polož
me si otázku:
Jak to bylo s historií tě
ž
by zlata na Vodň
ansku?

3.1. Zlato v dávnově
ku
Na Vodň
ansku se zlato dalo získat dvojím způ
sobem. Buďrýž
ováním, nebo
dolováním. Je jasné, ž
e nejstarš
ím způ
sobem získávání zlata bude asi rýž
ování.
Rýž
ování znali a provozovali užKeltové, kteř
í obývali již
ní Čechy v období
poč
átku naš
eho letopoč
tu. Př
ímé dů
kazy o rýž
ování se nedochovaly, ale podél
Blanice a Otavy byla velice č
etná keltská obydlí a archeologové se domnívají,
ž
e pozů
statky rýž
ovacích aktivit jsou právěkeltské.
K rozmachu rýž
ování dochází pozdě
ji. Dodnes zachované haldy hlíny
prorýž
ovaného materiálu podél Blanice a Radomilického potoka svě
dč
í o velmi
intenzivním rýž
ování zlata v dalš
ích historických obdobích.
Ve stř
edově
ku pak dochází k dolování zlatonosných ž
il a to ve Vodň
anských
Svobodných Horách nebo v Libě
jovických Svobodných Horách. Mě
sto
Vodňany, jak užnaznač
uje mě
stský znak, ve kterém je postava horníka, má
bohatou historii, co se týč
e tě
ž
by zlata. V roce 1547 bylo povýš
eno dokonce na
královské horní mě
sto č
eským králem Ferdinandem I.
Dolování zlata na Vodň
ansku vzhledem k malé výnosnosti nikdy nedosáhlo
výrazných úspě
chůa pomalu vymizelo. Zdálo se, ž
e na zlato na Vodňansku
kaž
dý jižzapomně
l…….aždo roku 1927.

3.2. Zlatý valoun
Vš
echno zač
alo v roce 1927, kdyžmístní poš
ť
ák naš
el na stavběsilnice z Kř
epic
do Vodň
an zlaté plechy.
Jiř
í Fröhlich popisuje okolnosti nálezu v knize Zlato na Prácheň
sku takto:
Stalo se to v pátek 25.bř
ezna roku 1927. Toho dne vodň
anský listonošVáclav
Proš
ek roznáš
el jako obvykle po okolí poš
tu a kdyžkráč
el po soukromé vozové
cestěodboč
ující z hlavní silnice do Stož
ic ke kruhové cihelněVojtě
cha Mareš
e,
roztloukal zde Jan Novák z Libě
jovic kámen na š
tě
t cesty. Ten uhodil na jeden
vě
tš
í kámen, ze kterého vypadaly podivné ž
luté plíš
ky. Listonošjich vzal ně
kolik
do mě
sta, kde je ukázal př
ednostovi poš
ty panu Rebanovi. V té doběč
ekal na
poš
těna slož
enku známý vlastivě
dný pracovník a katecheta Florián Fencl, který
ihned rozpoznal jejich pů
vod. Okamž
itěse vydal na místo nálezu a př
estož
e ho
př
edjel na kole syn př
ednosty poš
tovního úř
adu, ješ
těse mu podař
ilo nalézt
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ně
kolik kousků kř
emene se zlatými plíš
ky. Fröhlich, J. (2006);Zlato na
Prácheň
sku;
Prácheň
ské nakladatelství, Písek;
78-79
Tato událost rozpoutala krátkou, ale intenzivní zlatou horeč
ku. Lidé z Vodň
an
se vrhli do cihelny a prohledávali cestu. Za ně
kolik dní se nenaš
lo užnic. Místní
velice rychle zjistili, ž
e kámen byl k cihelněpř
ivezen z Hasíkova lomu za
Kř
epicemi. Hledalo se tedy i tam, ale i zde bylo hledání marné. Dokonce ani
následněprobíhající vě
decký výzkum Hasíkova lomu neobjevil ž
ádnou zlatou
ž
ílu.

3.3. Obsah nálezu
Kř
epické zlato je skuteč
někrásné. Naš
lo se v podoběplíš
kůrů
zné velikosti a je
v krystalech, ve kterých se obvykle nevyskytuje. Na jeho povrchu je množ
ství
zř
etelných - vě
tš
ích i menš
ích - trojúhelníkových vyvýš
enin a kreseb (viz titulní
stránka a př
íloha 9 b). Nezamě
nitelná je i jeho sytěž
lutá barva. Zlato není úplně
ryzí - obsahuje 53,9 % zlata a 46,1 % stř
íbra. Mož
ná, ž
e právětyto vlastnosti
jeho slož
ení z ně
jč
iní tak výjimeč
někrásný kov.
Př
i snaze o shrnutí obsahu nálezu kř
epického zlata jsem se pokouš
el zjistit, kde
se kř
epické zlato nachází v souč
asnosti. Není to, jak by se na první pohled
mohlo zdát, tak jednoduché. Kroměznámých míst jako je Národní muzeum v
Praze (Národní muzeum v Praze vlastní 21 zlatých plechů
. Mezi nimi i nejvě
tš
í
kus o rozmě
rech 7,5 x 4,5 cm a hmotnosti 18,4 gramů
) a Mě
stské muzeum a
galerie Vodň
any se kř
epické zlato nachází také jinde. Např
. v píseckém,
č
eskobudě
jovickém a strakonickém muzeu. Dá se ř
íci, ž
e témě
řkaž
dá významná
instituce v České republice a ve svě
tě
, která se zabývá mineralogií, má ve svých
sbírkách kř
epické zlato.
Musíme brát v úvahu ješ
těsoukromé sbírky, kterých mož
ná nebude málo nejen
v Čechách, ale také v zahranič
í, zdá se, ž
e byl obsah nálezu mnohem vě
tš
í.
To ale př
esto ješ
těnení vš
e!
V roce 1927 navš
tívil lokalitu nálezu a Vodň
any Dr. B. Jež
ek. Jeho návš
tě
va
je popisována v č
asopise NášDomov:
Profesor Dr. B. Jež
ek slíbil nám vydati zvláš
tní spis o vodň
anském zlatě
,
navš
tívil ně
kolikráte naš
i redakci a odvezl si darem jeden velmi pě
kný plíš
ek
zlata, který jsme mu opatř
ili pro Vysokou š
kolu báň
skou v Př
íbrami. Jež
ek, B
(1927);
Vodň
anské zlato;NášDomov 7: 1-2
Z toho vyplývá, ž
e Vysoká š
kola báň
ská, která mezitím př
esídlila do Ostravy,
vlastní kousek kř
epického zlata. Podle ústní informace paní ř
editelky
Mě
stského muzea a galerie ve Vodň
anech, pan ing. Jakub Jirásek Ph.D.
z Institutu geologického inž
enýrství HGF, který zde byl na návš
tě
vě
,ř
íkal, ž
e ve
sbírkách Vysoké š
koly báň
ské v Ostravěje dosti podobný kousek zlata tomu
kř
epickému, ovš
em za naleziš
těje urč
ena jiná lokalita.
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V tomto př
ípadě jde o zajímavou ukázkou toho, jak slož
itá je dokumentace
nálezu kř
epického zlata, které v ně
kterých př
ípadech mů
ž
e být označ
ováno jako
zlato úplnějiné a odjinud.
Odhadovat množ
ství nálezu se dá jen velmi obtíž
ně
, protož
e velká č
ást
neskonč
ila v muzeích, ale v rukou sbě
ratelů
. Nebudeme se proto zde na tomto
místěpouš
tě
t do spekulace, zda se naš
el 1 nebo 3 kg zlata.
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4. První terénní průzkum
V Mě
stském muzeu a galerii ve Vodň
anech lze obdivovat kř
epické zlato ve
velmi dobř
e př
ipravené expozici. Jak vš
ak vypadalo, č
i spíš
e vypadá místo jeho
nálezu př
ímo v terénu? Naš
e dalš
í cesta povede právědo tě
chto míst.

4.1. Cesta kř
íž
kůa kaplič
ek
Př
i cestěk naleziš
ti kř
epického zlata jsme nevolili nejkratš
í cestu př
es Stož
ice,
ale jinou, kupodivu delš
í. Dů
vody této zajíž
ďky dále vysvě
tlíme.
Vyjeli jsme z Vodň
an na Chelč
ice (viz př
íloha 1). Na kř
iž
ovatce v Chelč
icích
jsme odboč
ili smě
rem k fotbalovému hř
iš
ti a pokrač
ovali stále rovněpo cestě
do Kř
epic. Zhruba ve dvou tř
etinách cesty jsme uvidě
li po levé straněpole,
v ně
mžje zcela osamostatně
ná kaplič
ka, k nížnevede ž
ádná cesta. V jejím okolí
je pouze a jen oranice. Je to zř
etelná známka změ
n vedení cest v tomto regionu
(viz př
íloha 2 a, b).
Po 300 - 400 metrech potkáme dalš
í kř
íž
ek. Pů
vodněbyly dva. Dnes užzů
stal
bohuž
el jen jeden - druhý kř
íž
ek je ulomen (viz př
íloha 2 c). Z tohoto místa už
jsou velice pě
kněvidě
t Kř
epice. Jsou situované v údolí, které je ze tř
í svě
tových
stran uzavř
eno horami. Na západěč
ní mohutný masiv Svobodné hory, na jihu
hř
bet s kopci Dž
bán a Holič
ka a nakonec z východu dalš
í vrchy, jejichžjména
nejsou na mapách uvedena. Údolí je otevř
ené severovýchodním smě
rem
k Vodň
anů
m. Údolím protéká malý potů
č
ek a jsou zde č
astá prameniš
tě
.
Cestou dolůpotkáváme dalš
í pě
kněudrž
ovanou kaplič
ku (viz př
íloha 2 d) a o
300 m níž
e zase kř
íž
ek, tentokrát ale ve zcela ojedině
lém způ
sobu orientace.
Není otoč
en ukř
iž
ovaným k cestě
, jak by se dalo oč
ekávat, nýbržobráceně k
protě
jš
ímu kopci pokrytému loukou (viz př
íloha 2 f). Navíc ukotvení kř
íž
ku je
provedeno v př
írodním kameni, který př
i kotvení praskl, a proto je do ně
ho
zabetonován. Pročale nebyl kámen vymě
ně
n a použ
it jiný? Zř
ejmětu byly jiné
dů
vody, které vedly k využ
ití právětohoto kamene.
Polož
me si ale dů
lež
itou otázku: Pročje kř
íž
ek ukř
iž
ovaným orientován na
kopec? Je kopec ně
č
ím zajímavý? První pohled nenaznač
uje nic, co by stálo za
vě
tš
í pozornost. Př
i pozorně
jš
ím zkoumání ale zjistíme, ž
e kopec je nápadný
př
edevš
ím svým tvarem. Př
ipomíná kopeč
ek mouky, kdyžho vysypeme na
nakloně
nou rovinu. Dosti vyč
nívá nad terén a je pokryt loukou (viz př
íloha g, h).
Jeho př
esný tvar by napovídal, ž
e kopec byl utvář
en č
lově
kem např
. př
i jeho
osídlení, ale v odborné literatuř
e zde není uvedeno ž
ádné trvalé č
i doč
asné
osídlení lidmi. Povrchový archeologický sbě
r na blízkých polích také
nenaznač
uje, ž
e by zde bylo lidské sídliš
tě
.
To ovš
em neznamená, ž
e by to bylo místo zcela č
lově
kem opomenuté.
Takováto místa byla dř
íve lidmi č
asto vyhledávána, protož
e byla spojována s
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dobrými vodič
i zemské energie. Díky svému pravidelnému tvaru mohlo být
dř
íve i hojněvyuž
ívané k nábož
enským nebo astronomickým úč
elů
m.
Je tedy otázkou, pročje kř
íž
ek otoč
en právěsem k tomuto kopci a ne na cestu.
Je také mož
né, ž
e orientace kř
íž
ku je volena tímto způ
sobem právěproto, aby si
pocestný kopce vš
iml a př
emýš
lel o ně
m.
Poslední kř
íž
ek se nachází v dole ve vsi. Jde o klasický, dnes jižč
ásteč
ně
ponič
ený kř
íž
ek na kamenném podstavci.
Bez zajímavosti není ani fakt, ž
e polož
íme-li pomyslnou spojnici mezi touto
výš
e popsanou ř
adou kř
íž
kůa kaplič
ek a kaplič
ku v polích, dostáváme jasně
viditelnou a zř
etelně vymezenou cestu, která dř
íve vedla z Kř
epic př
es
Truskovice na Lomec nebo k obci Hradiš
těu Netolic.
Tuto myš
lenku podporuje to, ž
e naš
e první kaplič
ka, stojící jen tak uprostř
ed
polí, asi dř
íve nestála jen uprostř
ed polí, ale byla dalš
ím vymezením této cesty,
dnes jižzaorané. Tomu nasvě
dč
uje i stará mapa z roku 1836 - 1852 (viz př
íloha
3) a stejnětak zajímavá mapa z r. 1894 (viz př
íloha 3 b).
Je otázkou, pročje právěcesta mezi Kř
epicemi a pů
vodněažLomcem
obklopena v úseku za Kř
epicemi mnohem vě
tš
ím poč
tem kř
íž
kůa kaplič
ek, než
je tomu v okolní krajiněbě
ž
né. Že by naš
i př
edkové vě
domě
, č
i nevě
domě
,
zanechali poukaz na výjimeč
nost tohoto místa?
Po malé úvaze o kaplič
kách, kř
íž
cích a kopcích u cest se opě
t vrať
me k naš
í
cestěza kř
epickým zlatem, které mož
ná souvisí s „kř
íž
kovou cestou“ více, než
se zdá. Jak se ukáž
e v dalš
ím textu, není tato kumulace sakrálních památek ve
vztahu ke geologii v okolí Kř
epic jediná.

