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ÚVOD

V rámci jihlavského regionu byly při archeologických vý-
zkumech získány nejpočetnější soubory zlomků keramických 
artefaktů ze samotného města Jihlavy a z výzkumu hornické 
aglomerace Staré Hory u Jihlavy, která se nachází přibližně 
jeden kilometr ssz od historického jádra města (obr. 1). Kera-
mika ze Starých Hor u Jihlavy nebyla zatím podrobně vyhod-
nocena, ačkoliv předběžné pokusy o popis a časové zařazení 
keramických nálezů již v minulosti byly učiněny (Hrubý 2004, 
2011, Hrubý et al. 2006, Měřínský 1977, Zimola 2004).

Záchranné archeologické výzkumy v rámci stavebních ak-
tivit na katastru Jihlavy jsou systematicky prováděny od 70. 
let 20. století. Již v této době se B. Novotný pokoušel popsat 
a rozdělit keramické soubory do časových horizontů pod-
le analogií s jinými zkoumanými lokalitami (Novotný et al. 
1978, Novotný 1982). Na něj později navázali další badatelé 
zabývající se jihlavskou keramikou (Hrubý 2011, Měřínský 
et Zumpfe 1994, Zatloukal 1998, Zimola 1996, 2004, 2012). 
Společným rysem všech dosavadních studií je snaha vytvořit 
relativní chronologii jihlavské keramiky na základě porovnání 
především morfologických znaků celého souboru nalezeného 
v rámci jedné lokality s podobnými soubory z jiných výzkumů 
v regionu, případně na větších územích v rámci Moravy nebo 
Podunají. Jedná se tedy o vyhodnocení, které nebere v potaz 
samostatný soubor nálezů v rámci jednoho objektu. Keramika 
nebyla zatím zpracováva podle přirozených skupin nálezů ve 
smyslu uzavřených nálezových celků – objektů či stratigra-
fi ckých sekvencí. Nebyl vytvořen jednotný deskripční systém 
a nikdo se nepokusil vytvořit systém keramických tříd, kterým 
by popsal jednotlivé druhy keramiky podle použitého materiá-
lu a technologie výroby. V tomto příspěvku je zpracována 
první část nálezů pocházejících z homogenních nálezových 
souborů ze Starých Hor I (stavba silničního obchvatu – SH 
2002 a lokality „Pod Hellerovým rybníkem“ – SH 1979: NS 
1), III (SH 1979: NS 2, SH 1944) a IV (SH 1953).

Obr 1. Jihlavsko s vyznačenou polohou města Jihlavy a Starých Hor 
u Jihlavy.
Fig. 1. Jihlava-region with marked location of the town of Jihlava and 
Staré Hory u Jihlavy.

Deskripční systém jihlavské hrnčiny byl vytvořen podle 
brněnského systému, jenž umožňuje doplňování typů a va-
riant druhů nádob a jejich typologických částí (Procházka 
et Peška 2007). Jihlavský deskripční systém je publikován 
na internetové adrese http://www.archeologie.ji.cz (dále 
jen www1). Keramické třídy, na které je v tomto příspěvku 
odkazováno, byly vytvořeny na základě makroskopických 
pozorování souborů pocházejících z nálezových soubo-
rů dokumentovaných na lokalitách Masarykovo náměstí 
č. 1 (Zimola 2013), Jihlava – Křížová ulice č. 14 a Staré 
Hory u Jihlavy I (www 1). Účelem popisného systému je 
získat jasně defi novaná data – kritéria důležitá pro časové 
zařazení, morfologický a typologický popis nálezů v kon-
textu, nálezovém souboru v rámci lokality a konečně na 
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celém území – hornické aglomeraci Staré Hory u Jihlavy. 
Po statistickém vyhodnocení dat lze dojít k poznání typic-
kých morfologických a typologických znaků teritoriálního 
výrobního, resp. distribučního okruhu pro konkrétní časová 
období. Absolutní datování se opírá o relativní chronologii, 
tedy o uložení všech keramických artefaktů v rámci jed-
noho nálezového souboru s převahou keramických nálezů 
jedné třídy či skupiny podobných tříd společně s nálezy 
dalších chronologicky citlivých předmětů, např. mincí. Ča-
sové horizonty, tedy dobu výroby a užívání keramických 
nádob, lze na základě nálezových okolností, relativní chro-
nologie a opor v absolutním datování (dendrochronologie, 
nálezy mincí, stratigrafi e) stanovit s přesností na třetiny 
století s možným přesahem do třetiny následující. Výrobně 
– distribuční okruhy a zároveň časové horizonty jihlavské 
keramiky byly vyčleněny podle stratifi kovaných nálezů po-
cházejících z Jihlavy a Starých Hor u Jihlavy (tab. 1). 

Keramický horizont JiB se vyznačuje především použitím 
mletého grafi tu jako dominantní složky přidávané do hrnčíř-
ské hlíny vypalované stále ještě převážně v oxidačním pro-
středí. Výrazným znakem je žlábkování vnějšího povrchu 
výdutí, zdobení jednoduchými rytými vlnicemi, které se v ně-
kterých případech kříží. Často se vyskytují kombinace rýh ne-
bo žlábků s jednoduchými vlnicemi a několik jednoduchých 
vlnic pod sebou. Druhově rozmanité soubory se vyznačují 
největším zastoupením hrnců a poklic, z nichž výraznou část 
zaujímají zvonovité a ploché poklice. Nové tvary představují 
konvice s třmenovým uchem, mísy a láhev. Okraje hrnců jsou 
především zesílené a seříznuté, jen lehce podžlabené. 

Ze změnou technologie výroby souvisí nástup hrnčiny bez 
výrazné příměsi tuhy v keramickém těstě v poslední třetině 13. 
století, kterou řadíme do keramického horizontu JiC. V soubo-
rech dominují fragmenty keramiky vyrobené z jílovité hlíny 
s příměsí písku a stopově slídy. Keramické nádoby – přede-
vším hrnce a zvonovité poklice vytáčeli hrnčíři na rychle ro-
tujícím kruhu. Vedle třmenových konvic se objevují i první 
džbány, talíře a poháry. Ve výzdobě dominuje vodorovné žláb-
kování a rýhování v kombinacích s jednoduchými vlnicemi 
a jen ojediněle se objevuje radélkování vnějšího povrchu ná-
dob. Na zesílené a seříznuté okraje předcházejícího horizontu 
navazují v horizontu JiC okraje vně vyhnuté a podříznuté nebo 
přehnuté okraje s výrazným podžlabením (obr. 45).

METODA

Popis keramických výrobků jako specifi ckého druhu ar-
cheologického pramene představuje třetí variantu analýzy 
archeologického kontextu (Neústupný 2007). Výběru ke-
ramických artefaktů předchází analýza nálezové situace, 
především stratigrafi e nálezových celků, jejichž datování 
můžeme opřít o standardní datovací pomůcky. Jedná se 
v první řadě o „absolutní data“ v podobě dendrochronolo-
gie a nálezů mincí. Přítomnost nebo absence mincí ovšem 
neznamenají absolutní datování v pravém slova smyslu, ale 
představují spíše jakýsi „datovací ukazatel“ na širší dobu 
vzniku nálezového celku nebo souboru. Konečně se lze 
opřít i o homogenitu celého nálezového souboru nacházejí-
cího se v jednom kontextu. Při výběru keramických soubo-
rů je třeba zohlednit ty nálezové celky, které vykazují stejný 
charakter jak po stránce technologické, tak materiálové. 

Analýza keramických nálezových souborů spočívá ve 
sledování počtu různých jedinců, počtu druhů nádob podle 
jedinců, zastoupení tříd podle počtu kusů a vybraných částí 
nádob, např. zastoupení skupin okrajů hrnců a jejich typů 
– variant. Určujícím kritériem pro časové zařazení keramic-
kého nálezu je technologie výroby, vyjádřená třídou. Třída 
představuje popisnou kategorii zahrnující kombinace tří 
základních makroskopicky pozorovatelných jevů: 1. použi-
tého materiálu (Tm), 2. způsobu tvarování nádoby (Tt) a 3. 
způsobu dotvoření výrobku, tedy typu výpalu (Tv). Třídy 
jsou primárně rozděleny do skupin podle použitého materi-
álu. K takto v základní rovině defi nované skupině znaků lze 
přiřazovat typy povrchové úpravy a výzdoby, popř. i jednot-
livé druhy nádob, které tvoří samostatné kategorie. 

Měření nádob (archeometrie) má smysl u celých tvarů 
nebo zachovalé vertikální poloviny nádoby. Sledujeme výš-
ku nádoby v mm (VN), průměr okraje v mm (PON), prů-
měr maximální výdutě v mm (PMVN), průměr dna nádoby 
v mm (PDn), objem nádoby v ml (ON) a sílu střepu na vý-
duti v mm (SSV), která je sledována také u fragmentů. Pro 
poznání depozičních a postdepozičních procesů je důležitá 
fragmentarizace (FR) celého nálezového celku, kterou mů-
žeme rozdělit podle velikosti zlomků nádob: 1. malé – pod 
9 cm2 (3 × 3 cm), 2. střední – mezi 9 a 36 cm2 (6 × 6 cm), 
3. velké – nad 36 cm2 (Procházka et Peška 2007).

Tab. 1. Výrobně-distribuční okruhy (časové horizonty) jihlavské keramiky.
Tab. 1. Production – distribution circuits (time horizons) of ceramics from Jihlava. 

