
Vypravme se na Třebívlicko za českým granátem, drahým 

kamenem proslaveným třebas díky šestidílné empírové 

soupravě šperků vyrobené r. 1820 ze 468 granátů pro Ulriku von 

Levetzow, držitelku vsi Třebívlic, včetně zámku a velkostatku. 

Kopie vytvořená po krádeži z r. 1988 je vystavena místo dříve 

vystavovaného originálu v Muzeu českého granátu v 

Třebenicích, ale originál je po objevení lupu zabezpečen v 

depozitáři Oblastního muzea v Mostě. (Ta souprava není moc 

hezká.) 

České granáty jsou zpravidla malé, a proto se ve špercích 

většinou zasazují kamínky velké jen 1-2 mm tak, aby ve větším 

počtu tvořily působivé řady nebo blýskavá políčka. Surové 

kameny jen vzácně měří víc než 5 mm a velikost nad 8 mm je 

opravdu výjimečná.  

Secesní  přívěsek vystavený v  Třebenicích.  



O tomto drahokamu se hodně píše také díky údajně "největšímu českému granátu", jenž se nachází – 

jak jinak – v Drážďanech. Je svrchu obroušen do hladkého oválného tvaru, s osami 34,0 x 27,4 mm a je 

zasazený v klenotu symbolizujícím Řád zlatého rouna čili Ordre de la toison d'or, el Toyson de oro či el Tusan,  

dokončeném r. 1749 pražským klenotnickým Mistrem Diespachem. Ten neuvěřitelně velký exemplář byl prý 

nalezen počátkem 18. století u Šepetel, pouhý kilometr severozápadně od Třebívlic a sotva 4 km od místa 

současné těžby u Podsedic. Nám v Čechách zůstal menší kámen, vybroušený do tvaru šestiřadé routy, 

zpravidla používaného právě pro granát a pro diamant. Má po výbrusu průměr 12,3 mm, výšku 8,6 mm a váhu 

2,64 g a lze jej spatřit v Muzeu českého granátu v Třebenicích. Prý byl nalezen u obce Chrášťany, pouhý 

kilometr od zmíněných Podsedic.  

Uvedené extrémní granáty, drážďanský i třebenický, se 

po prozkoumání ukázaly být něčím jiným než českými 

granáty: Drážďanský je tzv. pyralmandin, třebenický byl 

rozpoznán jako almandin. V 18. století, době rozkvětu 

brusíren v Čechách a čilých obchodů s drahými kameny, se 

klenotníkům jistě dostávalo i granátů z ciziny. Tak jako se to 

děje dnes, při potřebě velkého kamene proto opravdu mohly 

být české granáty kombinovány nebo nahrazeny podobným, 

ale přece jen jiným granátem exotickým. ⃰   

Těžební jáma u Podsedic , r. 2012. 

⃰⃰  Méně vzácný, ale často ve velkých krystalech v cizině nalézaný druh granátu 

zvaný almandin je křemičitan železnato-hlinitý, kdežto český granát (ze skupiny 

pyropů) je křemičitan hořečnato-hlinitý se stopami železa a chromu, prvků určujících 

jeho barevný odstín. Přechodný pyralmandin má výrazný podíl hořčíku nahrazený 

železem.  Almandin má  nafialovělý svit.   



Který český granát se tedy po 

posledních poznatcích stává tím 

největším? Je to případ ve stylu Járy 

Cimrmana! Ve zmíněném Řádu zlatého 

rouna jsou totiž ještě dva další rozměrné 

kameny, a ty jsou skutečnými a ověřenými 

českými granáty. Nejsou to ovšem pěkné 

broušené objemné krystaly, ale jsou 

tenké. Ten větší by býval při osách 21,5 x 

19,8 mm a výšce 5,2 mm mohl být 

největším českým granátem, kdyby jej 

kvůli lepší průsvitnosti, a tím výrazněji 

viditelné barvě, zespodu ještě miskovitě 

neprobrousili a neudělali z něj pouhou 

skořepinu o síle jen asi 2,7 mm. Stejně tak 

se stalo i u nejmenšího ze tří granátů v 

Řádu. Těžko jej zvát kameny, jestliže z 

nich udělali tenkostěnné puklice!  