4.2. K zlatému dolu
Z ústního podání víme, ž
e lom, z ně
hožpocházel, respektive př
esně
ji – byl
př
ivezen, zlatonosný kř
emen, se nacházel ně
kde v lesích jižza Kř
epicemi. V
Kř
epicích tedy odboč
íme doleva po hlavní silnici na Libě
jovické Svobodné
Hory. Projedeme vsí, za ní po pravé straně míjíme nově vybudovanou
informač
ní tabuli a po dalš
ích 200-300 m se dostaneme na rozcestí u lesa.
Odboč
íme vlevo a po krátkém stoupání lesem potkáme po levé straněvodárnu a
malé údolí. Nahoř
e nad vodárnou se cesta dě
lí. Dáme se opě
t doleva a
pokrač
ujeme dál lesní cestou, kterou se vlastněvracíme jakoby zpě
t, ale po
druhé straněúdolí.
Zanedlouho, asi po 200 metrech, po pravé straněvidíme prosvítat louku. Mezi
loukou a lesem vede asfaltová cesta z Kř
epic do Libě
jovických Svobodných Hor
a mezi touto cestou a lesní cestou, která vede soubě
ž
něs ní, je vidě
t docela
velké kř
emenné kameny. Je otázkou, kde se zde vzaly? Zcela oč
ividnězde
nejsou pů
vodní. Odpově
ďmož
ná není ani tak tě
ž
ká, jak by se zdálo - jedná se
asi o bývalou, nyní jižzcela rozebranou mohylu. Jak užjsem se zmínil
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v př
edchozí práci Nejstarš
í obydlená sídla na Vodň
ansku, právěmohyly jsou
stavě
ny velmi č
asto z kř
emenných kamenů
.
Pokrač
ujme dále po cestěa opě
t narazíme, tentokrát po levé straně
, na dalš
í
„kopeč
ky v krajině
“ - mohyly. Ovš
em toto místo se nepodobá typickým
mohylovým pohř
ebiš
tím, protož
e toto je doslova př
eoráno. Vě
tš
ina mohyl je
rozebraných a zbyly zde užjen propadliny. Dokonce zde mů
ž
eme najít docela
hluboké jámy (hloubka 2-3 metry, dlouhé asi 3-5 m). Toto je pravdě
podobně
místo, odkud pocházel kř
emen s kř
epickým zlatem. Tyto jámy vznikly asi př
i
„zlaté horeč
ce“ po nálezu kř
epického zlata a po bývalém geologickém
prů
zkumu.
Ale kde př
esněje místo nálezu zlatonosného kř
emenu? Kde ve vztahu k nálezu
zlata vlastněstojíme?

4.3. Zlatý důl
Rozluš
tit tuto otázku nám pomohou fotografie z doby nálezu kř
epického zlata
(viz př
íloha 4 a, b). Podle nich snadno zjistíme, ž
e v př
ípaděHasíkova lomu se
nejednalo o lom, kde se láme kámen z velkých kamenných bloků
, ale pouze o
rozebírání mohyl, cožbylo dř
íve obvyklé. Tomu jasněnasvě
dč
uje hromada
drobných kamenůna staré fotografii (viz př
íloha 4 a), která ukazuje kameny,
které asi tvoř
ily strukturu mohyly. Proto bych toto místo neoznač
oval doslova
lomem, byťi dále budu uvádě
t zabě
hlý název Hasíků
v lom.
Odkud ale byl zlatonosný kř
emen na tento pomě
rněrozsáhlý mohylník
př
ivezen? Pravdě
podobněse jedná o halš
tatské mohyly. Jak popisuje Jiř
í
Fröhlich: V roce 1932 pokrač
ovali v Hasíkovělomu v prů
zkumu soukromníci.
Jeden z nich, Jan Novák z Kř
epic, se prokopal do halš
tatské mohyly s kamennou
konstrukcí. Fröhlich, J. (2006);Zlato na Prácheň
sku;Prácheň
ské nakladatelství,
Písek;
78-79. Tento fakt naznač
uje, ž
e kámen i se zlatonosným kř
emenem musel
být př
ivezen z okolí.
Odkud to vš
ak bylo? Zcela logicky nás napadne, ž
e pokud naš
i dávní př
edkové
užmě
li vozit kámen na vě
tš
í vzdálenost, musel ten kámen být ně
č
ím zajímavý a
potom také musela být ta cesta technicky realizovatelná. V okolí Hasíkova lomu
jedna taková lokalita je – jmenuje se sv. Jiř
í. Tato lokalita se nalézá jihozápadně
za Libě
jovickými Svobodnými Horami nedaleko vrchu Dž
bán, necelé 2 km od
námi zkoumaného místa.
Tomu, ž
e by náškř
emen pocházel z této lokality, nasvě
dč
uje to, ž
e sv. Jiř
í je
polož
en výš
e nežmohylník a není zas tak nároč
né dopravit kámen z kopce dolů
.
Dalš
ím podepř
ením naš
í myš
lenky je, ž
e v blízkosti sv. Jiř
í se nachází i veliká,
svými rozmě
ry neobvyklá mohyla, o které jsem se zmiň
oval v minulé práci
Nejstarš
í osídlení na Vodň
ansku, kde byly použ
ity na stavbu konstrukce mohyly
také podobné kř
emeny jako zde. Zdá se tedy pravdě
podobné, ž
e kámen by mohl
být z této lokality.
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Velkou otázkou je, jestli vě
dě
li o zlatonosném kř
emenu ti, co mohylu stavě
li.
Vzhledem k popisu nálezu, kde se uvádí, ž
e kámen byl roztloukán a ažpak z ně
j
vypadaly zlaté plechy, je mož
né, ž
e to stavitelé mohyly nevě
dě
li.
Kronika mě
sta Vodň
any vypráví:
Zlatá ruda.
25.3., v pátek š
el listonošVácl. Proš
ek do kruhové cihelny Vojt. Mareš
e. Na
soukromé cestě vedoucí od okresní silnice do cihelny tloukl kámen na
š
tě
rkování dě
lník Jan Novák z Libě
jovic. Ten ukázal listonoš
ovi kámen
prostoupený zlatými plíš
ky. Týžvybral si více kousků
, taktéžsprávce cihelny J.
Kabátník. Listonošukázal nález na poš
těa zde teprve byl utvrzen č
emu dř
íve
ješ
těnevě
ř
il, ž
e jsou lístky skuteč
nězlaté. Právěpř
ítomný katecheta P. Florian
Fencl, š
el ihned do cihelny a mnohé kousky hně
davého kř
emene se zlatými
plíš
ky zde ješ
těsebral. Zpráva roznesla se rychle po mě
stěa mnoho zlata
chtivých putovalo k cihelně
. Mnoho jižnenalezli. Valouny př
iváž
eny sem
z Hasíkůlesíč
ka deset minut za Kř
epicemi, a př
i rozbití jednoho vyvalily se
zlaté plíš
ky s pě
knou krystalizací. SOkA Strakonice, AM Vodň
any, pamě
tní
kniha Mě
sta Vodň
an II.: letopisy mě
sta Vodň
an 1925-1930, str.156 (viz př
íloha
5)
Kronika a i dalš
í zápisy pamě
tníkůdokládají, ž
e zlato z kř
emene vypadlo.
Pů
vodní stavitelé mohyly o ně
m tedy pravdě
podobněnevě
dě
li.
Př
i procházení lokalitou narazíme uprostř
ed mohylníku na cestu vedoucí
kolmo na naš
i, která pokrač
uje ažna cestu asfaltovou. Po asfaltové cestěse
vydáme dolůdo Kř
epic, kde vyjdeme za osamě
lým stavením za Kř
epicemi. Je
to samota U Marků
. Př
itom procházíme bývalým, dnes jižzavezeným lomem. V
souč
asnosti zde stojí dvěchaty.
Odtud pokrač
ujeme po hlavní silnici vedoucí př
es Stož
ice do Vodň
an, na které
jsme potkali starš
ího muž
e. Vzájemnějsme se př
edstavili, ale protož
e jsme
s ním nedomluvili publikaci naš
eho rozhovoru v této práci, nebudeme zatím
jeho jméno zveř
ejň
ovat, budeme o ně
m psát jako o „místním obyvateli
z Kř
epic“. Zvě
davost nám nedala a polož
ili jsme mu otázku: „Kde bychom naš
li
naleziš
těkř
epického zlata?“
„Pů
jdete po hlavní silnici a za posledním stavením se dáte doleva. Pů
jdete dále
po asfaltové cestěkolem lesa a poté odboč
íte doprava. Po pár metrech lesem
uvidíte hrbolky,“ odpově
dě
l nám.
„To jsou mohyly?“ ptali jsme se dál.
„Ano, to také, bývalé. Tak tady odtud z Lafatova lomu byl právěpř
iváž
en kámen
na tuto cestu, co stojíte. No, víte, já nejsem místní rodák, ale manž
elka ano.
Zajímalo měto, a tak mi o tom vyprávě
l tchán. Snaž
ím se vést ně
co jako místní
kroniku,“ dozvě
dě
li jsme se ješ
tě
.
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5. Jak Hasíkův lom ke zlatu přiš
el
Naš
e putování za naleziš
tě
m kř
epického zlata skonč
ilo, ale hodněotázek
zů
stalo. Podař
ilo se nám sice př
esně identifikovat lom, odkud pocházel
zlatonosný kř
emen, ale najednou jsme pro ně
j mě
li dvějména: Hasíků
v a
Lafatů
v. Veš
kerá literatura o kř
epickém zlatu ale jasněmluví o Hasíkovělomu.
Nezbývalo tedy nežznovu vyjít do terénu.