Jihlavsko
VOH Popis  Třídy Datace

Ji-A
výrazně tuhová keramika „pozdněhradištní tradice“, zdobe-
ní - jednoduché i vícenásobné vlnice, hrnce s jednoduchými 
zaoblenými okraji, plastické značky na dnech

100, 101 1. třetina 13. století 
(s přesahem do 2. třetiny 13. století)

Ji-B tuhová keramika zdobená jednoduchou rytou výzdobou ne-
bo žlábkováním, plastické značky na dnech 100, 101, 102 2. třetina 13. století 

(s přesahem do 3. třetiny 13. století)

Ji-C keramika s dominující složkou písku vypalovaná převážně v 
redukčním prostředí, bílá hrnčina, zelenožluté glazury

200, 201, 203–
207, 400, 401

3. třetina 13. století 
(s přesahem do 1. třetiny 14. století)

Ji-D keramika s obsahem středněhrubého písku v keramickém 
těstě, potuhovaný povrch nádoby 213, 214, 215 1. třetina 14. století 

(s přesahem do 2. třetiny 14. století)
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STARÉ HORY U JIHLAVY

Severozápadní území jihlavské městské aglomerace za-
ujímá příměstská část Staré Hory s doklady osídlení a těž-
by polymetalických rud. Všechny čtyři lokality vyčleněné 
v rámci hornické aglomerace se nacházejí na katastru měs-
ta Jihlavy a Horního Kosova. Největší koncetrace nálezů 
obytných objektů a šachet se nachází v severní části staro-
horské dislokační zóny ve starohorském úseku mezi ohy-
bem řeky Jihlavy a Hornokosovským potokem (Pluskal et 
Vosáhlo 1998, Hrubý 2011). Záchranné archeologické vý-
zkumy prováděné v tomto prostoru v prvním desetiletí 21. 
století potvrdily výrobně – sídlištní charakter celého úze-
mí. Dokumentovány byly doklady vlastní hornické činnosti 
(šachty–jámy, báze obvalů a haldoviny), primární úpravy 
a pyrotechnologického zpracování rud (nádržky, kanály, 
žlaby, koryta a pece nebo výhně), doklady sídelních akti-
vit (zahloubené i nezahloubené stavby, kůlové a sloupové 
jámy v otevřeném terénu a další nespecifi kované pravděpo-
dobně sídlištní jámy) a ostatních archeologických struktur 
(liniové rovnoběžné žlábky a příkopy) s movitými nálezy 

kladívek, motyk, kahanů apod. v zásypech objektů (Hrubý 
2011, 53–58). Celé území bylo podle posloupnosti archeo-
logických výzkumů P. Hrubým rozděleno do tří lokalit – 
Staré Hory I–III (Hrubý 2011). Po doplnění lokality IV – 
nacházející se severně od železniční trati Jihlava–Veselí 
nad Lužnicí se tohoto rozdělení v následujícím popisu jed-
notlivých nálezových celků přidržíme (obr. 2).

STARÉ HORY III A IV – VÝZKUMY V 19. STOLETÍ

Zájem o archeologické nálezy ze Starých Hor projevili 
badatelé již v době stavby transverzální dráhy z Jihlavy do 
Veselí nad Lužnicí v 70. letech 19. století. Při výkopových 
pracích pro těleso železničního náspu bylo nalezeno větší 
množství zlomků keramických nádob, které dokumen-
toval jihlavský lékař a představitel České národní obce 
Leopold Fritz. Z jeho pozůstalosti se v jihlavské archeo-
logické sbírce dochovalo několik sáčků neroztříděných pře-
vážně keramických artefaktů, které pochází z různých úseků 
stavby železnice. Dnes již bohužel není možné odlišit nále-
zy ze Starých Hor od artefaktů nalezených v prostoru Staré 
Jihlavy u kostela sv. Jana Křtitele a v blízkosti zaniklé tvrze 
„Vestenhof“ u deset kilometrů vzdáleného Kostelce. Všech-
ny nálezy však spojuje stejný způsob provedení a vysoký 
obsah tuhy v keramickém těstě, což je umožňuje rámcově 
časově zařadit do 13. století. Vzhledem k absenci popisu 
nálezových okolností a smíchání nálezů z různých lokalit 
nebylo možné vyčlenit samostatné nálezové soubory, které 
bychom mohli popsat v deskripčním systému. Soudě podle 

Obr. 2. Staré Hory u Jihlavy, poloha lokalit I–IV; podklad: http://www.
cuzk.cz/; sestavil M. Krutiš.
Fig. 2. Staré Hory u Jihlavy, location of sites I–IV; on the basis of: http://
www.cuzk.cz/; compiled by M. Krutiš.

Obr. 3. Staré Hory u Jihlavy, místa nálezů; podklad: http://www.cuzk.cz/; 
sestavil M. Krutiš.
Fig. 3. Staré Hory u Jihlavy, places of fi ndings; on the basis of: http://
www.cuzk.cz/; compiled by M. Krutiš.
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autorových poznámek šlo o narušení odpadních vrstev nebo 
zásypů suterénů obytných či hospodářských staveb neda-
leko od strážního železničního domku ve Starých Horách 
u Jihlavy (obr. 3:4.1?). Spolu s keramickými nálezy se ve 
výkopech nacházely také zvířecí kosti a spálené dřevo.

Staré Hory III – SH 1944

V srpnu a září 1944 získal Viktor Böhm početný soubor 
především keramických nálezů, které odevzdal do jihlav-
ského muzea (obr. 3: 4.2?). Ačkoliv o jejich nálezových 
okolnostech nic nevíme, lze předpokládat, že pochází z vý-
kopů pro odpadní jámy na území dělnické kolonie budova-
né během druhé světové války nad železniční tratí Jihlava 
– Veselí nad Lužnicí na parcele č. 5726, která se nachází na 
lokalitě Staré Hory III (obr. 4). 

Keramické artefakty tvoří podle technologie výroby prav-
děpodobně dva nálezové soubory náležející dvěma výrob-
ně – distribučním okruhům – JiB a JiC. Dnes již bohužel 
nejsme schopni rozlišit, zda byly nalezeny v jednom objek-
tu nebo zda jde o výběr zajímavějších kusů v rámci všech 
výkopů prováděných v té době na lokalitě. Selektivní pří-
stup bez zájmu o rozlišení nálezů podle objektů je v tomto 
případě pravděpodobnější. Pomineme-li tři fragmenty tříd 
226–229 naležející 15. století, můžeme zhruba jednu třetinu 
souboru zařadit k výrobně – distribučnímu okruhu JiB (třídy 
100–102) a dvě třetiny k JiC (třídy 204–213). V souboru 
převažují hrnce, poklice a jeden džbán. K horizontu JiB ná-
leží 15 jedinců hrnců, do horizontu JiC spadají všechny čty-
ři konvice se třmenovým uchem, 19 jedinců hrnců, 1 džbán 
a 2 poklice. Dominují skupiny okrajů hrnců 09, 10 a 23. 
V souborech skupin se jedná o převahu zesílených okrajů 
souboru V, které jsou na konci seříznuté nebo přehnuté a na 
spodní straně podžlabené nebo podříznuté. Následují vzhů-
ru vytažené okraje souboru skupin X (www 1).

Rozdělíme-li skupiny okrajů hrnců podle tříd na starší ho-
rizont JiB v NS 1 a JiC v NS 2, zjišťujeme výraznou převa-
hu okrajové profi lace skupiny 09 pro horizont JiB a skupin 
10 a 11 pro horizont JiC. Starší období 2. třetiny 13. století 
se vyznačuje zesílenými seříznutými okraji bez podžlabe-
ní (obr. 5:3, 6), zatímco mladší období 3. třetiny 13. století 
s přesahem do 1. třetiny 14. století charakterizují zesílené 
kuželovitě seříznuté a podžlabené okraje, zvané též střecho-
vité (obr. 5:7, 23). Zanedbatelný není ani rozdíl v zastoupení 
vzhůru vytažených okrajů skupiny 23, tzv. římsovitých okra-
jů. Oproti mladšímu horizontu se v hojné míře vyskytují ve 
starším období, přičemž se v rámci skupiny jedná o jedno-
dušší varianty 01.01, 01.02, 04.01 a 12.01, zatímco v mlad-
ším období se vyskytuje pokročilejší okraj s výraznější až 
„esovitou“ profi lací – varianta 07.01. Obráceně to platí pro 
skupinu okrajů 19. V mladším horizontu najdeme větší počet 
zesílených a složitě profi lovaných okrajů než v období před-
cházejícím. Výzdobu staršího období charakterizuje více-
násobné žlábkování, zatímco mladší je zastoupeno okrajem 
zdobeným jednoduchou vlnicí (obr. 7:8), kombinacemi rýh 
a vlnic (obr. 6:3) a vseky na hřbetech konvic s třmenovým 

uchem (obr. 7:1–4). V souboru nálezů NS 1 se podařilo roz-
lišit 15 hrnců, druhý nálezový celek je různorodější – kromě 
hrnců (20 jedinců) obsahuje i jeden džbán, čtyři konvice se 
třmenovým uchem a dva poháry (obr. 6:2, 4).

Obr. 4. Staré Hory u Jihlavy, letecké snímkování z roku 1953; podklad: 
http://kontaminace.cenia.cz/; sestavil D. Zimola.
Fig. 4. Staré Hory u Jihlavy, aerial photography of 1953; on the basis of: 
http://kontaminace.cenia.cz/; compiled by D. Zimola.