Velké obdivuhodné granáty jsem 

proto v třebenickém Muzeu hledal na 

zjevně velmi archaických špercích, 

viditelně primitivního šperkařského řešení. 

Patrně velmi stará ozdoba určená k vetknutí do účesu, se 

skvostným velkým granátem uprostřed.  Některé opravdu takto 

staré rodové šperky byly Muzeu darovány vlastenci z Třebenicka. 



Korále o délce 44 cm, ze sedmdesáti blýskavých 6 až 7 mm 

velkých granátů spočívaly v muzeu v polygonální vitríně, na poněkud 

nevhodné hrubě vzorované, stářím flekaté textilní tapetě, v nejhorším 

možném osvětlení. V mdlém dopadajícím světle nemohla být patrná 

barva jistě průsvitných kamenů, zdály se být úplně černými. alespoň 

Nikdo si mne, ojedinělého návštěvníka, nevšímal. Nijak nenapomínán 

jsem se pohyboval mezi vitrínami a neupozorňoval jsem na sebe 

používáním fotografického blesku. Znamenalo to, chtěl-li jsem pořídit 

fotografii, vypořádat se s iluminací podobnou té, jaká bývá v pouťových 

"domech hrůzy", a také s odlesky zvenčí prozářených oken se strakatými 

vitrážemi. Jak jsem koupil, tak prodávám: Předkládám fotografie 

pořízené za popsaných světelných poměrů, a proto patřičně nekvalitní. O 

té šňůře skoro stejných korálí jsem si v tu chvíli myslel, že to jsou snad 

vůbec nejkrásnější české granáty!  

 

Byl by to hezký konec vyprávění, kdybych se býval nepídil po 

informacích přímo v litoměřickém muzeu, kde jsou šperky z třebenické 

expozice evidovány. Informace mi laskavě podala Mgr. Daniela Linková. 

Jaké bylo moje zklamání, když se nedalo nic zjistit o původu a získání 

těchto granátů, avšak s určitostí bylo u této položky zaznamenáno, že 

jde o granáty tyrolské, a tedy nikoli české granáty mimořádné velikosti!  



Linhorka je dnes nevysoké návrší 

hned za vsí jménem Leská.   

Granátonosé vrstvy u Podsedic, vzniklé 

půdotokem, směřujícím od Linhorky k 

Podsedicím..  

 

V místech těžby jsou dvě bělavé granátonosné vrstvy vzniklé za pleistocenních ledových dob jako 

sedimenty, transportované od vrchu Linhorka půdotokem čili soliflukcí. ⃰  Mezi nimi je tmavší jalová slínitá vrstva 

pohřbené půdy z teplého mezidobí. Když jsem pořizoval fotografie naznačené situace, váleli se v ložisku 

samozvaní hledači, kteří mi na pozdrav odpověděli "Guten Tag!“ 

⃰  Granátonosná brekcie (spečené ostrohranné úlomky) na vršku Linhorka ovšem také vlastně není 

původním zdrojem, neboť třetihorní (resp. neogenní) vulkanismus tam jen přemístil granáty z 

hlubinných magmatických hornin, tzv. peridotitů, ultrabazických, bohatých na hořčík a železo.  

Podobnými zdroji českých granátů jsou ještě vrchy Bota  čili Granátový vrch u Měrunic a Velký a Malý 

vrch u Třtěna.  

Granátový vrch alias Bota u Měrunic, 

kopeček z grátonosné brekcie. 