5.1. Kř
epické lomy
V Kř
epicích jsou tř
i lomy, cožnení tak mnoho, ale jak se ukázalo, docela umí
zmást orientaci. První lom se nachází hned na zač
átku vsi smě
rem od Vodň
an po
levé straněa je pomě
rnědobř
e viditelný.
Tento lom se nazývá Marků
v lom. V souč
asné doběje velice dobř
e vidě
t, ž
e se
zde tě
ž
il spíš
e písek, zem a nebo drobné kamení. Díky vyprávě
ní místních a
typu lomu je jasné, ž
e odtud kř
emen se zlatem jistěnepocházel. Toto tvrzení
podporuje i to, ž
e na fotkách, kde jsou vyfoceni dě
lníci, se zcela jasněnejedná o
ž
ádnou velikou jámu, spíš
e vě
tš
í prohlubeň(viz př
íloha 6 a). Tento lom mů
ž
eme
s urč
itostí vylouč
it.
Druhý lom – podle místních chatař
ů
, kteř
í č
ásteč
něv ně
m mají svou chatu „Lom Hasíků
v,“ se nachází za poslední chalupou, jedeme-li po hlavní od
Vodňan. Po odboč
ení doleva vejdeme př
ímo do lomu, dnes jižzavezeného
zeminou. To, ž
e se zde tě
ž
il kámen, př
ipomíná užjen jedna př
íkrá kamenná
stě
na (viz př
íloha 6 b).
V lomu jsou dnes postaveny ony dvěmalé chaty. To, ž
e by odtud pocházelo
zlato, je také nepravdě
podobné. Námi zaznamenané místní vyprávě
ní (viz výš
e)
ř
íká, ž
e tady zlato nalezeno nebylo a navíc fotografie, poř
ízené s dě
lníky na
místěnálezu, to vyluč
ují stejněbezpeč
nějako v př
ípaděMarkova lomu. Na
fotkách je totižles a mě
lká jáma, ne ž
ádný velký lom. Odtud zlato tedy také
nepochází. Je tedy otázkou, pročse chatař
i zmiň
ují o tomto lomu jako o
Hasíkovělomu.
Užnám zbývá jen tř
etí lokalita nazývána Lafatů
v lom. Ten najdeme, pokud se
z Hasíkova lomu dáme dále po asfaltové cestěsmě
rem do Libě
jovických
Svobodných Hor. Kdyždojdeme k lesu, odboč
íme po ně
kolika metrech doprava.
Př
ijdeme na lesní cestu a po chvíli se ocitneme ve velice č
lenitém terénu, který
jsme popisovali výš
e.
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5.2. Lom nebo rozkopaný mohylník?
Hasíků
v nebo Lafatů
v lom nebyl ž
ádným lomem v pravém slova smyslu. Šlo
spíš
e o využ
ití pomě
rněsnadno dostupného zdroje kamene, kterým mohyly
dř
íve bývaly. Nicméněje tř
eba toto tvrzení ješ
těř
ádnězdokumentovat.
Jámy, které tu zbyly, jsou pozů
statky mohyl, jejichžkamenná konstrukce byla
rozebrána. Po chvíli dokáž
eme i př
esněidentifikovat onu jámu, kde bylo zlato
nalezeno. Postavíme-li se př
ibliž
nědo místa, kde stál r. 1927 fotograf, vidíme
mě
lkou jámu, ve které stáli: zleva RNDr. Stanislav Jež
ek, majitel lomu Hasík a
majitel kutacího oprávně
ní hostinský Rothbauer (viz př
íloha 4 a, b). Dále stejně
ř
ídký les, za ním louku a na horizontu dalš
í les. Chybí snad jen ona hromada
kamenů
, která byla odvezena.
Nicméněi tato hromada ukazuje, ž
eš
lo spíš
e o drobné kameny. Tedy př
esně
takové, které se použ
ívaly př
i konstrukci mohyl. O tom, ž
e š
lo skuteč
něo
mohyly, svě
dč
í citace z č
lánku J. Fröhlicha: Kdyžjsem v roce 1980 navš
tívil
místo nálezu, zjistil jsem př
ekvapující skuteč
nosti. Kamení na úpravu silnice
bylo v roce 1927 tě
ž
eno z konstrukcí pravě
kých mohyl! Ně
kolik keramických
zlomků
, které jsem na místě nalezl, a nálezy ulož
ené od roku 1932 ve
vodň
anském muzeu urč
ily jejich vznik do doby halš
tatské. Výzkum velké
naruš
ené mohyly provedlo o dva roky pozdě
ji strakonické muzeum.
Kámen nepochybněpocházel z konstrukce mohyly a byl jejími staviteli př
inesen
č
i př
ivezen př
ed 2500 lety z neznámého místa v okolí. Podle zkuš
eností odjinud
by to mě
lo být z místa vzdáleného do 2 km. Část záhady je tedy vyř
eš
ena. Vznikl
vš
ak otazník nový, odkud stavitelé mohyly kámen vzali. Fröhlich J. (1992);
Z historie tě
ž
by zlata na Vodň
ansku;Vodň
any a Vodň
ansko 1: 37-40
Tentýž autor ale o ně
kolik let pozdě
ji píš
e: V roce 1932 pokrač
ovali
v Hasíkovělomu v prů
zkumu soukromníci. Jeden z nich, Jan Novák z Kř
epic, se
prokopal do halš
tatské mohyly s kamennou konstrukcí. Naskýtá se otázka, zda
balvan obsahující zlato nepocházel z konstrukce pravě
ké mohyly, která byla
budována z kamenůsbíraných v š
irokém okolí.Fröhlich J.;Zlato na Prácheň
sku;
Prácheň
ské nakladatelství, Písek: 81
Je zajímavé, ž
e sám autor po č
trnácti letech zlehč
uje svůj názor a př
iklání se
spíš
e k diskusi o této mož
nosti pů
vodu zlata z mohyly oproti roku 1992, kde byl
o tom pů
vodu zcela př
esvě
dč
en. Autor v citované knize nikterak svoji změ
nu
názoru nevysvě
tluje.
Do debaty o mohylovém původu kamenu mů
ž
eme př
idat svě
dectví obyvatele
Kř
epic, který nás poslal př
ímo na tuto lokalitu, kdyžjsme se zeptali, kde se
naš
lo kř
epické zlato.
Zopakujme si ta slova: „Pů
jdete po hlavní silnici a za posledním stavením se
dáte doleva. Pů
jdete dále po asfaltové cestěkolem lesa a poté odboč
íte doprava.
Po pár metrech lesem uvidíte hrbolky.“
„To jsou mohyly?“
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„Ano, to také, bývalé. Tak tady odtud z Lafatova lomu byl právěpř
iváž
en kámen
na tuto cestu, co stojíte.“
Hasíkůnebo Lafatů
v lom je tedy i v pamě
tech místních obyvatel znám jako
mohylník.
Bylo by vhodné, nechat promluvit i prameny archeologické:
V archeologicé sbírce Mě
stského muzea a galerie ve Vodň
anech jsou evidovány
i archeologické nálezy z Kř
epic. Zač
tě
me se tedy do evidenč
ních karet nálezů
:
1) Stará sbírka muzea, inventární č
íslo: 12.736, př
írustkové č
íslo 30/80, urč
il
J. Michálek 1980 (viz př
íloha 7 a ):
Vykopal v mohyle u kř
epického zlatodolu v lese JZ od Kř
epic dě
lník Jan Novák
z Kř
epic v Bř
eznu 1932. V mohyle byla asi 2 m dlouhá č
erná vrstva popela
‘‘ž
ároviš
tě
‘‘ v hl. 0,6 m pod povrchem – ve vrstvěnalezeny zlomky nádob /v
muzeu se zachovaly jen 4 zlomky; ostatní se znič
ily jižpř
i výkopu/ a modrý
skleně
ný korálek /v muzeu nenalezen – ztracen/. Mohyla mě
la prů
mě
r 20 kroků
.
Muzeu daroval Fl. Fencl 1932.
1 zlomek okraje misky s mírněprohnutým hrdlem, s oblým ukonč
ením okraje,
vněpod ostrým lomem ř
ádka na výš
ku postavených menš
ích vrypů, uvnitřryté
trojúhelníkové
sestavy lemované po stranách kulatými vpichy, povrch
č
ervenohně
dý, hrubš
í, vněi uvnitřp. tuhovaný, d. zl. 77 mm.
1 zlomek misky s prohnutým hrdlem s oble ukonč
eným okrajem, pod i nad
ostrým lomem tě
la ř
ádka okrouhlých vpichů, uvnitřvýzdoba z rastovaných
trojúhelníkůse stranami lemovanými okrouhlými vpichy, p. č
ervenohně
dý až
hně
dý, tuhovaný, d. zl. 109 mm.
1 zlomek lahvovité/?/ amforky, nízké kolmé hrdlo, okraj odlomen, pod
odsazením na baň
atěklenutém tě
le 3 vodorovné ž
lábky a pod nimi zavě
š
ené
trojúhelníky vyplně
né rýž
kami, p. vnětuhovaný, uvnitřč
ervenookrový u hrdla
tuhovaný, d.zl. 60 mm.
1 zlomek okraje ven vyhnutého vodorovného a rovněkolmo seř
íznutého – asi
ven vylož
ený okraj mísy nebo velké amfory, na horní straněokraje š
rafované
trojúhelníky, povrch č
ervenohně
dý a okrový, materiál s kamínky, d. zl. 37 mm.
2) Ješ
tějasně
ji hovoř
í karta inventárního č
ísla 14 493, př
írustkové č
íslo 19/85,
urč
il J. Michálek 1985 (viz př
íloha 7 b):
Mohyla – výkop Florián Fencl v roce 1932, daroval Fencl téhožroku viz inv.
č
. 12.736, pozdní doba halš
tatská.
Jedná se o polovinu skleně
ného vě
tš
ího krouž
ku, sytěmodř
e kobaltová barva,
Ø28mm, Ø tě
la 5.5/6 – 6.5/7 mm.
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5.3. První jistota
Nyní tedy máme první jistotu: Kř
epické zlato bylo nalezeno v konstrukci
halš
tatské mohyly. Tato jistota je podepř
ena existencí mohylníku v místělomu,
který byl autorským prů
zkumem ově
ř
en, svě
dectvím pamě
tníkůa nakonec i
odborná literatura tuto mož
nost př
ipouš
tí.
Otázkou ale stále zů
stává, jak se toto místo jmenuje. Nadš
ený kronikářnálezu
kř
epického zlata katecheta Florián Fencl píš
e o Hasíkovělomu. Místní pamě
tník
mluví ale o stejné lokalitějako o Lafatovělomu. Nedaleko sídlící chatař
i
nazývají Hasíkovým lomem lom u jejich chat. K dovrš
ení vš
eho se v kronice
mě
sta Vodň
any (viz výš
e) píš
e o místěnálezu jako o Hasíkovělesíku.
Máme tedy př
esněurč
ené místo nálezu, ale jak se vlastnějmenuje?
S odpově
dí nám nakonec pomohl dalš
í pamě
tník nálezu kř
epického zlata, pan
Rudolf Šimek z Vodň
an, který potvrdil, ž
e Lafatů
v lom mě
l jméno po chalupě
.
Jeho majitelem byl ale skuteč
něpan Hasík. Hasíků
v lom je tedy totož
ný
s Lafatovým lomem. Záhy jsme vyjasnili i problém s druhým „Hasíkovým
lomem“ u chat. Sami chatař
i př
i dalš
í návš
tě
věa rozhovoru potvrdili, ž
e se
v lokalizaci nálezu zlata a Hasíkova lomu spletli.