Obr. 5. Staré Hory u Jihlavy 1944, keramika: 1.–32. okraje hrnců, kresba 
E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 5. Staré Hory u Jihlavy 1944, Ceramics: 1.–32 edges of pots, drawing 
– E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.
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SH 1944, NS 1
Kontext: bez kontextu
Interpretace: výplň objektu?
Okruh–horizont: Ji-B
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 5–7.
Kódovaný popis: List 45_1 a 45_2 (www 1).
Převažující třída: 100
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 09
Převažující varianta okraje hrnce: 09.05.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

SH 1944, NS 2
Kontext: bez kontextu
Interpretace: výplň objektu? 
Okruh–horizont: Ji-C
Datace: 3. třetina 13. století.
Obr.: 5–7.
Kódovaný popis: List 45_1 a 45_2 (www 1).
Převažující třída: 212
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10, 11
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01, 11.01.01
Převažující výzdoba: 02.07.05

Tab 2. SH 1944, souhrn analyzovaných fragmentů keramiky.
Tab. 2. SH 1944, a summary of the analyzed fragments of pottery.

SH 1944    
 PF J Hm (g)

NS 1-2 83 44 4 186

Na lokalitě byly sesbírány i části hliněných výmazů do-
mu, které ukazují na porušení suterénu dřevohliněné stavby. 
Chov nebo konzumaci domácích zvířat dokládají nálezy kostí 
a zubů skotu. Struska a zuhelnatělé dřevo souvisí s výrobní-
mi procesy. Všechny movité nálezy pochází pravděpodob-
ně z některého ze zaniklých domů nebo výrobních objektů, 
které byly na lokalitě dokumentovány v letech 2004 a 2005. 
Jedná se o tři výzkumy prováděné společností Archaia Brno, 
o. p. s. v rámci území Staré Hory III: 1. Jihlava – U Mlékár-
ny, obytný soubor bytových domů (Hrubý et Hejhal 2005); 
2. Jihlava – U Mlékárny, kanalizace; 3. Jihlava – U Mlékár-
ny, obchodní dům PLUS. Vyhodnocení keramických nálezů 
všech tří lokalit nebylo do práce zahrnuto z důvodu překro-
čení povoleného rozsahu jednoho příspěvku.

Obr. 6. Staré Hory u Jihlavy 1944, keramika: 1. hrnec s uchem, 2. ucho 
konvice s třmenovým uchem, 3. zdobená výduť, 4. okraj džbánu, 5.–6. 
okraje poklic, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 6. Staré Hory u Jihlavy 1944, Ceramics: 1. pot with handle, 2. kettle 
with the clamp ear, 3. decorated bulge 4. edge of the jar, 5.–6. edges of the 
lids, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 7. Staré Hory u Jihlavy 1944, keramika: 1.–4. ucha džbánů nebo 
konvic se třmenovým uchem, 5.–8. okraje hrnců, 9. poklice, kresba: P. 
Starůstková, úprava: P. Lajtkepová.
Fig. 7. Staré Hory u Jihlavy 1944, Ceramics: 1.–4. handle of jars or kettles 
with the clamp ear, 5.–8. edges of pots, 9. lid, drawing – E. Bílková, 
adjusted – P. Lajtkepová.
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Staré Hory III – SH 1950

Krátkou zprávu o archeologických situacích narušených 
při stavbě družstevní mlékárny v říjnu roku 1950 podává 
Karel Černohorský (obr. 3: 4.3?). Ve výkopu pro vodovod 
mohl rozpoznat „dvě jámy kotlovitého tvaru s největším 
rozpětím při povrchu asi 2 až 2,5 m a o hloubce 180 cm“, 
které byly vyplněny „četnými kousky dřevěného uhlí, do-
sti značným množstvím různých, povětšině drobnějších 
kostí“. Kosti určuje jako zvířecí a „střepy hliněných ná-
dob“ zařazuje „spolehlivě do 13. století“. Opatrně hovoří 
o „odpadových“ nebo „kulturních jámách“ (Černohorský 
1950). Movité nálezy bohužel chybí.

Staré Hory IV – SH 1953

V říjnu roku 1953 získali zaměstnanci jihlavského mu-
zea v ulici Na Dolech (obr. 3: 4.4?) soubor nálezů, které 
svým charakterem tvoří jeden nálezový soubor pocháze-
jící pravděpodobně z jednoho objektu a zařaditelný podle 
technologie výroby do horizontu JiC. Artefakty byly na-
lezeny na stavbě obytných domů pod železničním přejez-
dem, kde v této době stavěl jen rantířovský statek (obr. 
4). Soubor nálezů obsahuje kromě zlomků keramických 
artefaktů také kančí kel.

Keramické zboží se vyznačuje převahou nezdobených 
redukčně pálených hrnců (obr. 8:1–12), zvonovitých poklic 
(obr. 9:1–10) a jedné mísy (obr. 8:13) s pískem a menším 
množstvím slídy v keramickém těstě (třída 212). Výrazně 

Obr. 10. Staré Hory u Jihlavy, I. vojenské mapování, mapový list č. 32; 
http://oldmaps.geolab.cz/.
Fig. 10. Staré Hory u Jihlavy, I. Military Survey, map sheet No. 32; http://
oldmaps.geolab.cz/.

Obr. 8. Staré Hory u Jihlavy 1953, 1.–12. okraje hrnců, 13. mísa, kresba: 
P. Starůstková, úprava: P. Lajtkepová.
Fig. 8. Staré Hory u Jihlavy 1953, 1.–12. edges of pots, 13. bowl, drawing 
– P. Starůstková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 9. Staré Hory u Jihlavy 1953, 1.–3. úchyty poklic, 4.–10. okraje 
poklic, kresba: P. Starůstková, úprava: P. Lajtkepová.
Fig. 9. Staré Hory u Jihlavy 1953, 1.–3. handles of lids, 4.–10. edges of 
lids, drawing – P. Starůstková, adjusted – P. Lajtkepová.

dominuje soubor skupin okrajů hrnců V a skupina 13 – pře-
hnuté a podžlabené okraje. Ve výzdobě převažuje vícená-
sobné žlábkování vnějšího povrchu výdutí nádob (obr. 8:1), 
objevuje se rytá vlnice (obr. 8:12) a řada otisků prstů v mís-
tech odsazení hrdla od plecí. Vzhledem k vysokému stupni 
fragmentarizace celého souboru mohly být vrstvy pocházející 
původně pravděpodobně z odpadní jámy nebo obydlí několi-
krát redeponovány a v nich se nacházející keramický odpad 
následně využit ke zpevnění pochozích ploch či cesty vedou-
cí z Jihlavy do Starých Hor k mostu přes řeku (obr. 10).

SH 1953, NS 1
Kontext: bez kontextu
Interpretace: výplň objektu?, vrstva?
Okruh–horizont: Ji-C
Datace: 2. třetina 13.–1. třetina 14. století.
Obr.: 8–9.
Kódovaný popis: List 46_1–3 (www 1).
Převažující třída: 212
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 13
Převažující varianta okraje hrnce: 13.01.01
Převažující výzdoba: 01.02.02
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Tab 3. SH 1953, souhrn analyzovaných fragmentů keramiky.
Tab. 3. SH 1953, a summary of the analyzed fragments of pottery. 

SH 1953    
 PF J Hm (g)

NS 1 83 24 1 827

Staré Hory I – SH 1979

V době budování sídliště Na Dolech na přelomu 70. a 80. 
let 20. století sesbíral Jan Luna několik kolekcí artefaktů, 
jejichž převážná část náleží třináctému století. Vzhledem 
k velké četnosti nálezů lze předpokládat, že předměty po-
chází ze sídlištních objektů, pravděpodobně ze zánikových 
vrstev obytných nebo hospodářských staveb. Podle míst 
nálezů (poloha 1–3) a technologie keramické výroby byly 
vyčleněny celkem dva nálezové soubory.

Artefakty prvního nálezového souboru objeveného v ro-
ce 1979 pochází z výkopů pro plyn pod Hellerovým rybní-
kem – poloha 1, Staré Hory I (obr. 3: 4.5). Podle zastoupení 

jednotlivých tříd náleží celý soubor převážně do keramic-
kéhom horizontu JiB. Druhová skladba nádob zahrnuje 8 
hrnců, 4 ploché a zvonovité poklice, 6 konvic a 3 kaha-
ny (obr. 14:12–14). Ústí hrncovitých nádob jsou převáž-
ně ukončována okraji svisle, nálevkovitě nebo kuželovitě 
seříznutými (soubor skupin III) nebo vzhůru vytaženými 
okraji souboru skupin X. Výdutě nádob zdobil převážně 
rytý dekor v podobě vlnic, žlábků a jejich kombinací (obr. 
14:1–4), ucha konvic se třmenovým uchem jsou opatřena 
vseky, které vytvářejí složité ornamenty (obr. 11:1, 2). Je-
den hrnec je zdoben v podhrdlí radélkem (obr. 12:1). Jako 
zajímavost uveďme atypické plastické značky na dnech 
(obr. 12:2–4), které doprovází běžné značky s motivem 
kříže v kruhu (obr. 12:5, 6). Fragmentarizace souboru byla 
výrazně ovlivněna výběrem větších kusů, zatímco menší 
fragmenty nechával J. Luna na místě. Vyjma keramických 
nálezů poskytl první nálezový soubor i dno skleněné číše 
zabarvené do hněda (průměr 6 cm), dva zuby pravděpodob-
ně skotu a zuhelnatělé dřevo.

