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ABSTRACT:
The article introduce petroarcheological analysis of newly discovered Moldanubian dyke rocks used on the
Neolithic polished stone industry in the western Moravia. In archaeological contexts there was determined
amphibole lamprophyre, porphyritic mikromonzodiorite and dyke (trachy)andesite. The study should help to
improve recognition of these rocks in the archaeological collections.
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1. ÚVOD
Prostor západomoravského moldanubika představuje území bohaté na zdroje
kvalitních kamenných surovin, které byly lidmi od pradávna využívány k nejrůznějším
účelům (srov. PŘICHYSTAL 2009, 19–21). Jejich perfektní znalost tehdejší krajiny
a lokálních zdrojů se podařila prokázat i při studiu neolitické broušené kamenné industrie
z mikroregionu povodí řeky Želetavky (obr. 1). Kromě již známých lokálních variet
amfibolitů (viz BARTÍK 2012a, 75–78; VOKÁČ 2008, 154–159) zde bylo doloženo i využívání
poměrně pestré škály žilných magmatických hornin moldanubika. V archeologických
kontextech zde tak byl nově determinován amfibolický lamprofyr, porfyrický
mikromonzodiorit a žilný (trachy)andezit. Přesnější určení surovin se podařilo realizovat
až na základě podrobného petrografického rozboru. Již dříve však byly patrny jisté makroskopické odlišnosti mezi nově popisovanými surovinami a horninami, které bývají v tomto
prostoru standardně klasifikovány jako porfyrický mikrodiorit z brněnského masivu
(BARTÍK 2012a, 79–80). Cílem studie je představení petroarcheologického rozboru
zájmových hornin a jejich reálných či potenciálních primárních zdrojů.
2. METODIKA
Horniny broušené kamenné industrie byly studovány jak nedestruktivně, tak destruktivně. Z nedestruktivních metod bylo využito měření magnetické susceptibility pomocí
příručního kappametru GEOFYZIKA model KT-6. U žilného andezitu s trachytickou
stavbou byly ověřeny zvýšené obsahy K pomocí příručního gama spektrometru
Exploranium GR-130. Z vybraných artefaktů byly zhotoveny leštěné výbrusy, které byly
následně studovány pomocí polarizačního mikroskopu Nikon Optiphot 2-POL.
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