17

6. Teorie o původním naleziš
ti
Jak ale vysvě
tlit, odkud se zlatonosný kř
emen v Hasíkovělomu, o kterém již
jistěvíme, ž
e byl vytě
ž
ovaným mohylníkem, vzalo?
Prvním vysvě
tlením je, ž
e kř
emen sem byl ve č
tvrtohorní doběpů
dotokem
pozvolna př
emístě
n z vyš
š
ích míst. Pů
dotok neboli soliflukce je pomalý pohyb
pů
dního a zvě
tralinového materiálu po svahu dolův periglaciálním klimatu.
Pohyb je usnadň
ován prosycením vodou, opakovaným mrznutím a táním a
zmrzlým, tj. nepropustným podkladem. Petránek, J. (1993);Geologická
encyklopedie(on-line);
URL: http: //www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/
term.plsoliflukce.
K teorii pů
dotoku se kloní i B. Jež
ek, ale nesmíme zapomenout, ž
e tato teorie
nebere na zř
etel, ž
e zlatonosný kř
emen pocházel z mohyly.
Druhým vysvě
tlením mů
ž
e být, ž
e zlatonosný kř
emen pochází z halš
tatské
mohyly, na kterou zlatonosný kř
emen její stavitelé vě
doměč
i nevě
domě
př
ivezli. Pokud př
ipustíme, a je to zř
ejměnejpravdě
podobně
jš
í vysvě
tlení, ž
e
nález pochází z mohyly, nastává dalš
í otázka: Jak se na mohylu dostal?
Jsou opě
t dvěmož
nosti. Buďbyl na mohylu př
inesen, př
ípadněpř
ivezen,
z blízkého okolí nevě
domky, a nebo bylo zlato s kř
emenem zámě
rněulož
eno
v mohyle.
Pro doplně
ní spektra názorůna pů
vodní naleziš
těkř
epického zlata uvádíme:
V roce 1961 jsem zaznamenal nález asi 10 zlatých š
upinek a drátkův dutince
kř
emene z kopce Haniperku nalezených p. Brož
em v r. 1930 př
i výkopu
vyhledávacích pokusných rýh. Toto místo je od Hasíkova lomu vzdáleno 1100m
severozápadním smě
rem. Byl jsem téžinformován o nálezu zlata z výkopu
opravovaných vozovek př
ímo ve Vodň
anech, ale tento nález jsem nemě
l mož
nost
ani vě
decky prozkoumat ani ově
ř
it. Rost, R. (1970);Kř
epické zlato;
Vodň
any a
Vodňansko 2: 6-10
Tentýžautor se pokouš
el o spektrální dů
kazy zlata v popelu listí stromů,
př
eslič
ek i jiných rostlin z tě
sného okolí Hasíkova lomu v Kř
epicích, ale
neúspě
š
ně
.
Zdá se, ž
e máme dalš
í jistotu: Kř
epické zlato sice pochází z Hasíkova lomu,
ale ten témě
řs urč
itostí není místem, kde je původní př
írodní naleziš
tězlata,
tedy výchoz ž
íly zlatonosného kř
emene.
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7. Druhý terénní průzkum
Vzpomeň
me si na rozebrané mohyly po pravé cestěnad Hasíkovým lomem,
tedy př
esně
ji nad mohylníkem, odkud pocházel zlatonosný kř
emen, o kterých
jsme se zmínili př
i prvním průzkumu. Zamě
ř
íme-li se na kameny lež
ící po
okolí, je jasněpatrné, ž
e jde témě
řvýhradně pouze o kř
emen. Zadíváme-li se
lépe zblízka, vidíme v ně
kterých kř
emenech malé prohlubněs vykrystalizovanými kř
iš
ť
álky. Tento jev mů
ž
eme pozorovat hned na tř
ech kamenech (viz
př
íloha 8).

7.1. Ně
co o kř
emenu
Jak k tomuto jevu dochází a co je vlastněkř
emen?
Nejrozš
íř
eně
jš
ím minerálem svrchní zemské ků
ry je kř
emen (SiO2), tvoř
í ji asi z
20 %. Řadíme ho do skupiny oxidůa hydroxidů
. Krystaluje v klencové soustavě
za teplot pod 870 °C.
Znaky kř
emene:
- klencová krystalová soustava
- tvrdost 7, nelze ho rýpat nož
em, rýpe do skla
- je-li roztloukán, rozbíjen ve tmě
, vydává ž
luté jiskry
- př
i zahř
ívání nad 200°C svě
télkuje modř
e nebo ž
lutě- této vlastnosti ř
íkáme
termoluminiscence
- tlak v podélném smě
ru vyvolá vznik elektrického pole
Čistý kř
emen je tedy oxid. Je to slouč
enina kř
emíku a kyslíku. Kř
emík je
č
tyř
vazný jako uhlík, který má také jako kř
emen č
tyř
i valenč
ní elektrony.
Př
evedeno do obrazné ř
eč
i chemie, dostáváme tento elektronový strukturní
vzorec:

Vazba mezi kř
emíkem a kyslíkem je velice pevná a odolná. Oproti vazbě
kř
emík - kř
emík, která není schopna vytvář
et tak pevné slouč
eniny jako vazba
uhlík-uhlík, ze které jsou tvoř
eny vš
echny organické slouč
eniny.
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Slouč
enina oxidu kř
emič
itého SiO2 je schopna vytvář
et až polymerní
uspoř
ádání tetraedrůSiO2 a tím se slouč
enina stává ješ
těpevně
jš
í. Pokud č
istý
kř
emen vykrystalizuje, vzniká z ně
jč
irá, prů
hledná forma - kř
iš
ť
ál.
Obsahuje-li ale rů
zné př
ímě
si nebo je vystaven silnému radioaktivnímu zář
ení,
rů
zněse zbarvuje (viz barvy ametystu, rů
ž
enínu, záhně
dy atd.). I př
es jejich
výrazné barevné rozdíly jde stále o kř
emen.
Vě
tš
ina kř
emenných kamenůnení vykrystalizována pomalu a za vhodných
podmínek, proto je bílá a není tak č
irá jako kř
iš
ť
ál. Krystalické formy kř
iš
ť
álu
se vyskytují vě
tš
inou v takzvaných „jeskyň
kách“, cožjsou dutiny v tavenině
SiO2 vyplně
né vodní parou nebo CO 2. Zde potom př
i postupném chladnutí
vykrystalizuje kř
iš
ť
ál.
Zcela podobným způ
sobem doš
lo i k vykrystalizování naš
eho kř
epického zlata,
které ješ
těpů
sobením vody, zateklé do dutiny, vyluhovalo z povrchu ve vrstvě
desetin mm stř
íbro a proto se na povrchu zlata vyskytuje zlato ryzí, cožtvoř
í
onen pě
kný vzhled.