Obr. 11. Staré Hory u Jihlavy 1979, keramika, 1.–8. konvice se třmenovým 
uchem, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 11. Staré Hory u Jihlavy 1979, Ceramics: 1.–8. kettle with the clamp 
ear, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 12. Staré Hory u Jihlavy, 1979, keramika, 1. hrnec, 2.–6. dna se 
značkami, 7. miska/talíř?, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 12. Staré Hory u Jihlavy 1979, Ceramics: 1. pot, 2.–6. bottoms of 
vessels with the marks, 7. bowl/plate?, drawing – E. Bílková, adjusted – P. 
Lajtkepová.
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SH 1979, NS 1
Kontext: bez kontextu
Interpretace: výplň objektu?
Okruh–horizont: Ji-B
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 11–14.
Kódovaný popis: List 47_1 a 2 (www 1).
Převažující třída: 101
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 04
Převažující varianta okraje hrnce: 04.07.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

Staré Hory III – SH 1979

V letech 1979–1981 získal Jan Luna další středověké 
nálezy z výkopů pro plyn nad současným železničním pře-
jezdem ve Starých Horách – poloha 2, v prostoru někdejší 
konečné zastávky trolejbusu C (obr. 3: 4.6) a v poloze 3 
(obr. 3: 4.7). Nálezy byly zařazeny do druhého nálezové-
ho souboru s převahou keramických tříd 100. Soubor ob-
sahuje jen hrnce (celkem 8 jedinců) s dominantní profi lací 

okrajů v souboru skupin V – okraje zesílené seříznuté nebo 
přehnuté v kombinaci s podžlabením nebo podříznutím, 
v rámci skupin okrajů převažují skupiny 09 a 10. Zdobe-
né výdutě reprezentuje jeden střep s motivem jednoduché 
vlnice v kombinaci s rýhami (obr. 14:5) a celý soubor je 
středně fragmentarizován.

SH 1979, NS 2
Kontext: bez kontextu
Interpretace: výplň objektu?
Okruh–horizont: Ji-B
Datace: 2. třetina 13. a 1. třetina 14. století.
Obr.: 14.
Kódovaný popis: List 48, 49 (www 1).
Převažující třída: 100
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01
Převažující výzdoba: 01.07.08

Obr. 13. Staré Hory u Jihlavy, 1979, keramika, 1.–14. okraje hrnců, kresba 
E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 13. Staré Hory u Jihlavy 1979, Ceramics: 1.–14. edges of pots, 
drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 14. Staré Hory u Jihlavy 1979, keramika, 1.–5. zdobené výdutě nádob, 
6.–7. ucha hrnců, 8.–11. poklice, 12.–14. kahany, kresba E. Bílková, 
úprava P. Lajtkepová.
Fig. 14. Staré Hory u Jihlavy 1979, Ceramics: 1.–5. decorated vessels 
bulge, 6.–7. handles of pots, 8.–11. lids, 12.–14. burners, drawing – E. 
Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.
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Tab 4. SH 1979, souhrn analyzovaných fragmentů keramiky.
Tab. 4. SH 1979, a summary of the analyzed fragments of pottery.

SH 1979    
 PF J Hm (g)

NS 1 49 21
NS 2 67 9

Součet 116 30 3 140

Další nálezy se podařilo Janu Lunovi získat v době vý-
stavby rodinných domků v ulicích Tomáškova a S. K. Ne-
umanna v 80. letech 20. století. S těžbou souvisí nálezy tří 
železných kladívek (Luna et Zimola 2007), s mincovnic-
tvím zatím nejstarší nález mince ve Starých Horách. Jedná 
se o denár Vladislava III. datovaný do období kolem roku 
1247 (Hrubý 2004, 2011).

Staré Hory I – SH 2002

První moderní archeologický výzkum na Starých Horách 
u Jihlavy prováděla Archaia Brno, o. p. s. pod vedením Pe-
tra Hrubého u příležitosti stavby silničního obchvatu Jih-
lavy v roce 2002 (Hrubý 2002). Převážná část nemovitých 
objektů byla dokumentována ve východní části zkouma-
ných ploch v blízkosti dnešního Jiráskova mostu (Hrubý 
2004, 2011, Hrubý et al. 2006) v místech křížení obchvatu 
s Jiráskovou ulicí kopírující starší severojižní komunikaci 
z Jihlavy do Starých Hor (obr. 15). Nejvíce movitých ná-
lezů se koncentrovalo v zásypech zahloubených suterénů 
domů, o poznání méně nálezů pochází z výplní šachet, 
průzkumných jam a dalších většinou nadzemních objektů. 
K analýze početného souboru keramických nálezů bylo 
vybráno celkem 13 objektů – nálezových souborů č. 1–13, 
přičemž NS 1–10 tvoří výplně obydlí nebo krátkodobých 
staveb a NS 11–13 svrchní partie zásypů šachet (obr. 16). 
Všechny objekty kromě NS 9 se nacházely na malém úze-
mí 200 × 200 m a byly součástí jedné lokality osídlené ve 
stejném období. Keramické artefakty pocházející z nále-
zového celku č. 9, který se nacházel mimo studovanou 
plochu, nebyly analyzovány. Charakterem výroby náleží 
k horizontu JiB a na celkové statistické vyhodnocení lo-
kality SH 2002 nemají vliv.

Kromě celkové homogenity keramických souborů nale-
zených v jednotlivých objektech se můžeme při datování 
keramiky opřít i o nálezy mincí. Jedná se o malý brakteát 
Přemysla Otakara II. ražený v letech 1253–1278, který byl 
nalezen v kontextu č. 1195 ve svrchních partiích zásypu 
domu č. 1634A (NS 1). Dále máme k dispozici nález stej-
ně datovaného malého brakteátu ve vrstvě č. 1372 (sute-
rén domu č. 1637B, NS 2) a velkého brakteátu Přemysla 
Otakara II., který byl v oběhu pravděpodobně v letech 
1253–1260. Posledně jmenovaná mince s vyobrazením 
trůnícího panovníka, jenž drží v pravé ruce žezlo a v le-
vé praporec pochází z vrstvy č. 1373, která byla součástí 
zásypu suterénu dřevohliněného domu č. 1637B (Hrubý 
2004, 2011, Hrubý et al. 2006).

Stavba 1634A, NS 1
Kontext: 1195, 1375, 1376, 2123, 2126, 2127
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá čtvercová stavba s vysunu-

tým vstupem (Hrubý 2011, 149, 151, obr. 166).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 17–20.
Kódovaný popis: List 16–21 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

Obr. 15. Staré Hory u Jihlavy, poloha lokalit na II. vojenském mapování, 
mapový list č. W_8_IV; http://oldmaps.geolab.cz/; sestavil D. Zimola.
Fig. 15. Staré Hory u Jihlavy, II. Military Survey, Location of sites, map 
sheet No. W_8_IV; http://oldmaps.geolab.cz/; compiled D. Zimola.

Obr. 16. Staré Hory u Jihlavy I., stavba silničního obchvatu v roce 2002 
– východní plocha; podle Hrubý a kol. 2006, 182, obr. 13; sestavil M. 
Krutiš.
Fig. 16. Staré Hory u Jihlavy I, construction of the ring road in 2002 – 
Eastern Area, by Hrubý a kol. 2006, 182, Fig. 13; compiled M. Krutiš.
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Obr. 17. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 1, k. 1375, 1376, 
keramika: 1.–21. okraje hrnců, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 17. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, Unit 1, context 1375, 
1376, Ceramics: 1.–21. edges of pots, drawing – E. Bílková, adjusted – P. 
Lajtkepová.

Obr. 18. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 1, k. 1376, 
keramika: 1. hrnec, 2., 4.–9. zdobené výdutě, 3. dno se značkou, kresba E. 
Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 18. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, Unit 1, context 
1376, Ceramics: 1. pot, 2., 4.–9. decorated vessels bulge, 3. bottom of 
vessel with the mark, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 19. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 1, k. 1195, 
keramika: 1.–41. okraje hrnců, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 19. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1195, Unit 
1, Ceramics: 1.–41. edges of pots, drawing – E. Bílková, adjusted – P. 
Lajtkepová.

