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Abstract: Two fragments of stony tools were found among artefacts from the archeological site near
Maovice, interpreted by an archeologist as a semi-finished stony axe. As revealed by the petrografic examination, the rock used in producing those fragments is a local variety of mica schist from the Lukovská unit.
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ÚVOD
Bìhem záchranného archeologického výzkumu byly ve výkopu kanalizaèního pøivadìèe
vedoucího z Maovic do Znojma-Hraditì nalezeny dva do sebe zapadající fragmenty jemnozrnné horniny. Po sestavení fragmentù byl ve tíhlém klínovitém pøedmìtu o rozmìrech
26,5×6,5×2,5 cm identifikovám archeologem Z. Èimáøem ze znojemského pracovitì
Ústavu archeologické památkové péèe v Brnì polotovar sekery, který mìl slouit k výrobì
nástroje (obr. 13). Blií údaje o archeologickém výzkumu, z nìho pochází popisovaný
kamenný artefakt obsahuje souhrnná nálezová zpráva publikovaná na jiném místì tohoto
sborníku (ÈIMÁØ 2004).
POPIS HORNINY
Kompaktní jemnozrnná a drobnozrnná hornina má edozelenou barvu a støíbøitý lesk. Nerovné lomové plochy obou úlomkù jsou nepravidelnì pokryté edohnìdým a svìtle hnìdým kalcitovým sintrem, který na ploché stranì (na obr. 3 dole) pokrývá a 40 % povrchu, na
konvexní stranì asi 15 % povrchu. Hornina nese znaky metamorfního usmìrnìní horninotvorných minerálù. Foliaci odpovídá nerovná plochá strana artefaktu a jeho stupòovitì
odlomená èást. Zøetelnì vyvinutá lineace je orientovaná souhlasnì s protaením obou nalezených kamenù. Orientaènì byla hydrostatickou metodou stanovena specifická hmotnost
horniny (pro vìtí fragment byla zjitìna hodnota 2,85 g/cm3, pro mení fragment 2,83 g/
cm3). Hornina je makroskopicky magnetická.
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MINERÁLNÍ SLOENÍ HORNINY
Mikroskopicky bylo zjitìno, e základní hmota horniny má lepidogranoblastickou strukturu. V horninì byly identifikovány následující minerály seøazené podle mnoství:
1. køemen je nejhojnìjí souèástí horniny, tvoøí v ní protaené èoèkovité útvary o velikosti do 0,5 mm;
2. tenké zprohýbané upinky chloritu a muskovitu velké a 0,8 mm jsou zastoupeny pøiblinì ve stejném pomìru a obtékají køemenné útvary;
3. v podruném nebo akcesorickém mnoství je v horninì obsaen granát tvoøící zrna o velikosti do 0,1 mm;
Vedle uvedených horninotvorných minerálù jsou v horninì hojnì pøítomny rudní minerály
(magnetit), v mením mnoství vystupuje v okolí køemenných zrn plagioklas.
ZÁVÌR
Z petrografického hlediska odpovídají fragmenty nalezeného nástroje jemnozrnné chloritizované varietì horniny popisované jako muskovit-biotitický svor s granátem, pøípadnì
staurolitem. Uvedená hornina tvoøí podstatnou souèást lukovské jednotky moravika (BATÍK et al. 1995, 2002a). Její hrubozrnnìjí, chloritem bohatá varieta se nachází napø. v okolí
Nového Hrádku (íje ve smìru na Ostroh). Velmi jemnozrnná kompaktní varieta horniny
sloením odpovídající nalezenému artefaktu je známá autorovi pøíspìvku napø. z údolí Klaperova potoka, z údolí Rambachu nebo také z jiního okolí Èíova (Kozí stezka, asi 8 km
západnì od místa nálezu artefaktu) i z jiných lokalit lukovské jednotky moravika. Magnetické vlastnosti horniny jsou vysvìtlitelné pøítomností novotvoøeného magnetitu, který
v horninì vznikl rozkladem biotitu a rekrystalizací hornin v prùbìhu vícefázové metamorfózy. Rozíøení magnetické horniny je známé i z jiných lokalit lukovské jednotky. Na geofyzikálních schématech se její jednotlivé výskyty projevují jako magnetické anomálie.
Dominantní regionální magnetickou strukturou v oblasti je bezkovská magnetická anomálie sledovatelná v délce 17 km (ALANSKÝ in BATÍK et al. 2002b)
SUMMARY
A short description of stony wedge-shaped artefact found during the archaeological research is reported
here. Microscopic investigation of rock fragments detected the following mineral composition: quartz, chlorite, muscovite, magnetite, plagioclase and garnet. The grey-green rock shows a strong magnetism. It is
a local chloritized variety of muscovite-biotite mica schist with garnet (locally staurolite), forming a considerable part of the Lukovska unit in the Moravicum.
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Obr. 13. Kamenný artefakt z výkopu u Maovic. Odluènost horniny a její mechanické vlastnosti jsou dány
plonì-paralelní stavbou (foto M. korpík).
Figs. 13. A stony artefact from excavations near Maovice. The rock jointing and its mechanical characters
are given by the schistose structure.
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