7.2. Chemické a fyzikální vlastnosti kř
epického zlata
Kř
epické zlato svým slož
ením není úplněč
isté, skládá se z 53,9 % zlata a z
46,1% stř
íbra, této slouč
eniněse ř
íká elektrum. Jinak ř
eč
eno zlato obsahuje 530
dílůzlata a 470 dílůstř
íbra a to se dá př
irovnat k ryzosti 13-14 karátů
. Dneš
ní
zlato v obchodech se prodává s ryzostí vě
tš
inou právě14-ti karátů
. Navíc na
povrchu se nachází povlak, který je tvoř
en skoro zcela ryzím zlatem, což
vylepš
uje zlatu vzhled. Tento povlak vznik vlivem prosakujících podzemních
vod. Př
i povrchu se rozpustilo jen stř
íbro a zbylo tak zlato, které je za
normálních podmínek nerozpustné.
Na kř
epickém zlatěmů
ž
eme pozorovat pro zlato zcela typickou krystalovou
soustavu „malé trojúhelníč
ky“, které jsou na kř
epickém zlatědokonce vidě
t i
pouhým okem ( viz titulní stránka a př
íloha 9 b). Tímto výrů
stků
m ř
íkáme
skulptace, které odpovídají krystalograficky deltoidovému dvanáctistě
nu. Oproti
tomu plocha zlatých plechůje krystal, zploš
tě
ný osmistě
n. Plechy jsou mírně
zvlně
né a na okrajích č
asto zahnuté. Ve zlatějsou také stopověobsaž
eny prvky:
ž
elezo, hliník, hoř
č
ík, vápník, kř
emík a snad i olovo.
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7.3. Putování balvanu
Prof. Báň
ské š
koly v Př
íbrami Bohumil Jež
ek píš
e: Balvan se zlatem byl do
Hasíkovy š
tě
rkovny svalen nebo splaven z tak ř
eč
eného výchozu ž
íly
zlatonosného kř
emene, ze ž
íly, která tehdy byla př
irozeněvýš
e nad š
tě
rkovnou…
Balvan se do Hasíkovy š
tě
rkovny svalil nebo byl tam splaven, jak jsme uvedli
z výchozu ž
íly, a to jistěz její nejbohatš
íč
ásti, jaká bývá na hranici pásma tak
ř
eč
eného oxidač
ního a pod ním následujícího primárního, ješ
těv pásmu
oxidač
ním. Př
itom musíme poznamenati, ž
e podle neobyč
ejného bohatství zlata,
koncentrovaného v pomě
rněnevelkém prostoru – váhový pomě
r zlata k hluš
ině
v balvanu mů
ž
eme odhadnouti asi na 1:6 – byl balvan z místa jistěješ
tě
obzvláš
tězbohaceného, jakému ř
íkají v zámoř
í bonanza. Jež
ek, B (1937-1938);
Př
ed deseti lety bylo nalezeno nejkrásně
jš
íč
eské zlato;Naš
í př
írodou I.: 187158
Užjsem se zmínil, ž
e kř
emen mohl pocházet od sv. Jiř
í. Vypravme se tedy na
sv. Jiř
í př
es Libě
jovické Svobodné Hory. Po dlouhém stoupání od kř
íž
ku na
kř
iž
ovatce v Libě
jovických Svobodných Horách po asfaltové cestěse dostáváme
na hř
eben, na kterém najdeme sochu sv. Jiř
í.
V poloviněstoupání mů
ž
eme najít v lese shodné (viz př
íloha 9) kř
emeny i
s drobnými dutinkami, ale na hř
ebeni samotném se už nachází hodnějiná,
prokř
emeně
lá hornina (spíš
e ně
jaký slepenec kř
emene) s výskytem slídy stř
íbrné
barvy-muskovit a pararula. Jedná se o př
emě
ně
né horniny.
Celý hř
eben je pak rozdě
len na tř
i vrchy, z nichžna prvním stojí právěsocha
sv. Jiř
í. V okolí se vyskytují modř
ínové lesy a terén nepř
ipomíná typický
pahorek, ale díky roztrouš
ení drobných kamenůkolem, které nevypadají, ž
e by
vznikly př
írodním rozpadem, se mů
ž
eme domnívat, ž
e se jedná o rozvezenou
mohylu.
O tom, ž
e pravdě
podobněš
lo o mohylu napovídá i místní pově
st o tom, ž
e se
právězde splaš
il ků
ňkníž
ete Schwazenberka, kterému zachránila ž
ivot rychlá
pomoc jednoho z muž
ův doprovodu. (Tuto pově
st nám sdě
lil pan Ondř
ej
Fibich, který sbírá a dokumentuje pově
sti Prácheň
ska.) Konějsou velmi citliví
na místa bývalých pohř
ebiš
ť
, mož
ná právěproto se splaš
il.
Budeme-li postupovat dále po hř
ebeni smě
rem na západ úzkou neznač
enou
pě
š
inou, dorazíme na druhý vrch, znač
něvyš
š
í, který je v mapěuveden pod
jménem Dž
bán. Tady užje zř
etelněvidě
t, ž
e tento vznikl horotvorným
procesem a je ze skupinky tř
í vrchůnejvyš
š
í.
Je náhodou a mož
ná není, ž
e i tady je do skály zaraž
en malý ž
elezný kř
íž
ek
(viz př
íloha 10 a). Pokrač
ujeme-li dál po hř
ebeni, dostaneme se ke tř
etímu vrchu
s výhledem na Bavorov. Je zde výrazná skála a samostatné balvany. Snad by nás
ani nemě
lo př
ekvapit, ž
e v jedné skále je opě
t umístě
n kř
íž
ek. Protož
e neznáme
př
esné jméno tohoto vrchu, nazveme jej pracovně„X“ (viz př
íloha 10 b).
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Znovu se tedy v okolí Kř
epic setkáváme se zajímavou kumulací kř
íž
kůa znovu
v geologicky zajímavém místě
. Stejnějako u atypicky umístě
ného kř
íž
ku u
zvláš
tním způsobem utvář
eného kopce u Kř
epic př
i naš
í první cestě
.
Polož
me si otázku: Mohl by tedy být kř
emen od sv. Jiř
í?
Odpově
d zní: Není to tak zcela jednoznač
né, jak by se oč
ekávalo. Př
i stoupání
ke sv. Jiř
í od Libě
jovických Svobodných Hor se sice vyskytují podobné
kř
emeny jako v Hasíkovělomu, ale samotné dalš
í popisované vrcholky mají
zcela jinou geologickou strukturu. Na jejich vrcholu, a to ve vzdálenosti 15 m od
sebe ale nalezneme dvěúplněodliš
né horniny. Jedna je z vrchu „X“ (viz př
íloha
11 a) a druhá je z vývratu stromu na vrchu Dž
bán (viz př
íloha 11b). Hornina
z vrchu „X“ je znač
nězvě
tralá a velice bohatá na kř
emen. Z toho se domnívám a
usuzuji, ž
e by to mohl být slepenec s vysokým obsahem kř
emene.
Druhá hornina z vývratu na vrchu Dž
bán ale tak zvě
tralá není a také v ní
nalezneme velice drobounké stopy kř
emene, ale jako slepenec ji označ
it
nemů
ž
eme. Podle mého názoru se jedná o pararulu, takž
e jde o úplnějiný druh
horniny. Je nutné také se zmínit o tom, ž
e oběhorniny, i př
es svou rozdílnost,
jsou prostoupeny slídou (muskovitem).
Z toho vyplývá, ž
e geologické slož
ení tě
chto kopců je opravdu velice
rů
znorodé a pokud by kř
emen pocházel odtud, musel by být z úpatí kopce
smě
rem k Libě
jovickým Svobodným Horám, tedy na severním úpatí tohoto
hř
ebene ně
kde pod sv. Jiř
í.
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8. Kř
emen ve sbírce vodňanského muzea
Vrátím se ješ
tě ke geologické sbírce vodň
anského muzea, protož
e ve sbírce
není jen zlato z Kř
epic, ale také kř
emen z Hasíkova lomu z roku 1957. Vě
novali
ho J. Broža V. Texler; lokalita – Kř
epice – Hasíků
v lom; popis: Úlomky svě
tle
béž
ového ž
ilného kř
emene 1ks 10x6x4 cm. (viz př
íloha 12)
Podíváme-li se na kř
emen zblízka, je vidě
t, ž
e se jedná o úlomek vě
tš
ího
kamene, protož
e má jednu stranu obrouš
enou a zahlazenou. A mezi stranami
lomu jsou docela velké krystalky 2-3 mm č
istých kř
iš
ť
álků
. Z toho vyplývá, ž
e
pů
vodní kámen obsahoval jeskyň
ku, kde tyto krystalky vznikaly. Jelikožjde o
kámen z Hasíkova lomu, který se shoduje ve stavběa slož
ení s tě
mi, které jsem
popisoval př
i prů
zkumu, musí také pocházet z mohyly, tedy také má pů
vodní
naleziš
těasi ně
kde jinde.
Jeho svě
tle č
ervenohně
dé zabarvení je způ
sobeno oxidy a hydroxidy ž
eleza
vázaných v mř
íž
ce. Je také patrné, ž
e obsahuje stopy slídy, která mu na lomu
dodává tř
pyt. V kř
emenu se nachází pravdě
podobněi jiné minerály, ale jsou zde
jen v malé míř
e. Z toho lze soudit, ž
e kř
emen se nacházel spíš
e na okraji
kř
emenné ž
íly.
Př
i porovnání kř
emenůnalezených v Hasíkovělomu př
i naš
em prů
zkumu (viz
př
íloha 8), kř
emene od sv. Jiř
í (viz př
íloha 9) a kř
emene ze sbírek Mě
stského
muzea a galerie Vodň
any (viz př
íloha 12) je mož
né se domnívat, ž
e skuteč
ně
ně
kde severněod sv. Jiř
í je původní zlatonosná kř
emenná ž
íla.
A zcela na konec. O lokalitěu sv. Jiř
í uvaž
oval i pisatel č
lánkůNaš
em Domově
v roce 1927: Jest otázkou, netají-li se v kř
epických skalách pod Dž
bánem ješ
tě
vě
tš
í poklady zlaté rudy, která tam vě
rněstř
ež
í nášpatron sv. Jiř
í. Anonymus
(1927);
Zlatá ruda v naš
em kraji;
NášDomov 5: 2-3.
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9. Závě
r v „poloč
asu“
Pokusíme se nyní shrnout, co se nám podař
ilo zjistit v prvním roce naš
eho
bádání.
Místo nálezu
Místem, odkud pocházel zlatonosný kř
emen a ze kterého potom „vypadlo“ na
cestář
e kř
epické zlato, byl opravdu Hasíků
v lom, který se nachází již
něza
Kř
epicemi. Dř
íve se jmenoval Kafař
ů
v, ale pozdě
ji ho i s místním lesíkem
vlastnil pan Hasík, proto je dnes označ
ován jako Hasíků
v.
Nejedná se o lom v pravém slova smyslu, jde spíš
eoš
tě
rkoviš
tě
, jak ho nazvali
ně
kteř
í badatelé, ale ani š
tě
rkoviš
těnení správné označ
ení. Jedná se př
edevš
ím
o rozebrané halš
tatské mohyly.
Je témě
řjisté, ž
e na mohyly byly kameny př
ináš
eny z blízkého okolí dvou
kilometrů
. To znamená, ž
e skuteč
né naleziš
tězlatonosného kř
emene neboli
výchoz zlaté ž
íly je ně
kde v okolí.
Skuteč
něnaleziš
tě
Prů
zkum blízkého okolí i odborná literatura nasvě
dč
uje, ž
e mož
ným a
nejpravdě
podobně
jš
ím naleziš
tě
m by mohlo být severní úpatí hř
ebenu Dž
bán –
Holič
ka pod sv. Jiř
í.
Stejnějako na mohylách v Hasíkovělomu jsou zde podobné kř
emeny, ve
kterých bylo zlato nalezeno. Lokalita je polož
ena výš
e nežlom a rozhodněby
nebyl ani v doběhalš
tatské takový problém kámen na stavbu mohyly dopravit.
Nedaleko sv. Jiř
í byly př
i nedávném terénním prů
zkumu objeveny dalš
í
mohyly a bude nutné porovnat vzorky zdejš
ích kř
emenůs tě
mi od sv. Jiř
í a
z Hasíkova lomu.
Zmiň
ovaný terénní prů
zkum naznač
il, ž
e v okolí Kř
epic je nutné pokrač
ovat
v terénním prů
zkumu v oblasti Svobodné hory a vrchůvýchodněod Kř
epic.
Není vylouč
eno, ž
e i zde se nacházejí dosud neznámá archeologická naleziš
tě
.
Stejnětak bude nutné i zdejš
í vzorky kř
emenů zař
adit do porovnávaného
souboru a teprve potom vyslovit závě
reč
né tvrzení o skuteč
ném místěpů
vodu
zlatonosného kř
emene.
Zlato-kř
emen-mohyly
To, ž
e zlatonosný kř
emen pocházel právěz mohyly, není zas ažtaková náhoda.
Kř
emen mě
l pro své fyzikální, ale i mysticko-duchovní vlastnosti pro tehdejš
í
civilizaci a uvaž
ování lidí jistěvelikou váhu. Byl velice dobrým vodič
em
zemské energie, je z ně
j tvoř
ena vě
tš
ina zemské ků
ry a je obsaž
en i v dalš
í
velice rozš
íř
ené hornině– ž
ule. Užjen fakt, ž
e př
i kř
esání kř
emenůvznikají
jiskry, s jejichžpomocí lze rozdě
lat oheň
, je symbolickým dů
kazem energie.
Kř
emen a jeho krystaly dneš
ní technická civilizace bohatěvyuž
ívá. Nemě
li
bychom být tak namyš
lení a upírat naš
im př
edků
m mož
nost, ž
e i oni mohli znát
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vlastnosti kř
emenu a využ
ívat je. Tř
eba hojná př
ítomnost kř
emene v mohylách
není jen náhodná. Kř
emen a kř
emenné krystaly byly velmi vyhledávané a
ceně
né. Na raněstř
edově
kém pohř
ebiš
ti v milevském kláš
teř
e byly u ně
kterých
koster nalezeny právěkrystaly kř
emenu. Proč
? Tuto otázku si zatím témě
řnikdo
neklade. Mož
ná je na č
ase tuto otázku polož
it.
Člově
k –hory-kameny-kř
íž
e
V okolí Kř
epic jsme u dvou geologicky zajímavých míst naš
li nápadný shluk
kř
íž
ů
. Nejprve př
i cestě
: Kř
epice – Chelč
ice hned za Kř
epicemi a podruhé na
vrchu Dž
bán, kde jsou v opuš
tě
ných místech dva výrazné skalní masivy
nedaleko od sebe označ
eny kř
íž
ky. Tento fakt ukazuje, ž
e vztah mezi lidmi a
nerosty, horninami a vrchy bude už
š
í, nežse zatím př
edpokládalo. I zde je vš
ak
ješ
těmnoho výzkumné práce př
ed námi, nežnajdeme fakticky podlož
enou
odpově
ď.
Okolí Kř
epic je nádherné témě
řv kaž
dém roč
ním období, cožjsme zjistili př
i
terénních prů
zkumech. Nález kř
epického zlata dodává tomuto místu nádech
tajemna. Kupodivu je ale toto kř
epické zlato teprve vstupní branou k objevů
m,
nálezů
m, hypotézám a myš
lenkám ješ
tězajímavě
jš
ím a podstatně
jš
ím….navíc
vyzývá k pokrač
ování.
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10. Hlédání původu Křepického zlata – rok II.
Jak jsem uvedl v závě
ru nadač
ní práce s názvem „Zajímavosti ze sbírek
vodň
anského muzea“, je terén v okolí Hasíkova lomu př
i urč
ování pů
vodního
výstupu zlatonosné kř
emenné ž
íly Kř
epického zlata nutné ješ
těpodrobně
ji
prozkoumat. Dalš
í prů
zkum se mě
l týkat tě
chto lokalit:
a) hř
eben Dž
bán - Holič
ka lokalita pod sv. Jiř
ím
b) vrch Holič
ka
c) les východněnad Hasíkovým lomem
d) Svobodná hora.
Dále jsem naznač
il i urč
itý vztah mezi č
lově
kem a kř
emenem, kterým se
budeme také ješ
tězabývat.

