
Mamuti v Plotištích? Není to pohádka,
opravdu tu žili. Ukazují to nálezy
Přijde vám nadpis článku ab-
surdní nebo komický? V tom
případě jste úplně vedle - v
dávné minulosti totiž na úze-
mí naší dnešní městské části
obrovití osrstění chobotnatci
skutečněžili.Anejenomoni.V
době před nějakými 30 - 25 ti-

síci let se tudy proháněli jes-
kynní lvi, hyeny, koně, zubři,
pižmoni a další „menažérie”
poslední doby ledové.

V období pleistocénu však
obýval naši krajinu také pra-
věký člověk moderního typu -
vyskytovaly se zde totiž popu-

lace tzv. lovců mamutů. Ar-
cheologické nálezy naznačují,
že i v okolí Hradce Králové
kdysi číhali tito naši dávní
předkové na svoji lovnou ko-
řist.

Jeden z nejzajímavějších
objevů z této doby spatřil svět-
lo světa před 112 lety v neda-
lekých Svobodných Dvorech.
V dubnu roku 1899 zde byly v
někdejší cihelně pana Jaro-
slava Morávka-Tvrzského od-
kryty obří mamutí kly, z nichž
delší měřil na délku 2,72 metru
a jeho objem činil na dolním
konci60centimetrů.Druhýkel
ležel v jeho těsné blízkosti a
překrývaly se navzájem. Dále
byla odkryta také čelistní kost
s lícními zuby o hmotnosti pě-
ti kilogramů a délce 48 centi-
metrů. O celkové velikosti ob-
řího savce svědčila každá od-
krytá část jeho skeletu, včetně
bezmála metrových žeber.
Přitom šlo ještě o mladého,
zřejmě nedospělého jedince.
Ve své době se stal nález vel-
kou atrakcí a se zájmem si jej

prohlíželi tehdejší prominenti
z blízkého i dalekého okolí (po-
dívat se přijeli i turisté z Víd-
ně, Berlína nebo Vratislavy) a
zástupy místních obyvatel.
Místo se stalo také cílem ná-
vštěv školních kolektivů v
rámci přírodovědných exkur-
zí. Zvýšeného cestovního ru-
chu tehdy aktivně využily i
místní hostince a o mamutovi
se prý hovořilo rovněž ve vla-
cích a snad všech tehdejších
domácnostech. K nálezu se vy-
jadřovali slavní badatelé své
doby, například i archeolog
Jan Nepomuk Woldřich (1834 -
1906). Josef Ladislav Píč (1847 -
1911) nebo Karel Jaroslav
Maška (1851-1916), proslavený
zejména objevy z moravských
nalezišť. Všichni se přitom
shodli na tom, že se jedná o vel-
mi významný objev.

Zkamenělina se nacházela
asi tři metry pod zemí a v ne-
daleké cihelně zase v přibliž-
ně stejně starých vrstvách le-
žely kosti zubrů, koní, losů a
srstnatých nosorožců. Kromě

obřích klů bylo odkryto také
několik žeber s obratli, části
pánevních kostí, spodní čelist
se dvěma stoličkami, kloub
jedné z nohou a množství dal-
ších fosilních fragmentů. Poz-
ději byly objeveny i další části
kostry, která se tak ukázala
být téměř kompletní. Otázkou
zůstávalo, jak se kostra ma-
muta do onoho místa vlastně
dostala. Rozluštění této há-
danky bylo velmi zajímavé. V
polovině dubna roku 1899 byl
přímo mezi žebry a obratli ma-
muta objeven ostrý pazour-
kový nůž, který nepochybně
patřil pravěkému člověku.
Nožík měřil 9 centimetrů na
délku a 1,5 centimetru na šíř-
ku. Později byl objeven ještě
druhý nůž a také zbytky
ohniště.

Objev mamutího
mláděte
Tento nález zřejmě definitiv-
ně potvrzuje domněnku, že
mamut byl zabit a „naporco-

ván” dávnými lovci, kteří vy-
užili jak jeho maso, tak i kůži,
srst a některé orgány (zejmé-
na mozek, který byl oblíbe-
ným pokrmem, bohatým na
bílkoviny). Je možné, že by bý-
vali odtáhli také kly, ale z ně-
jakého důvodu se pro ně již ne-
vrátili. Na území dnešních
Svobodných Dvorů i Plotišť se
tak nejspíš nesčetněkrát ode-
hrálo drama lovu obří a ne-
bezpečné zvěře i jejího ná-
sledného zužitkování.