Obr. 20. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 1, k. 1195, 
keramika: 1.–3. zdobené výdutě, 4. dno se značkou, 5. plochá poklice, 
kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 20. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1195, Unit 
1, Ceramics: 1.–3. decorated vessels bulges, 4. bottom of vessel with the 
mark, 5. fl at lid, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.
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Stavba 1637B, NS 2
Kontext: 1219, 1276, 1372, 1373
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 148–149, obr. 162–163).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 21–22.
Kódovaný popis: List 22–25 (www 1).
Převažující třída: 100
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 07, 19
Převažující varianta okraje hrnce: 07.08.01, 19.02.04
Převažující výzdoba: 01.02.02

Stavba 1622, NS 3
Kontext: 1202, 1219, 2122, 2235, 2234, 1377, 2124
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 149–150, obr. 164–165).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 23–28.
Kódovaný popis: List 65–71 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01, 10.04.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

Obr. 21. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 2, k. 1219, 1372, 
keramika: 1.–6. okraje hrnců, 7.–8. svrchní části hrnců, kresba E. Bílková, 
úprava P. Lajtkepová.
Fig. 21. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1219, 1372, 
Unit 2, Ceramics: 1.–6. edges of pots, 7.–8. upper parts of pots, drawing – 
E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 22. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 2, k. 1219, 1372, 
keramika: 1. konvice, 2.–3. ploché poklice, 4. zdobená výduť, 5. okraj 
poklice, 6. kahan, kresba P. Hrubý a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 22. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1219, 1372, 
Unit 2, Ceramics: 1. kettle, 2.–3. fl at lids, 4. decorated vessels bulge, 5. 
edge of lid, 6. burner, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.
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Obr. 23. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 3, k. 2234, 
keramika: 1.–3. okraje hrnců, 4.–7. zdobené výdutě, kresba E. Bílková, 
úprava P. Lajtkepová.
Fig. 23. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2234, Unit 
3, Ceramics: 1.–3. edges of pots, 4.–7. decorated vessels bulges, drawing 
– E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 24. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 3, k. 2234, 2235, 
1219, keramika: 1. spodní část nádoby, 2. okraj hrnce, 3. láhev, 4.–5. 
okraje poklic, 6. konvice s třmenovým uchem, 7. poklice, 8.–9. zdobené 
výdutě, kresba E. Bílková a P. Hrubý, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 24. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2234, 
2235, 1219, Unit 3, Ceramics: 1. lower part of the vessel, 2. edge of pot, 
3. bottle, 4.–5. edges of lids, 6. kettle with the clamp ear, 7. lid, 8.–9. 
decorated vessels bulges, drawing – E. Bílková and P. Hrubý, adjusted – P. 
Lajtkepová.

Obr. 25. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 3, k. 1219, 
2122, keramika: 1.–6. okraje hrnců, 7. tyglík, 8. zdobená výduť, kresba E. 
Bílková, P. Hrubý a D. Zimola, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 25. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1219, 
2122, Unit 3, Ceramics: 1.–6. edges of pots, 7. melting-pot, 8. decorated 
vessels bulge, drawing – E. Bílková, P. Hrubý and D. Zimola, adjusted – P. 
Lajtkepová.

Obr. 26. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 3, k. 1219, 2122, 
keramika: 1.–7. okraje hrnců, 8.–11. zdobené výdutě, 12. hrnek, kresba E. 
Bílková a P. Hrubý, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 26. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1219, 2122, 
Unit 3, Ceramics: 1.–7. edges of pots, 8.–11. decorated vessels bulges, 12. 
small pot, drawing – E. Bílková and P. Hrubý, adjusted – P. Lajtkepová.
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Stavba 2653, NS 4
Kontext: 2299, 2301, 2362, 2240
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 152, 154, obr. 169–170).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 29–32.
Kódovaný popis: List 54–57 (www 1).
Převažující třída: 100
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01, 10.02.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

Obr. 27. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 3, k. 2124, 
keramika: 1.–9. okraje hrnců, 10.–12. konvice s třmenovým uchem, 13.–
14. okraje poklic, 15.–17. zdobené výdutě, kresba E. Bílková, úprava P. 
Lajtkepová.
Fig. 27. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2124, Unit 
3, Ceramics: 1.–9. edges of pots, 10.–12. kettles with the clamp ear, 13.–
14. edges of lids, 15.–17. decorated vessels bulges, drawing – E. Bílková, 
adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 28. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 3, k. 1202, 
keramika: 1.–3. svrchní části hrnců, kresba P. Hrubý, úprava P. 
Lajtkepová.
Fig. 28. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1202, Unit 
3, Ceramics: 1.–3. upper parts of the pots, drawing – P. Hrubý, adjusted 
– P. Lajtkepová.

Obr. 29. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 4, k. 2362, 2240, 
keramika: 1.–3. hrnce, 4.–11. okraje hrnců, kresba P. Hrubý a E. Bílková, 
úprava P. Lajtkepová.
Fig. 29. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2362, 
Unit 4, Ceramics: 1.–3. pots, 4.–11. edges of pots, drawing – E. Bílková, 
adjusted – P. Lajtkepová.
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Stavba 2662, NS 5
Kontext: 2260–2266, 2268, 2251–2257
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 152, 156, obr. 171–172).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 32.
Kódovaný popis: List 51–53 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující výzdoba: 01.01.02

Stavba 2664, NS 6
Kontext: 2297, 2377, 2269
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 154, 157, obr. 173–174).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 33.
Kódovaný popis: List 58–60 (www 1).
Převažující třída: 100
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01, 10.04.01
Převažující výzdoba: 01.07.01

Obr. 30. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 4, k. 2362, 
2299, 2240, keramika: 1.–29. okraje hrnců, kresba E. Bílková, úprava P. 
Lajtkepová.
Fig. 30. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2362, 2299, 
2240, Unit 4, Ceramics: 1.–29. edges of pots, drawing – E. Bílková, 
adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 31. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 4, k. 2240, 2301, 
keramika: 1.–15. okraje hrnců, 16. okraj konvice, 17.–32. okraje hrnců, 
kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 31. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2240, 2301, 
Unit 4, Ceramics: 1.–15. edges of pots, 16. edge of kettle, 17.–32. edges 
of pots, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 32. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 4, k. 2299, 2240, 
2301, NS 5, k. 2260, 2251, keramika: 1. zdobená výduť, 2.–3. okraje 
poklic, 4. konvice, 5.–6. kahany, 7.–12. okraje hrnců, kresba P. Hrubý, D. 
Zimola a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 32. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2299, 2240, 
2301, Unit 4, context 2260, 2251, Unit 5, Ceramics: 1. decorated vessels 
bulge, 2.–3. edges of lids, 4. kettle, 5.–6. burners, 7.–12. edges of pots, 
drawing – P. Hrubý, D. Zimola and E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.
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Stavba 2667, NS 7
Kontext: 2273, 2345
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 154–155, 159, obr. 175–176).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 34–35.
Kódovaný popis: List 61–62 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.02.01
Převažující výzdoba: 01.02.01

Obr. 33. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 6, k. 2251, 
2377, 2269, 2297, 2264, keramika: 1.–5. okraje hrnců, 6. kahan, 7. dno se 
značkou, 8. zdobená výduť, 9.–10. hrnce, 11. kahan, kresba P. Hrubý, D. 
Zimola a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 33. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2251, 
2377, 2269, 2297, 2264, Unit 6, Ceramics: 1.–5. edges of pots, 6. burner, 
7. bottom of vessel with mark, 8. decorated vessels bulge, 9.–10. pots, 
11. burner, drawing – P. Hrubý, D. Zimola and E. Bílková, adjusted – P. 
Lajtkepová.

Obr. 34. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 7, k. 2345, 2273, 
keramika: 1.–3. okraje hrnců, 4.–7. zdobené výdutě, 8.–9. kahany kresba 
P. Hrubý a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 34. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2345, 2273, 
Unit 7, Ceramics: 1.–3. edges of pots, 4.–7. decorated vessels bulges, 8.–9. 
burners, drawing – P. Hrubý and E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 35. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 7, k. 2273, 
keramika: 1.–7. okraje hrnců, 8.–9. zdobené výdutě, 10. konvice, kresba 
E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 35. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2273, Unit 
7, Ceramics: 1.–7. edges of pots, 8.–9. decorated vessels bulges, 10. kettle 
with the clamp ear, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.
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Stavba 2651, NS 8
Kontext: 2364, 3123
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 152–153, obr. 168).
Okruh–horizont: JiB, JiC
Datace: 2. a 3. třetina 13. století.
Obr.: 36–38.
Kódovaný popis: List 72–73_1-3 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 10
Převažující varianta okraje hrnce: 10.01.01, 10.02.01, 10.05.01
Převažující výzdoba: 01.01.02, 01.07.01

Obr. 36. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 8, k. 2364, 
keramika: 1.–2. hrnce, 3.–17. okraje hrnců, kresba P. Hrubý a E. Bílková, 
úprava P. Lajtkepová.
Fig. 36. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2364, 
Unit 8, Ceramics: 1.–2. pots, 3.–17. edges of pots, drawing – E. Bílková, 
adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 37. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 8, k. 2364, 
keramika: 1.–9. okraje hrnců, 10.–16. okraje poklic, 17.–19. úchyty 
poklic, 20. kahan, 21. dno se značkou, 22. ucho konvice, kresba P. Hrubý 
a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 37. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2364, Unit 
8, Ceramics: 1.–9. edges of pots, 10.–16. edges of lids, 17.–19. handle of 
lids, 20. burner, 21. bottom of vessel with the mark, 22. handle of kettle, 
drawing – P. Hrubý and E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 38. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 8, k. 2364, 3123, 
keramika: 1.–7. zdobené výdutě, 8. okraj poklice, 9. okraj hrnce, 10.–11. 
zdobené výdutě, kresba P. Hrubý a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 38. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2364, Unit 
8, Ceramics: 1.–7. decorated vessels bulges, 8. edge of lid, 9. edge of 
pot, 10.–11. decorated vessels bulges, drawing – P. Hrubý and E. Bílková, 
adjusted – P. Lajtkepová.
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Stavba 0549, NS 9
Kontext: 150, 177, 198, 200
Interpretace: Jednodílná pravoúhlá obdélná stavba s vysunutým 

vstupem (Hrubý 2011, 148, obr. 160–161).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 39.
Popis: Stavba se nachází mimo plochu, na které se nacházejí NC 

1–8, 10–13 – více na západ. Většina tříd 100 a 102, 6 jedinců 
hrnců, výzdoba – ryté rýhy a žlábky na výdutích (5 ks), jedna 
plastická značka na dně v podobě kříže.