10.1. Hř
eben Dž
bán - Holič
ka, lokalita pod sv. Jiř
ím
Vě
tš
í pozornost této lokalitěbude vě
nována př
edevš
ím proto, ž
e první zprávy
z dob nálezu Kř
epického zlata naznač
ovaly, ž
e pochází právěodtud, byť
neuvádě
ly dů
vody. Jest otázkou, netají-li se v kř
epických skalách pod Dž
bánem
ješ
těvě
tš
í poklady zlaté rudy, která tam vě
rněstř
ež
í nášpatron sv. Jiř
í.
Anonymus (1927);
Zlatá ruda v naš
em kraji;NášDomov 5: 2-3.
Budeme-li stoupat (viz př
íloha 13) po asfaltové cestěvzhů
ru ke sv. Jiř
í,
prozkoumáme okolí této cesty. Porost je tu př
eváž
něsmrkový a pů
da je
pomě
rnědost porostlá bě
lomechem. Př
i celkovém pohledu si mů
ž
eme vš
imnout
malých kopeč
ků
. Jsou př
eváž
někamenité. Otázka nastává, pročzde jsou, nebo
spíš
e jak vznikly. Mů
ž
eme namítat, ž
e jsou př
írodního pů
vodu, nebo ž
e snad
vznikly od vývratůstromů
. Ale pročtedy jsou jen pruhem a jen v ně
kterých
místech? Svým tvarem př
ipomínají drobné sejpy (viz př
íloha 14 a,b), které
vznikly navrš
ením hluš
iny po tě
ž
bězlata z rýž
ování. Zde se ale nejedná o místo,
kde by š
lo zlato tě
ž
it rýž
ováním. Jediné, co mů
ž
eme tvrdit, nebo se alespoň
domnívat, je, ž
e vznikly lidskou č
inností a to po dolování. Vzhledem ke stavu
sejpůse lze domnívat, ž
e pocházejí z velmi staré, asi pravě
ké tě
ž
by.
Užv př
edeš
lých kapitolách jsem popisoval, ž
e zde mů
ž
eme také najít
podobné kř
emeny jako u Hasíkova lomu (viz př
íloha B, 9 a). Podíváme-li se
znovu, najdeme samozř
ejměony (i pomě
rněvelké) kř
emeny, ale nejenom ty. Je
zde i ž
ula. Pročje ž
ula s kř
emenem (mnohdy č
istým) pohromadě
? O násep se
zde jednat nemů
ž
e, protož
e i ve vývratech stromůnalezneme totéža to po celé
ploš
e lesa a ne jen podél cesty. Netvrdím, ž
e se jedná o rozpadající se skálu, ale
jak naznač
ují vzorky hornin z této lokality, jedná se o ž
ulu, kterou prochází
kř
emenné ž
íly. To vysvě
tluje naš
i nejasnost, ž
e se zde nachází kř
emen a ž
ula i
deset centimetrůod sebe.
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Podíváme-li se na druhou stranu stezky, opakuje se ten samý terén se
stejnými kopič
kami – sejpy (viz př
íloha 14 c,d) a také se stejnou mineralogickou
skladbou. Asi 10 m pod sochou sv. Jiř
í na severním úpatí nalezneme jedno
velice zajímavé místo.
Terén je zde velice kamenitý, porost modř
ínový. Nachází se zde malá jáma
jakoby po vývratu, ale chybí jak strom, tak zemina (viz př
íloha 14 c). Jedná se
zř
ejměo odtě
ž
ení č
asti kamenů
. Pročse ale na toto místo zamě
ř
uji? Jednak je
zde opě
t výrazný kř
emenný terén a také jsou v kopci pravidelné brázdy
př
ipomínající lidskou č
innost a zásah do krajiny. Je také pozoruhodné, ž
e od této
jámy se modř
íny prohýbají do oblouku a rů
zněse kroutí (viz př
íloha 15 a,b).
Zkuš
ení sadař
i a pě
stitelé stromůví, ž
e podobné vě
ci se dě
jí v místech, kde
se pod zemí nachází ně
jaká geologická anomálie nebo zlom. Právěv takovýchto
místech, ř
eč
eno slovy naš
ich př
edků
, proniká zemská energie na povrch a je zde
zajímavé kutat.
Dalš
í informace př
ináš
í lidová pově
st: „Na vrchu Dž
bán jednou lovil sám kníž
e
Š
varcenberk. Jeho ků
ňse náhle splaš
il a vlekl kníž
ete za tř
men lesem. Naš
tě
stí
byl poblížš
afářSobolík a ten konězastavil za udidla. Na pamě
ťtohoto
uš
lechtilého č
inu zde byla v roce 1862 postavena na sloup kovová socha svatého
Jiř
í.“ Fibich, O.(2008);Prácheň
ský poklad III;Strakonice;31. Koněstejnějako
stromy jsou citliví na geologické anomálie v zemi. Asi nebylo náhodou, ž
e se
kníž
eti splaš
il ků
ňprávěv tě
chto místech ( viz př
íloha 15, c,d).
Zdá se tedy, ž
e za mož
né místo nalezu bychom mohli označ
il stráň
s prokř
emeně
lým podlož
ím asi 10m pod sochou sv. Jiř
í. Ukazují na ně
j písemné
zprávy, nálezy zbytkůkutacího díla, nálezy kř
emenůstejné struktury jako
zlatonosný kř
emen v Hasíkovělomu a nakonec i rů
zné př
írodní anomálie, které
naznač
ují, ž
e se jedná o geologicky zajímavé místo.
Neunáhlujme se ale se závě
ry, protož
e ješ
těnebyly prozkoumány vš
echny
lokality, odkud mů
ž
e Kř
epické zlato pocházet.

10.2. Vrch Holič
ka
Opě
t vystoupíme ke sv. Jiř
í (viz př
íloha 16 a), ale tentokrát nebudeme
pokrač
ovat za sochu dále dozadu jakoby smě
rem na Bavorov, ale dáme se na
opač
nou stranu.
Opustíme hlavní cestu a vydáme se po hř
ebeni smě
rem k vrcholu, který je
v mapěoznač
ován jako Holič
ka. Hned po krátkém stoupání se dostáváme
k pahorku, který svým vzhledem a stavbou př
ipomíná mohylu. Pravdě
podobně
se o mohylu také jedná (viz př
íloha 16 b).
Hned vedle ní je zarostlá jáma, dř
íve asi lom, ale evidentněse jedná o
novodobý lom (viz př
íloha 16 c). Odtud zř
ejměbrali dě
lníci kamenitou zeminu
na výsep novodobých cest. Pokrač
ujeme-li dál po hř
ebeni, neustále se mě
ní
vegetace: stř
ídají se smrkové, borové obč
as modř
ínové lesy a na kamenitých
místech i bukové lesy. Často se objevují př
írodní vyvýš
eniny a pahorky.
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Kdyždorazíme na okótované místo vrch Holič
ka, je zde sice pě
kný velký
smrk, ale není tu ani kř
íž
ek a ani zvláš
tní kameny.
Dále pokrač
ujeme stejným smě
rem, ale z kopce dolů
. Tě
sněnežbychom
vstoupili na cestu, dáme se doleva, ažpř
ijdeme k mladému bukoviš
ti. Na stromě
je př
ibit malý svatý obrázek (viz př
íloha 17 a). Je to ten samý, který je na cestěu
Hasíkova lomu (viz př
íloha 17 b). Je to i ten samý, který najdeme u cesty od
velké mohyly, o které jsem psal v minulé práci „Nejstarš
í osídlení na
Vodňansku“. Vypadá to, jakoby ně
kdo cíleně vš
echna místa spojená
s pradávným osídlením Vodňanska zámě
rněznač
il obrázky svatých. Otázka,
pročtomu tak je, je sice lákavá, ale zavedla by nás od hlavního tématu, kterým
je Kř
epické zlato.
O kousek dál pod vrcholem najdeme př
irozené vyvýš
ené místo, na ně
mžse
nachází pravdě
podobněmenš
í mohyla s dobř
e patrnou kamennou konstrukcí
(viz př
íloha 17 c, d) . Z tohoto místa je krásný výhled na Libě
jovické Svobodné
Hory. Pokrač
ujme lesem v pů
vodním smě
rem a dojdeme na asfaltovou silnici
z Libě
jovických Svobodných Hor do Chelč
ic.
Naš
e cesta tentokrát bohuž
el nepř
inesla ž
ádný náznak kutacího díla a ž
ádné
zajímavé vzorky kř
emenů
.