Je možné, že právě na místě
Morávkovy cihelny kdysi
existovala dokonce jakási pri-
mitivní „porcovna” mamutí-
ho masa, to už je ale pouhá spe-
kulace. Objeveny zde byly ta-
ké pozoruhodné pozůstatky
mamutího mláděte. Co tedy
dodat závěrem? Více infor-
mací o těchto zajímavých
okolnostech pradávného ži-
vota v okolí Hradce Králové
nám snad odhalí až případné
budoucí objevy. Právě Plotiš-
tě by na ně mohly být nejbo-
hatší. Vladimír Socha

Náš tip na výlet: Ruprechtický Špičák
Malebnou krajinou Brou-
movska si tentokrát vyšláp-
neme na nejvyšší vrchol Ja-
vořích hor – Ruprechtický
Špičák (880 m. n. m.). V Brou-
mově, kam se opět dopravíme
vlakem, si nenecháme ujít ná-
vštěvu benediktinského kláš-
tera, který patří mezi národní
kulturní památky České re-
publiky.

Impozantní komplex byl do

dnešní podoby přestavěn v le-
tech 1726 - 1748 podle projektu
K. I. Dientzenhofera. Jedním z
největších lákadel, které kláš-
ter nabízí, je bezesporu uni-
kátní kopie Turínského plát-
na z roku 1651. Za zhlédnutí
určitě také stojí hřbitovní
kostel Panny Marie, který je
nejstarší dochovanou dřevě-
nou stavbou u nás a dost mož-
ná i ve střední Evropě.

V zastřešeném ochozu
kostela jsou umístěny rene-
sanční a empírové náhrobky
a desky s kronikářskými zá-
pisy. Na trasu 42 km dlouhé-
ho výletu se vydáme po sil-
nici vedoucí na Meziměstí, z
které odbočíme vpravo na
modře značenou polní cestu,
na kterou dohlíží kamenná
socha sv. Šebestiána. Ta byla

vysochána u příležitosti ote-
vření opravené historické
cesty z Broumova do Rožmi-
tálu v roce 1999.

Modrou značku opustíme
u rožmitálského melafyro-
vého lomu s nalezištěm po-
lodrahokamů a namíříme si
to rovně k lesu. Na rozcestí se
nenecháme zlákat k výstupu
na Bobří vrch, ale odbočíme
vlevo a po cyklistickém pá-
sovém značení lesní cestou
dojedeme do obce Janovičky.
Čeká nás stoupání ke státní
hranici s Polskem, za které se

odměníme v místní restau-
raci, prakticky jediné na
dnešní trase. Cestou na Špi-
čák kopírujeme hranici,
ovšem tentokrát využíváme
cyklotrasu na polské straně,
na kterou se napojíme pár
metrů za přechodem.

Cesta lesem je dobře zna-
čená a bez problémů sjízdná,
jen nás občas překvapí náh-
louzměnousměru.Těsněpod
vrcholem, kam nás dovede

zelenočervené značení, které
se později změní na značení
zelenomodré, se napojíme na
cyklotrasu č. 4002. Po ní se
vydáme přes hranici smě-
rem na Božanov a na kopec
vyšplháme z druhé strany. Z
trasy po jednom kilometru
odbočíme vlevo a dojedeme k
rozcestí se žlutou značkou.
Cesta na samotný vrchol je
těžko sjízdná, a proto k roz-
hledněvystoupámeposvých.
Po zdolání 100 schodů na vy-
hlídkovou plošinu budeme
odměněni výhledem na celé
panorama Broumovska, Ja-
voří hory na naší a Soví hory
na polské straně. Pak si opět
vyzvedneme kola, vrátíme se

k odbočce a po modrém pá-

sovém značení si vychutná-

me sjezd přes Ruprechtice k

silnici, po které se podél že-

lezniční trati vrátíme zpátky

do Broumova. Po cestě ještě

můžeme navštívit Olivětín-

ský pivovar a Pivovarnické

muzeum a úspěšný výlet za-

končíme ochutnávkou zdej-

šího Opata. Ale s mírou, aby

nám neujel vlak.

EvaDufková, Dana Langrová

Navržená trasaNavržená trasa
Broumov – Rožmitál – Janovičky
– Ruprechtický Špičák – Ruprech-
tice – Broumov. Trasa je dlouhá
dvaačtyřicet kilometrů.

Můžete vyzkoušet

POHLED ze Špičáku.

BROUMOVSKÝklášter.

PIVOVAROlivětín a Pivovarskémuzeum.
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Plat 55 000,- Kč měsíčně
+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil, 

notebook považujeme za samozřejmost.

Hledáme obchodníky

Své životopisy zasílejte na
kariera@b7u.cz, www.b7u.cz.
Nabídka platí pro celou ČR.
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