Stavba 2669, NS 10
Kontext: 2275, 2275–2276
Interpretace: Jednodílná mírně nepravoúhlá obdélná stavba s ne-

jasným vstupem (Hrubý 2011, 155, 159, obr. 177).
Okruh–horizont: JiB
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 39.
Kódovaný popis: List 63–64 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 23
Převažující varianta okraje hrnce: 23.01.02, 23.07.01, 23.12.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

Šachta 2672, NS 11
Kontext: 2323, 2363, 2279, bez kontextu
Interpretace: Průzkumná jáma (Hrubý 2011, 72–73, obr. 66–67, 

75–76).
Okruh–horizont: Ji-B
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 40–42.
Kódovaný popis: List 26–29 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 09, 23
Převažující varianta okraje hrnce: 09.05.01, 23.12.01
Převažující výzdoba: 01.02.02

Obr. 39. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 9, k. 150 a 200, 
keramika: 1.–5. okraje hrnců, 6. okraj poklice, 7.–8. zdobené výdutě, NS 
10, k. 2275, keramika: 9. okraj hrnce, 10. okraj poklice, 11.–17. okraje 
hrnců, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 39. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 150 and 200, 
Unit 9, Ceramics: 1.–5. edges of pots, 6. edge of lid, 7.–8. decorated vessels 
bulges, Unit 10, context 2275, Ceramics: 9. edge of pot, 10. edge of lid, 
11.–17. edges of pots, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 40. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 11, k. 2363, 
keramika: 1.–16. okraje hrnců, 17. a 19. zdobené výdutě, 18. hrnec, 20. 
mísa, kresba P. Hrubý a E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 40. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2363, 
Unit 11, Ceramics: 1.–16. edges of pots, 17. and 19. decorated vessels 
bulges, 18. pot, 20. bowl, drawing – P. Hrubý and E. Bílková, adjusted – P. 
Lajtkepová.



138

Zimola: Analýza keramických artefaktů ze Starých Hor u Jihlavy

Šachta 2553, NS 12
Kontext: 2240
Interpretace: Průzkumná jáma (Hrubý 2011, 67, 78, obr. 85).
Okruh–horizont: Ji-B
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 42.
Kódovaný popis: List 30 (www 1).
Převažující třída: 101
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 22
Převažující varianta okraje hrnce: 22.06.01, 22.06.02
Převažující výzdoba: 01.02.01

Šachta 1637B, NS 13
Kontext: 1230
Interpretace: Průzkumná jáma (Hrubý 2011, 65–67, obr. 56).
Okruh–horizont: Ji-B
Datace: 2. třetina 13. století.
Obr.: 42–44.
Kódovaný popis: List 31 (www 1).
Převažující třída: 102
Převažující druh nádoby: hrnec
Převažující skupina okrajů hrnců: 09
Převažující varianta okraje hrnce: 09.04.01
Převažující výzdoba: 01.02.01

Obr. 41. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 11, k. 2279 a obj. 
2672, keramika: 1.–12. okraje hrnců, 13. a 14. zdobené výdutě, 15. okraj 
mísy, 16. dno se značkou, 17.–22. okraje hrnců, kresba E. Bílková, úprava 
P. Lajtkepová.
Fig. 41. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2279 and 
object 2672, Unit 11, Ceramics: 1.–12. edges of pots, 13. and 14. decorated 
vessels bulges, 15. edge of bowl, 16. bottom of vessel with the mark, 17.–
22. edges of pots, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 42. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 11, k. 2323, 
keramika: 1.–10. okraje hrnců, 11. mísa, NS 12, k. 2240, keramika: 12. 
hrnec, NS 13, k. 1230, 13. zdobená výduť, 14. okraj poklice, 15. dno 
nádoby, kresba E. Bílková, úprava P. Lajtkepová.
Fig. 42. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 2323, Unit 
11, Ceramics: 1.–10. edges of pots, 11. bowl, Unit 12, context 2240, 12. 
pot, Unit 13, context 1230, 13. decorated vessels bulge, 14. edge of lid, 15. 
bottom of vessel, drawing – E. Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Obr. 43. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 13, k. 1230, 
keramika: 1.–15. okraje hrnců, 16. a 17. okraje poklic, 18. hrnec, 19. okraj, 
20. zdobená výduť, 21. kahan, kresba P. Hrubý a E. Bílková, úprava P. 
Lajtkepová.
Fig. 43. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1230, Unit 
13, Ceramics: 1.–15. edges of pots, 16. and 17. edges of lids, 18. pot, 19. 
edge, 20. decorated vessels bulge, 21. burner, drawing – P. Hrubý and E. 
Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.



139

Acta rerum naturalium 16: 121–144, 2014 ISSN 1803-1587

druhé třetině 13. století (SH 1979: NS 1 a 2, SH 2002: 
NS 1–7, 9–13). Menší podíl keramického souboru náleží 
mladšímu výrobně – distribučnímu okruhu a chronolo-
gickému horizontu JiC, jehož artefakty používali staro-
horští horníci převážně ve 3. třetině 13. století (SH 1944: 
NS 1 a 2, SH 1953: NS 1, SH 2002: NS 8). Je zajímavé, 
že mladší nálezy se koncentrují spíše na okrajích sta-
rohorské aglomerace v severní části na území IV a na 
jihovýchodě u Jiráskova mostu na ploše I. Jádro osídle-
ní s nálezy horizontu JiB se nacházelo v těsné blízkosti 
starohorské dislokační zóny na územích I a III v jihozá-
padní části silničního obchvatu, v místech panelového 
sídliště Na Dolech a v poloze „U Mlékárny“ (obr. 2). Jen 
minimum keramických artefaktů, nalezených především 
na ploše III v místech někdejšího RAD tábora (obr. 4), 
můžeme zařadit do 14. a 15. století. P. Hrubý je vyčlenil 
jako horizont D (Hrubý 2011).

Při srovnání okruhů JiB a JiC vidíme největší rozdíly 
v zastoupení keramických tříd. Zatímco starší horizont 
charakterizuje převážně oxidačně pálená hrnčina s velkým 
obsahem grafi tu v keramickém těstě (třída 102; Graf 1), 
mladší období je zastoupeno keramickými výrobky s do-
minujícím obsahem písku (třída 212; Graf 2). Mletý grafi t 
se do keramické hmoty přidával ve velkém množství hlav-
ně ve starším období kolem poloviny 13. století, kdežto 
následující období poslední třetiny 13. století s přesahem 
do 1. třetiny 14. století je charakteristické nápadným úbyt-
kem tuhy v keramickém těstě. Nádoby s vysokým obsa-
hem grafi tu postupně nahrazuje keramika s převažujícím 
obsahem písku a slídy.

Tab 6. Staré Hory u Jihlavy, území I.–IV., celkový souhrn analyzovaných 
fragmentů keramiky.
Tab. 6. Staré Hory u Jihlavy, area I.–IV., a summary of the analyzed 
fragments of pottery.

PF J Hm (g)
SH 1944 83 44 4 186
SH 1953 83 24 1 827
SH 1979 116 30 3 140
SH 2002 2647 368 42 086
Součet 2929 466 51 239

Graf 1. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení keramických tříd podle 
PF v horizontu JiB. 
Graph 1. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of ceramic 
classes by the number of fragments withhin horizon JiB.

Obr. 44. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – obchvat, NS 13, k. 1230, 
keramika: 1. hrnec, 2. dno se značkou, kresba E. Bílková, úprava P. 
Lajtkepová.
Fig. 44. A035/2002, Staré Hory u Jihlavy – ring road, context 1230, Unit 
13, Ceramics: 1. pot, 2. bottom of vessel with the mark, drawing – E. 
Bílková, adjusted – P. Lajtkepová.

Tab. 5. SH 2002, souhrn analyzovaných fragmentů keramiky.
Tab. 5. SH 2002, a summary of the analyzed fragments of pottery.

SH 2002     
 PF J Hm (g)

NS 1 stavba 1634A 616 86 9 493
NS 2 stavba 1637B 130 20 2 426
NS 3 stavba 1622A 304 36 5 266
NS 4 stavba 2653 654 75 8 370
NS 5 stavba 2662 54 5 818
NS 6 stavba 2664 60 10 887
NS 7 stavba 2667 70 11 1 396
NS 8 stavba 2651 362 41 4 045
NS 10 stavba 2669 40 9 1 000
NS 11 šachta 2672 219 47 5 515
NS 12 šachta 2553 26 6 600
NS 13 šachta 1634B 112 22 2 270
Součet 2 647 368 42 086

SHRNUTÍ

Na katastru Starých Hor, Horního Kosova a Jihlavy, 
které dnes tvoří příměstskou část Staré Hory u Jihlavy, 
máme doloženy keramické nálezy zařaditelné z větší 
části do výrobně distribučního okruhu a chronologické-
ho horizontu JiB s dobou výroby a užívání artefaktů ve 
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Graf 2. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení keramických tříd podle 
PF v horizontu JiC.
Graph 2. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of ceramic 
classes by the number of fragments withhin horizon JiC.

Graf 3. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení druhů nádob podle 
jedinců v horizontu JiB. 
Graph 3. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of type of vessels 
by individuals withhin horizon JiB.