10.3. Západněod Hasíkova lomu
K pásu lesa západně nad Hasíkovým lomem se dostaneme z cesty
z Libě
jovických Svobodných Hor do Chelč
ic (viz př
íloha 18 a). V lese nejprve
nalezneme podlouhlý kopeč
ek s rozmě
ry asi 200-300 m na délku a na š
íř
ku
okolo 30-40 m. Svým podlož
ím není ažzas tak zajímavý. Jedná se o typický
ž
ulový hř
bet bez př
ítomnosti kř
emene, porostlý buky. Na jeho severní stráni
mů
ž
eme najít dva výkopy, které lze vzhledem k jejich „č
erstvosti“ datovat do
novově
ku. Nelze je proto spojovat s kutací č
inností po nálezu Kř
epického zlata,
ale označ
il bych je jako novově
kou lidskou č
innost.
Pokrač
ujeme-li dále lesem, narazíme na menš
í pahorek, jehožrozloha je jen o
málo vě
tš
í ně
žu př
edeš
lého vrš
ku. Porost stále př
etrvává smrkový. Zde
odebrané vzorky zase zpě
t ukazují na ž
ulu a kř
emen. Lze z nich ale také urč
it, ž
e
kř
emen obsahuje slídu a ž
e se s ž
ulou mísí. Na ž
ádném z kř
emenůale nebyly
nalezeny stopy, které jsou charakteristické pro kř
emeny z Hasíkova lomu.
Dále v lese uvidíme stráňa na ní malou lokalitu se zvýš
eným podílem
kř
emenů
, jako by se jednalo o malou hodněponič
enou, rozpadlou mohylu. Ale
to se mů
ž
eme jen domnívat. V kř
emenech zde mů
ž
eme nalézt ně
kolik
milimetrových krystalkůkř
iš
ť
álu (viz př
íloha 18 b, c).
Nakonec vystoupáme táhlý kopec, ze kterého máme výhled smě
rem na
Chelč
ice. Opě
t tu potkáváme ž
ulu a kř
emen. Z ně
ho sestupujeme dolů
. Po cestě
narazíme na tř
i pahorky, v jejichžokolí nalézáme pouze ž
ulu. Odtud dlouhým
táhlým klesáním pokrač
ujeme dolů
. Př
i cestěnarazíme ješ
těna jeden novodobý
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lom, který je v souč
asnosti zaváž
en sutí. Naš
e putování konč
í nad Kř
epicemi,
nad lomem Marků
.
Kdyžvynecháme zajímavé př
írodní scenérie, nenalezli jsme zde ž
ádná místa,
která by bylo mož
né označ
it za místo tě
ž
by a ani kř
emeny, které by mě
ly
podobnou strukturu jako kř
emeny z Hasíkova lomu.