 

V tamní za sucha ztvrdlé, omletým kamením bohaté hmotě 

toho jistě Němci mnoho nenašli. Nevykládal jsem jim nic o tom, 

že šťastlivcem při hledání granátů je český pocestný. Slovem 

"pocestný" se zde v záměrně pozměněném smyslu označuji, 

protože nejvíce granátů nacházím na polních cestách. Tam se za 

dešťů promývá a třídí erodovaný materiál a dají se najít místečka 

plná nejvíce svítících granátových střípků a vzácněji i větších 

hrbolatých zrnek. Ta jsou temná, v dopadajícím světle zdánlivě 

černá, ale nějaký ten rudý záblesk se při pohledu zešikma 

vždycky objeví. Zjistil jsem, že sesbírané granáty ztrácejí mnoho 

ze svého kouzla oproti nálezům netknutým, sedícím v hlíně. Je to 

jako s nálezem pravého hřibu, nad nímž v prvém okamžiku po 

spatření srdce houbaře zaplesá; ale po očištění je to už jenom 

jídlo, poezie houbařského plácku je ta tam. Začal jsem proto 

fotografovat droboučké granáty in situ, to možná ještě nikdo 

neučinil. A to jde jenom s objektivem „makro“, kleče na kolenou, 

spíše však vleže.   

Cesta pod Linhorkou, jedno z dobrých nalezišť granátů. 



Jako na zemi se válející fotograf zdál jsem se být 

zajímavým objektem pro nádherného, robustního 

mladého psa, podle údaje majitele, křížence mezi 

německým ovčákem a japonským plemenem "Shiba 

inu". Když jsme se tak potkali, chválil jsem majiteli 

zdvořile toho psa ‒ postavu, zjevnou sílu, temperament i 

naznačovanou oddanost. Považoval jsem také za 

potřebné naznačit, proč jsem byl nalezen v tak podivné 

poloze, ležící v prachu cesty. Abych dotvrdil pravdivost 

svého při tom řečeného výkladu o Linhorce a granátech, 

otevřel jsem bílou plastovou ampulku s několika právě 

nalezenými kamínky a napřáhl ruku tak, aby byly vidět. 

Pes v mžiku zareagoval vyštěknutím a výpadem, při 

němž se ukázal jeho skvěle vypadající, silný chrup. 

Naštěstí byl upoután na řemeni. Nevím, šlo-li o obranu 

proti domněle útočnému gestu, anebo pes byl hravý a 

doufal, že bude ampulka hozena do dáli a zazní povel 

"aport"! Spěšně jsme se s pánem stále netrpělivějšího 

psa loučili.   















Z fotografií je vidět, že granáty se různí 

průsvitností i jasem. Je tomu tak i na této zřejmě 

velmi staré sponě, vystavené v třebenickém  

Muzeu.  



Sesbíráno 

„pocestným“. 

V knize Klečák J. et Holásek O. (1972): Český granát.- Ústí n. L. se na str. 19 píše: „Podobně jako u 

předešlých granátů ani pyrop nemá stálou barvu. Většinou kolísá v odstínech rudé s nejrůznějšími nádechy. 

Nikdy však není nafialovělý, jako almandin.“  Náhodný soubor těchto drobných drahokamů sesbíraných u 

Podsedic a pod Linhorkou má dosti jednotnou barvu, někdy zvanou „barvou holubí krve“.  



V letech 1994-2008 se české 

granáty klenotnické kvality těžily 

také v Podkrkonoší, ve Vestřevi u 

Hostinného (Hanus et al. 2013). 

Od r. 2019 se zase těží v Dolní 

Olešnici na Trutnovsku. Z tuny 

zeminy v Podsedicích vyberou 

kolem 10 až 20 gramů granátu, 

kdežto v Dolní Olešnici kolem 

80 gramů. Po výbrusu prý vypadají 

kameny z obou lokalit stejně. ⃰  

V současné době (r. 2022) 

došlo k omezení těžby v Českém 

středohoří u Podsedic; říkal mi to 

na sjezdu absolventů SVVŠ v 

Lovosicích bývalý spolužák Kája 

Provinský z Třebenic, a ten to musí 

vědět! 

⃰  Zdroj: 

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/tezba-

cesky-granat-podsedice-20200823.html 

Stará brož nepochybně z kamenů nalezených v Českém středohoří, 

vystavená v třebenickém Muzeu. 
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