Graf 4. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení druhů nádob podle 
jedinců v horizontu JiC.
Graph 4. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of type of vessels 
by individuals withhin horizon JiC.

V obou horizontech jsou nejvíce zastoupeny hrnce, hrnky 
a hrncovité nádoby, starší období je charakteristické výsky-
tem plochých poklic (Graf 3), které v horizontu JiC chybí. 
V mladším období jsou výrazně zastoupeny zvonovité pok-
lice a nově nastupují džbány a poháry (Graf 4). 

Za chronologicky citlivou považujeme profi laci okrajů 
hrnců. Při srovnání typů okrajů hrncovitých nádob musíme 
v horizontu JiB konstatovat nápadné výrazné zastoupení 
vzhůru vytažených okrajů skupin 22 a 23 (Graf 5). Zatím-
co archaická varianta 22.01.01 vzhůru vytaženého okraje, 
někdy označovaného jako „mladohradištní dvoukónický 
okraj“ nebo „vzhůru vytažený okraj s lištou“, je zastoupena 
v počtu tří jedinců v horizontu JiB, v horizontu JiC zcela 

chybí (Graf 6). V celém souboru hraje tento typ okraje cha-
rakteristického pro mladší fázi mladohradištního období 
zcela marginální roli. Největší zastoupení v obou horizon-
tech má skupina 10. V horizontu JiB se jedná o největší 
zastoupení varianty svisle až kuželovitě seříznutých okrajů 
10.01.01, v případě horizontu JiC vidíme posun od těchto 
typů k okrajům výrazně podříznutým až podžlabeným (též 
střechovitým, skupina 11) nebo dokonce k přehnutým a vý-
razně podžlabeným okrajům skupiny 13 (obr. 45).

Obr. 45. Vývoj profi lace okrajů hrnců horizontů JiB a JiC. 
Fig. 45. Evolution of profi ling the edges of pots within horizons JiB and JiC.

Graf 5. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení skupin okrajů hrnců 
podle jedinců v horizontu JiB.
Graph 5. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of groups edges 
of pots by individuals within horizon JiB.

Graf 6. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení skupin okrajů hrnců 
podle jedinců v horizontu JiC.
Graph 6. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of groups edges 
of pots by individuals within horizon JiC.
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Graf 7. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení typů výzdoby podle PF 
v horizontu JiB.
Graph 7. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of different types 
of decoration by the number of fragments withhin horizon JiB.

Graf 8. Staré Hory u Jihlavy – souhrn, zastoupení typů výzdoby podle PF 
v horizontu JiC.
Graph 8. Staré Hory u Jihlavy – summary, representation of different types 
of decoration by the number of fragments withhin horizon JiC.

Ve výzdobě keramických nádob převažuje v obou ho-
rizontech žlábkování nebo rýhování výdutě (Graf 7, 8) – 
jedná se o varianty 01.01.02 a 01.02.02. – a dekorování 
okrajů hrnců a výdutí jednoduchými vlnicemi – varianty 
01.03.01 a 01.04.01. Nápadná je absence vícenásobných 
nebo hřebenových vlnic charakteristických pro mladohra-
dištní období.

Po vyhodnocení souborů keramiky nalezených na úze-
mí někdejší hornické aglomerace musíme konstatovat, že 
zde nebylo používáno žádné hrnčířské zboží, které bychom 
mohli zařadit do mladohradištního období, resp. do jeho 
pozdní fáze – tedy na konec 12. a do 1. třetiny 13. století. 
Pro srovnání na moravské straně Českomoravké vrchoviny 
jsou k dispozici nálezy z mladohradištních lokalit na Mo-
ravskobudějovicku, Třebíčsku a v Brně. 

Nejbližší publikované nálezy keramiky zařazené L. Po-
láčkem k celomoravskému mladohradištnímu horizontu 
pochází z oblasti povodí Bíhanky na Moravskobudějovicku 
v podhůří Českomoravské vrchoviny v polohách okolo 450 
m n. m. Předběžně vyhodnocené soubory autor rozdělil do 
pěti skupin s datací od 10. do 15. století, z nichž převážná 
část hrnčiny skupin 3.–5. náleží 11. a 12. století. Jedná se 
o lokality Kdousov – „Příčnice“, Hornice – „Vranovice“ 
a o zaniklé osady u Rácovic a Velkého Újezda (Poláček 
1991, 60, 62). Oproti starohorským nálezům mají typický 

mladohradištní dekor vyznačující se především zdobením 
výdutí nádob hřebenovými vpichy, dvěma řadami vstříc-
ně umístěnými šikmými vrypy, rytou výzdobou v podobě 
„šikmé mřížky“ a hřebenovými vlnicemi (Poláček 1991). 
Podobné výzdobné prvky v kombinaci s „materiálem s ob-
sahem tuhy“ nacházíme i na hrncích a zásobnicích z Koži-
chovic – Nad Dobrou vodou a z Brna Starobrněnské ulice 
6–8 a v Radnické ulici č. 8 (Procházka et Peška 2007) – ne-
bo z Třebíče – Karlova náměstí čp. 25 (Vokáč 2001).

Ve Starých Horách prakticky chybí zdobení silně gra-
fi tizovaných nádob radélkem tak, jak jej známe z oblasti 
jižní a jihozápadní Moravy (srov. Unger 1984, Procház-
ka 1984, Vokáč 2000, Procházka et Peška 2007). Spora-
dicky se objevuje až v mladším období (2. polovina 13. 
století) na nádobách bez obsahu tuhy v keramickém těstě. 
Jediným spojovacím prvkem mezi starohorskými nálezy 
a nálezy pozdněhradištního období je značný obsah tuhy 
v keramickém těstě. Ta však byla využívána i v mladších 
obdobích vrcholného středověku a sloužila především ke 
zvýšení plasticity keramického těsta a tím pádem k lepší-
mu vytáčení na pomaleji rotujících hrnčířských kruzích. Na 
rychle rotujícím kruhu dokázal hrnčíř vytočit stejnou nádo-
bu s tenčím střepem bez přísad grafi tu jakožto vhodného 
pojiva málo soudržného jílu s drcenými horninami. Proto 
během 14. století přidávání tuhy do keramického těsta, kte-
ré tvoří jemný jíl bez větších kamínků, postupně mizí a na 
konci středověku ji v nádobách prakticky nenacházíme. 

Výrobu převážné části starohorských keramických nádob 
můžeme s jistou dávkou opatrnosti vročit až do 2. třetiny 
13. století, tedy k pokročilejší technologii výroby keramiky 
navazující na předcházející pozdněhradištní keramický ho-
rizont. Datování podporují i nálezy mincí, především však 
absence nálezů starších denárových ražeb a také zatím je-
diné starohorské dendrodatum získané v květnu 2012 v ko-
rytě dnes zatrubněného Hornokosovského potoka na stavbě 
kanalizace pro „Obchodní centrum Vrchlického“. U okraje 
zahrádkářské kolonie se podařilo v sedimentárních a úprav-
nicko–odpadních vrstvách nalézt jedlové štípané desky po-
kácené v letech 1238–1239 (Kyncl 2012).

 Na závěr lze tedy odmítnout některé představy převážně 
německy píšících historiků o počátku dolování ve Starých 
Horách na přelomu 12. a 13. století. Například A. Altrich-
ter předpokládá dolování ve Starých Horách a na Jihlavsku 
již na počátku 13. století, neuvádí však žádný doklad (Al-
trichter 1924). Stříbrné bohatství nemělo být objeveno až 
do „německé kolonizace“ a také zkulturnění zdejší krajiny 
mělo být dílem Němců (Altrichter 1908). Počátek dolování 
na Jihlavsku byl předpokládán již v 90. letech 12. století 
i v poměrně nedávné době (Wagenbreth 1999). V souladu 
s dendrochronologicky datovanými nálezy opracovaných 
dřev, nálezy mincí a písemnými prameny (Měřínský et 
Charouz 2009) lze počátek nepochybně domácí výroby jih-
lavské keramiky užívané ve starohorských domácnostech 
datovat nejdříve do 30. let 13. století. Ve stejné době patrně 
došlo i k objevu stříbrných rud na starohorském couku a za-
číná „hornická kolonizace“ okolí později založené Jihlavy.
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SUMMARY

The cadastres of Staré Hory, Horní Kosov and Jihlava 
yielded evidence of ceramic fi nds which can be classed 
with the production-distributional sphere and chronologi-
cal horizon JiB with the time of manufacture and use of ar-
tefacts dated to the second third of the 13th century. A minor 
part of the ceramic assemblage belongs to the later sphere 
and chronological horizon JiC (last third of the 13th cen-
tury). While the early horizon is mostly characterised by 
oxidation-fi red pottery with high graphite content, the later 
period is represented by products with dominant admixture 
of sand. The most frequent vessel types in both of these ho-
rizons are jars, and the early period is characterised by the 
occurrence of fl at lids. In the later period bell-shaped lids 
began to occur as well as jugs and beakers. A chronologi-
cally sensitive criterion is the shape of jar rims.