10.4. Svobodná hora
Tentokrát se vydáme po cestěz Kř
epic do Libě
jovických Svobodných Hor (viz
př
íloha 19 a,b). Nejdř
íve projedeme kolem vodárny, poté lesem do kopce,
vyjedeme ven z lesa a hned u nejbliž
š
ího stavení se dáme doprava. Př
ed námi
se rozprostírá malý, ale velmi pů
sobivý vrcholek. Není př
ílišvysoký a svým
tvarem př
ipomíná spíš
e opě
t kopeč
ek mouky. Daleko zajímavě
jš
í užje jeho
porost. Stromy jsou zde osázeny v jedné ř
aděza sebou, nebo takto mohou i rů
st
po vrstevnicích a tvoř
í tedy jakási kola kolem celého vrcholu. Toto mů
ž
eme
pozorovat i na fotomapách př
ístupných na www. mapy.cz (viz př
íloha 20a).
Stoupáme-li k jeho vrcholu, cestou projdeme př
es dvě„osázené vrstevnice“.
Tady se na chvíli zastavíme. V malém háječ
ku se zde nachází drobné, nepř
íliš
hluboké jámy, pravdě
podobnězbytek po novově
ké tě
ž
běstavebního kamene.
Ten byl zř
ejměpouž
it na stavbu okolních statků(viz př
íloha 20 b).
Pokrač
ujeme-li dál, projdeme smrkovým mlázím a postupujeme ažna vrchol.
Zde se nachází př
eváž
něbukový porost a pár modř
ínů
, které jsou evidentně
starš
í ně
žokolní buky. Samotný vrchol kroměpě
kného výhledu nic nepř
ináš
í,
ale o pár metrůna sever se nachází malý vrcholek. Je tvoř
en př
eváž
ně„ž
ulou“,
ovš
em nejedná se o př
írodní skálu. Na vrcholku je patrná kamenná konstrukce
(viz př
íloha 20 c,d). Toto je velmi typické pro mohylu, ale mohyly bývají
tvoř
eny př
eváž
něz kř
emenů
, cožzde není, a také celý tvar, provedení a
umístě
ní konstrukce nenasvě
dč
uje, ž
e by toto byla mohyla. K č
emu taková
konstrukce mohla slouž
it? Nejde o „náhodnou“ zálež
itost, která by mohla
vzniknout př
i hř
e dě
tí, protož
e konstrukce zabíhá hluboko do umě
lého pahorku.
Nabízí se ř
ada odpově
dí, které ale nejsou př
edmě
tem této práce. Jediné, co je
jasné, je, ž
e kř
emen z Hasíkova lomu urč
itěnepochází z tohoto místa, protož
e
se zde ž
ádné kř
emeny prostěnenacházejí.
Budeme pokrač
ovat na sever k Svobodné hoř
e. Svobodná hora je porostlá
př
eváž
něsmrky a buky, u vrcholu se nachází také duby, ale jen velice málo. Př
i
naš
em stoupání naráž
íme na ž
ulové kameny. Tyto kameny jsou rozmístě
né ve
stráni a na svá místa se dostaly asi postupnou erozí skal (viz př
íloha 21 a).
Jediná stopa po tě
ž
běnerostůje asi v poloviněcesty na vrchol. Zde vidíme
drobný zář
ez do kopce a prohlubeň
, na jejímždnělež
í velký puklý kámen.
Kámen byl pravdě
podobněodtud opě
t tě
ž
en na stavbu okolních statků
, př
ípadně
se jedná o zbytky stř
edově
kých a raněnovově
kých kutacích dě
l. Žádné nálezy
kř
emenůzde vš
ak nejsou (viz př
íloha 21 b).
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Vrchol Svobodné hory je tvoř
en př
eváž
něž
ulou. Tě
sněpod ním se nachází
dř
evě
ný kř
íž
ek s ukř
iž
ovaným. Není zapuš
tě
n do skály, ale jen obklopen
kameny (viz př
íloha 22 a). Pokud se vydáme asi 130 m na jihozápad, otevř
e se
př
ed námi výhled na Šumavu. Zde se nachází kamenný muž
íč
ek – umě
le
vybudovaná kopice kamení (viz př
íloha 22 b). Ovš
em lož
isko nebo výchoz
kř
emenné ž
íly zde nenacházíme.
Př
i sestupu z vrcholu Svobodné hory sestupujeme po hř
ebenu a potkáváme
drobné výbě
ž
ky skály. Na jednom z nich je v kameni – ž
ule – opě
t ž
elezný
kř
íž
ek (viz př
íloha 22 c). Stejným způ
sobem jsou upevně
ny kř
íž
ky na vrchu
Dž
bán. Na kř
íž
ku je umě
lá kytič
ka, takž
e o tom, ž
e toto místo je navš
tě
vované,
není pochyb. Je zvláš
tní, ž
e za kamenem s kř
íž
kem se nachází daleko vě
tš
í
kámen. Zde by se, logicky vzato, vyjímal kř
íž
ek lépe, ale kdosi a kdysi rozhodl
jinak. Mož
ná vě
dě
l proč
.
Kř
íž
ky na vrchu Dž
bán jsem užpopisoval, tam jsou také hned dva. Dobrá,
pokud jsou na vrcholu, tak se dá jejich opodstatně
ní ješ
těvysvě
tlit, ale na
vrcholu Svobodné hory je kř
íž
ek dř
evě
ný a pod vrcholem je druhý, ale už
ž
elezný a zapuš
tě
ný do kamene. Pochopil bych, kdyby to bylo obráceně
, ale
pročchtě
l zř
izovatel naznač
it dů
lež
itost toho druhého kř
íž
ku a ne toho na
vrcholu? Zř
ejměse musel rozhodovat ješ
těpodle jiných hledisek. Jak užjsem
naznač
il u kř
íž
ků na Dž
bánu, kř
íž
ky se umísť
ovali i tam, kde bylo
pravdě
podobněmísto s významnou zemskou energii, je tedy velice mož
né, ž
e
stejnětak je tomu asi v tomto př
ípadě
. Tyto vě
ci jsou zajímavé, ale opě
t jsme
nenarazili na kř
emen. Budeme postupovat tedy dále po hř
ebenu.
Př
ed námi se napravo od cesty, která zač
íná ubíhat doleva, objevuje malý
kopeč
ek a za ním hned druhý. Mož
ná se jedná o mohyly, kamennou konstrukci
zde potvrdit mů
ž
eme (viz př
íloha 22 d). Ale co je daleko zajímavě
jš
í, je to, ž
e
se zde objevuje kř
emen (viz př
íloha 23 a). Je nač
ervenalé barvy, skoro stejný
jako v Hasíkovělomu a na vrchu Dž
bán. To ale není vš
e.
Pokud budeme postupovat dále po hř
ebenu, teď užmimo cestu, objeví se na
jeho konci pomě
rněvelký vrcholek, za kterým užse nachází prudké klesání
dolů
. Užpř
i cestěna ně
j můž
eme na zemi pozorovat hezké kř
emeny, stejné jako
popsané př
edchozí. Postupujeme-li na vrcholek, kř
emenůpř
ibývá a vrchol je
jimi jakoby „oblož
en“. Př
esnětakto vypadají mohyly stavě
né z kř
emene, ale zde
by se muselo jednat o skuteč
něvelikou mohylu a na první pohled je také jasné,
ž
e se jedná o př
írodní útvar (viz př
íloha 23 b,c,d), takž
e mohylu bychom mohli
vylouč
it. Ale pročje tu tolika kř
emene? Vysvě
tlení se nabízejí dvě
.
1) Kř
emen je podle ohledání stejný jako u sv. Jiř
í a jako v Hasíkovělomu a
mohl by sem být př
inesen. Otázkou ale je proč
, neboťo mohylu se nejedná.
Jediné vysvě
tlení je, ž
e by toto místo bylo pro naš
e př
edky „ně
jak“ velmi
dů
lež
ité. Př
ítomnost kř
emene na tomto místěby potom užtolik nepř
ekvapila,
protož
e o speciálních vlastnostech a využ
ívání kř
emene jsem užpsal v kapitole
„7.1 Ně
co o kř
emenu“. Tato teorie je i velmi pravdě
podobná, protož
e na
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vrcholku se nachází borovice, jejížkmen je zkroucen, a to právěnaznač
uje, ž
e
se jedná o místo se zemskou energií.
2) Druhá teorie př
ipadající v úvahu je, ž
e by toto místo bylo výstupem
kř
emenné ž
íly, podobně jako je tomu na severním úpatí vrchu Dž
bán.
Nenacházíme zde ale stopy po kutací č
innosti dávné nebo nově
jš
í. Zdá se tedy,
ž
e ani zde se nenachází pů
vodní výstup zlatonosné kř
emenné ž
íly.
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11. Člově
k a kř
emen
Jak už jsme naznač
ili v př
edchozích kapitolách, kř
emen hrál v pravě
ké,
př
edevš
ím neolitické, civilizaci dů
lež
itou mysticko-duchovní roli. Byl použ
íván
pravdě
podobněpř
i různých obř
adech a př
i budování kultovních staveb. tato
tradice vydrž
ela velmi dlouho. Např
. v milevském kláš
teř
e byla v r. 1991
nalezena kostra ž
eny ze 12. stol., která mě
la u sebe krystal kř
emenu jako
amulet. (Podle ústního sdě
lení konzultanta Z. Broma, který se na výzkumech
v milevském kláš
teř
e podílel.)
Také jsme se zabývali jeho fyzikálními vlastnostmi v kapitole „ 7.1 Ně
co o
kř
emenu“. Př
esto bych se chtě
l ješ
tějednou vrátit k tomuto tématu.
Pročprávěkř
emen a ne jiný kámen byl tak hojněvyuž
íván? Co vedlo č
lově
ka
k jeho využ
ívání a to doslova po celém svě
tě
, i kdyžtyto civilizace nebyly v
kontaktu? Mohlo by se zdát, ž
e jde o pouhé spekulace, které se nebezpeč
ně
pohybují na okraji sci-fi, př
ípadněspekulativní pseudově
dy. Ně
kolik mě
sícůpo
ukonč
ení prvního dílu mé práce ale vyš
la v nakladatelství Academia kniha
profesora antropologie Davida Lewise-Williamse a badatele v oblasti
pohř
ebních rituálů pozdní doby kamenné z Rock Art Research Institute
University of Witwarsrand Uvnitřneolitické mysli. Lewis-Williams, D. Pearce D. (2008); Uvnitřneolitické mysli; Academia, Praha.
Tato kniha profesionálních vě
dcůplněpodporuje výš
e napsané názory a dále je
rozš
iř
uje. Mož
né odpově
di na vznesené otázky nalezneme podle autorůpř
i
studiu lidského vě
domí.
„Pochopíme-li celé spektrum lidského vě
domí, otevř
e se nám cesta k hlubš
ímu
poznání symbolické role kř
emene“. Lewis-Williams, D. - Pearce D. (2008);
Uvnitřneolitické mysli; Academia, Praha; 298. Kř
emen byl využ
íván š
amany
rů
zných kmenů
, jak z Austrálie tak z Již
ní a Severní Ameriky. Australš
tí š
amané
je považ
ovali za pevné skupenství „posvátné mocné vody“. Je jen zajímavostí,
ž
e název kř
iš
ť
ál pochází z ř
eč
tiny, kde krystallos znamená led. Oproti tomu
obyvatelé Arnhemské země
, severozápadu Austrálie, si myslí, ž
e lesk, který
kř
emen odráž
í, symbolizuje zvíř
ecí tuk a nástroje vyrobené z ně
ho mají
schopnost zabíjet. Kř
emen byl také použ
íván š
amany k ovládání poč
así cituji:
Kř
emen také patř
il k rekvizitám numických š
amanů ovládajících poč
así.
Použ
ívání kř
emenných krystalůk tě
mto úč
elů
m bylo v Severní Americe skuteč
ně
bě
ž
né; Whitley a jeho kolegové citují tolik etnografických dů
kazůna podporu
tohoto závě
ru, ž
e jej nelze popř
ít“. Lewis-Williams, D. - Pearce, D. (2008);
Uvnitřneolitické mysli; Academia, Praha; 301.
V Již
ní Americe má kř
emen pro desanské š
amany zase trochu odliš
ný význam.
Je symbolem, modelem kosmu a symbolizuje „posvátný prostor“ cituji: „Pro
Desany jsou š
estihranné krystaly modelem kosmu, který dodává strukturu jejich
víř
e a š
iroké š
kále č
inností. Krystaly také symbolizují „posvátný prostor“,
v ně
mž
, jak vě
ř
í, „se odehrávají vš
echny zásadní promě
ny““. ……. „Pojem
př
emě
ny z jednoho stavu na jiný se odráž
í v desanském zvyku pohř
bívat mrtvé
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v rozpů
lené kánoi, kdy jedna polovina slouž
í jako víko; takto vytvoř
ený prostor
je, stejnějako kř
emenný krystal, š
estiúhlý. Lewis-Williams, D. - Pearce, D.
(2008); Uvnitřneolitické mysli; Academia, Praha; 301-302. Zde mů
ž
eme vidě
t,
ž
e i tvar kř
emene respektive jeho klencová (trigonální) krystalová soustava (je
méněsymetrická oproti š
estereč
né, ale ně
kdy je sní spojována) má vliv na jeho
využ
ití a roli v nábož
enství. Dokonce je zde patrný i vztah mezi kř
emenem a
pohř
bíváním.
Kř
emen byl také použ
it př
i stavběneolitických památníků a je s ním
vyzdobeno prů
č
elí hrobky Newgrange, kam také lidé chodili za mystickými
prož
itky.
Vrátím se ješ
těke změ
ně
ným stavů
m vě
domí př
i pož
ití halucinogenní látky,
nebo př
i meditaci a rů
zných stavech vě
domí. Tito lidé popisují své vidiny dosti
podobným způ
sobem. Vě
tš
inou se jedná o geometrické tvary. A tady vystává
mož
ná odpově
ďna otázku, pročmá kř
emen po celém svě
těmysticko-duchovní
význam. Mě
li bychom ješ
těupozornit, ž
e změ
ně
né stavy vě
domí jsou č
asto
základy rů
zných nábož
enství a meditací. A pokud lidé mají tyto prož
itky, pak
krystaly kř
iš
ť
álu tvoř
í jakési zhmotně
ní jejich psychických stavů
.
Tento fakt opě
t popisují autoř
i knihy „Uvnitřneolitické mysli“ cituji: „Za prvé
je mož
ná kř
emen vizuální paralelou lesklých, reflexních oč
í a tř
pytivých
krystalů, ježlidé č
asto spojují s vizionář
ským prož
itkem. Zrak a vidě
ní se
nerozluč
něpojí se svě
tlem. Za druhé, Whitley a jeho kolegové př
ipomínají, ž
e
kdyžo sebe tř
eme dva kousky kř
emene, vykř
esáme „jasný záblesk svě
tla“- dojde
k takzvané triboluminiscenci. …….. Jižv roce 1880 Pierre a Jacques Curieovi
zjistili, ž
e urč
ité krystaly, vč
etněkř
emenných, vytvář
ejí př
i mechanickém
namáhání elektrické napě
tí, takzvanou piezoelektř
inu („tlakovou elektř
inu“).
Víra v neobyč
ejné vlastnosti kř
emene má tedy vě
decký základ. Lewis-Williams,
D. - Pearce, D. (2008); Uvnitřneolitické mysli; Academia, Praha; 302-303.
O tě
chto fyzikálních vlastnostech jsem se užtaké zmiňoval v kapitole „7.1
Ně
co o kř
emenu“. Toto je jen dalš
ím potvrzením naš
í hypotézy o výjimeč
nosti
kř
emene a jeho využ
ití. Zároveňje to také odpově
dí pročprávěkř
emen, byl
nezávisle na soběvybrán v mnoha lokalitách svě
ta k mysticko-duchovním
praktikám.
Není proto ž
ádným divem, ž
e i naš
i dávní př
edkové vě
novali výbě
ru kř
emene
pro svá pohř
ebiš
těvelkou pozornost. Disponovali k tomu dovednostmi a
technikami, které byly posléze zapomenuty a teprve v souč
asné dobějsou znovu
objevovány.
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12. Závě
r
Podař
ilo se nám dokonč
it zbývající terénní prů
zkumy, které byly naplánovány
v minulém roce. Jejich popis a výsledky byly př
edmě
tem pojednání II. dílu této
práce.
Bě
hem výzkumu v př
edeš
lém roce jsme se zabývali a zkoumali také to, jakou
roli hrál kř
emen v ž
ivotětehdejš
ích lidí a k č
emu byl využ
íván. V doběpsaní
zmíně
ných kapitol jsem vycházel z výsledkůsvého výzkumu a nemě
l jsem
mož
nost porovnat svoje názory s odbornou literaturou. Tato situace se bě
hem
následujících mě
sícůvelmi změ
nila, protož
e byla vydána výš
e zmiňovaná kniha
Uvnitřneolitická mysli Lewis-Williams, D. - Pearce D. (2008); Uvnitř
neolitické mysli; Academia, Praha; 298. Výsledky bádání autorůknihy plně
podporují mů
j názor, ž
e kř
emen hrál v ž
ivotěnaš
ich neolitických př
edkůvelmi
významnou roli.
Mů
ž
eme tedy př
istoupit k celkovému závě
ru. Po zváž
ení vš
ech mož
ností lze
vyslovit názor, ž
e nejpravdě
podobně
jš
ím naleziš
tě
m kř
emene, který obsahoval
slavné Kř
epické zlato, nalezené posléze v mohyle v Hasíkovělomu, je severní
úpatí vrchu Dž
bán u pomníku sv. Jiř
í. Je velice pravdě
podobné, ž
e naš
i
př
edkové v dávném neolitu v tomto prostoru zámě
rnětě
ž
ili kř
emen, který
posléze použ
ívali ke stavběmohyl u Kř
epic.
Názor, ž
e jde o lokalitu pů
vodního výstupu zlatonosného kř
emene dokládá:
1) Dosud znatelné zbytky dů
lní č
innost, která zde probíhala
2) Dodnes velice snadno ově
ř
itelné naleziš
těkř
emene a kř
emenných ž
il
podobných tomu, ve kterém se nacházelo Kř
epické zlato.
3) Pomník sv. Jiř
í se zde nachází proto, protož
e se zde náhle splaš
il ků
ň
hrabě
te Schwazenberga a kníž
e jen taktak unikl tě
ž
kému zraně
ní. Z
dlouhodobé zkuš
enosti je známo, ž
e koněcitlivěreagují i na geologické
anomálie, na které jsou citliví.
4) V tomto místěse skuteč
něnachází ně
jaká geologická anomálie, protož
ei
zdejš
í stromový porost je významnou mě
rou anomální a vykazuje
nezvyklé tvary kmenů
, zatímco v š
irš
ím okolí podobné odchylky patrné
nejsou.
5) Výzkum jsme se snaž
ili vést v duchu tradič
ních způ
sobůvyhledávání
nerostných zdrojů
, které se použ
ívaly ve starých dobách, kam patř
í i
použ
ití proutků
. I kdyžjde o způ
sob velmi diskutovaný, nezbývá, nežse
zmínit o tom, ž
e je naprosto bě
ž
něa úspě
š
něpouž
íván např
. př
i hloubení
studní. I výsledky tohoto prů
zkumu ukazují, ž
e místem pů
vodu
Kř
epického zlata je zmíně
ná lokalita.
V tomto místěmož
nosti povrchového prů
zkumu konč
í. K dalš
ímu ově
ř
ení
napsaného názoru by bylo tř
eba geologických sond, které jsou ovš
em velmi
nákladné. Kř
epické zlato je ale natolik významným geologickým nálezem, ž
e by
si vynalož
ení takových prostř
edkůzaslouž
ilo.
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