Decoration in both of the above horizons mostly com-
prises cannelure or grooving on the belly and decoration of 
rims and bellies of jars with simple waves. We must remark 
that ceramic ware of the 2nd half of 10th–12th centuries is not 
present. On the Moravian side of the Bohemian-Moravian 
Highlands, on the other hand, 10th–12th century fi nds are 
known from localities in the Moravské Budějovice, Třebíč 
and Brno regions. Compared to the fi nds from Staré Hory, 
they are decorated with typical ornaments mostly represent-
ed by comb strokes, two rows of opposite oblique grooves, 
incised decoration in the form of “oblique grid” and comb 
waves. Wheel-pressed decoration is missing in Staré Hory. 
It occurs sporadically only in the 2nd half of the 13th century 
at the earliest, on vessels which do not contain graphite. 
The only connecting element between the fi nds from Staré 
Hory and those from the 2nd half of 12th – fi rst half of 13th 

century is a considerable amount of graphite in ceramic 
body. Graphite, however, has also been used in later medie-
val periods to enhance plasticity and improve the process 
of wheel-throwing on a slowly rotating potter’s wheel. If 
a fast rotating wheel was applied, it was possible to form 
the same vessel with thinner walls without using graphite 
temper. The graphite admixture in ceramic body therefore 
vanished during the 14th century and is as good as absent at 
the end of the Middle Ages.

LITERATURA

ALTRICHTER A. (1908): Kolonisationsgeschichte der 
Iglauer Sprachinsel. – Zeitschrift des Deutschen Ve-
reines für die Geschichte Mährens und Schlesiens,12: 
67–141. 

ALTRICHTER A. (1924): Dörferbuch der Iglauer Sprachin-
sel. Iglau.

HRUBÝ P. (2004): Hornická aglomerace na Starých Horách 
u Jihlavy. – Stříbrná Jihlava, 2004: 5–21.

HRUBÝ P. (2011): Jihlava – Staré Hory. Archeologický vý-
zkum středověkého důlního, úpravnického a obytného 
areálu v letech 2002–2006. Příspěvek ke studiu středo-
věkého rudného hornictví. Jihlava – Staré Hory (Iglau 
– Altenberg). DABP 9. Praha–Brno.

HRUBÝ P., JAROŠ Z., KOČÁR P., MALÝ K., MIHÁLYIOVÁ 
J., MILITKÝ J., ZIMOLA D. (2006): Středověká hornic-
ká aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. – Památky 
archeologické, XCVII: 171–264.

LUNA J. et ZIMOLA D. (2007): Historické hornické nástroje 
z centrální části Českomoravské vrchoviny. – Stříbrná 
Jihlava, 2007: 306–325.

MĚŘÍNSKÝ Z. (1977): Několik poznámek k počátkům 
města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium 
počátků měst. – Sborník příspěvků přednesených na ce-
lostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci 
Králové. 22.–27. září 1975: 122–128. 

MĚŘÍNSKÝ Z. et CHAROUZ J. Z. (2009): Vznik staré Jihla-
vy s kostelem sv. Jana Křtitele a zdejší markraběcí zbo-
ží. – In: PISKOVÁ R. et al., Jihlava, 38–45, Praha.

MĚŘÍNSKÝ Z. et ZUMPFE E. (1994): Keramika hradu Rokštej-
na (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské 
keramice. – Archaeologia Historica, 19: 407–413. 

NEÚSTUPNÝ E. (2007): Metoda archeologie. Plzeň.
NOVOTNÝ B. (1982): Funde mittelalterlicher handwerkli-

cher Erzeugnisse aus Iglau (Mähren), von der 2. Hälfte 
des 13. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts. Wien. 

NOVOTNÝ B., KAREL B., DUŠEK V. (1978): Středověké 
objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém 
jádru Jihlavy. – Vlastivědný věstník moravský, XXX: 
49–62.

PLUSKAL O. et VOSÁHLO J. (1998): Jihlavský rudní obvod. 
Vlastiv. Sbor. Vysočiny, sect. Natur., 13: 157–191.

POLÁČEK L. (1991): K raně středověkému osídlení povo-
dí Bíhanky na Jemnicku. – Archaeologia Historica, 16: 
55–72. 

PROCHÁZKA R. (1984): Pozdně hradištní keramika v ně-
kterých moravských regionech. – Archeologické roz-
hledy, XXXVI: 430–442.

PROCHÁZKA R. et PEŠKA M. (2007): Základní rysy vývoje 
brněnské keramiky ve 12.–13./14. století. – Přehled vý-
zkumů, 48: 143–299.

UNGER J. (1984): Základní horizonty keramiky 12.–15. 
století na soutoku Jihlavy a Svratky, okr. Břeclav. – 
Archeologické rozhledy, XXXVI: 288–296.

VOKÁČ M. (2001): Nové archeologické poznatky ke vzni-
ku města Třebíče. – Západní Morava, V: 130–150.

WAGENBRETH O. (1999): Die Bergrechtliche Situation 
in der Frühzeit des Bergbaus von Freiberg in Sachsen 
(1168 bis etwa 1350). – In: Dolování stříbra a mincová-
ní v Jihlavě. – Sborník příspěvků ze semináře. Jihlava 
10. 9 . 1999: 64–68.

ZATLOUKAL R. (1998): Středověké hrnčířské pece z Jihla-
vy a okolí. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, odd. Věd společ., 
11: 27–44.



143

Acta rerum naturalium 16: 121–144, 2014 ISSN 1803-1587

ZIMOLA D. (2004): Nálezy keramiky ze Starých Hor u Jih-
lavy. – Stříbrná Jihlava, 2004: 32–61.

ZIMOLA D. (2012): Hornická sídliště v okolí Jihlavy podle 
archeologických pramenů. – Archeologické výzkumy 
na Vysočině, 3/2012: 27–57.

ZIMOLA D. (2013): Středověká keramika z Jihlavy, Masa-
rykova náměstí č. 1 (radnice). – Archeologické výzku-
my na Vysočině, 4/2013: v tisku.

Nepublikované zprávy, rukopisy a internetové zdroje

ČERNOHORSKÝ K. (1950): Kulturní jámy se středověkou 
keramikou v Jihlavě, „Na dolech“. – Archiv Archeo-
logického ústavu AV ČR, složka Jihlava, č. 391, kopie 
ulož. v archivu NZ MVJ, č. 466.

FRITZ L.: Z pozůstalosti MUDr. Leopolda Fritze. Nálezy 
při stavbě transversální dráhy. – Uloženo v Muzeu Vy-
sočiny Jihlava, depozitář papíru, č. Ji-20/B/652.

HRUBÝ P. (2002): Jihlava, starohorský couk, stavba obchva-
tu, zpráva o archeologické akci. – Archaia Brno, nepubl. 
NZ č. 035/2002, rkp. ulož. v archivu NZ MVJ, č. 103.

HRUBÝ P. et HEJHAL P. (2005): Jihlava – U Mlékárny, 
obytný soubor bytových domů. – Zpráva o provedení 
archeologického výzkumu číslo A 105/2004, ulož. v ar-
chivu NZ MVJ, č. 253.

KYNCL T. (2012): Výzkumná zpráva č. 069-12. Dendro-
chronologické datování dřevěných konstrukčních prv-
ků nalezených při archeologickém výzkumu „obchodní 
centrum Vrchlického“ (k. ú. Horní Kosov). – Ulož. v ar-
chivu NZ MVJ, č. 514.

VOKÁČ M. (2000): Počátky města Třebíče a nejbližšího 
okolí ve světle archeologických pramenů. – Nepubl. BP 
FPFSUO, Opava.

WWW 1: ARCHEOLOGIE.JI, http://www.archeologie.
ji.cz, cit. 15. 11. 2013.

WWW 2: PREZENTACE STARÝCH MAPOVÝCH DĚL 
Z ÚZEMÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA, http://old-
maps.geolab.cz/, cit. 5. 10. 2013.

WWW 3: GEOPROHLÍŽEČ ČÚZK – Český ústav země-
měřičský a katastrální, http://geoportal.cuzk.cz/geopro-
hlizec, cit. 22. 5. 2013.

ZIMOLA D. (1996): Středověká Jihlava ve světle archeolo-
gickych pramenů. – Nepubl. diplomová práce na ÚAM 
FF MU Brno.

SEZNAM ZKRATEK

AH Archaeologia Historica
AR Archeologické rozhledy
AVV Archeologické výzkumy na Vysočině
BP Bakalářská práce
DABP Dissertationes archaeologicae Brunenses/

Pragensesque
FR Fragmentarizace
FPFSUO Filozofi cko – Přírodovědecká fakulta 

Slezské univerzity v Opavě
MVJ Muzeum Vysočiny Jihlava
NC Nálezový celek
NS Nálezový soubor
NZ Nálezová zpráva
ON Objem nádoby
PA Památky archeologické
PDn Průměr dna nádoby
PF Počet fragmentů
PMVN Průměr maximální výdutě nádoby
PON Průměr okraje
PV Přehled výzkumů
RAD Reichsarbeitsdienst (Říšská pracovní 

služba)
SJ Stříbrná Jihlava
SH Staré Hory
SSV Síla střepu na výduti
Tm Třída – materiál
Tt Třída – tvarování
Tv Třída – výpal
VN Výška nádoby
VOH výrobně distribuční okruh – časový 

horizont
ÚAM FF MU Ústav archeologie a muzeologie Filozo-

fi cké fakulty Masarykovy univerzity
VSV OVP Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd 

přírodních.
VSV OVS Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd 

společenských.
VVM Vlastivědný věstník moravský
ZDVGMS Zeitschrift des Deutschen Vereines für die 

Geschichte Mährens und Schlesiens
ZM Západní Morava


