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Kutná Hora je městem proslulým po celé Evropě přede-
vším těžbou stříbra ve středověku. Středověké a raně no-
vověké období obohatilo Kutnou Horu o řadu významných 
architektonických památek. Jednou z nich je Jezuitská kolej, 
která se nepřehlédnutelně uplatňuje v městském panorama-
tu. Dlouhou dobu byla objektem málo poznaným, což platilo 
nejen pro budovu samotnou, ale také pro celý rozlehlý areál 
(obr. 1). Po přechodu do majetku Středočeského kraje byla 
zahájena rozsáhlá rekonstrukce pro kulturní účely (Galerie 
Středočeského kraje – Muková et al. 2011). Rekonstrukci 
doprovázel záchranný archeologický výzkum, a to v období 
od roku 1998 do roku 2012 (Frolík 2013a, 2013b). Celkově 
byla prozkoumána plocha cca 4000 m2 (obr. 2), prozkou-
maný objem archeologických terénů lze odhadnout na 
12000 m3. Získáno bylo obrovské množství nálezů, jejichž 
zpracování si vyžádá dlouhou dobu. Lze však upozornit na 
některé mimořádné či zajímavé soubory, související s těž-
bou stříbrné rudy a jejím následným zpracováním. Jedním 
takovým nálezem se zabývá tento příspěvek.

Jezuitská kolej se nachází na území, které se z větší části 
nacházelo mimo území města vymezené hradbami (obr. 1). 
Rozkládalo se zde kutnohorské předměstí „Na cechu“, je-
hož centrem byl zaniklý kostel sv. Jiří. Předměstí je situo-
váno nad štolami dolu „Osel“. 

Doklady hornické činnosti předcházejí chronologicky 
existenci předměstí. Archeologický výzkum zjistil důlní 
šachty (nejméně 14), šachty průzkumné, žlábky přivádějící 
vodu a objekty zřejmě využívané při praní vytěžené rudy. 
Zdá se, že v blízkém okolí šachet byla ruda tříděna, zřejmě 
zčásti propírána a posléze odvážena k dalšímu zpracová-
ním. Pozůstatkem této činnosti jsou rozsáhlé plochy po-
kryté hlušinou. Zjištěna byla také nejméně jedna zemnice/
suterén a části nejméně dvou budov na dřevěných pode-
zdívkách a jedné budovy na kamenné podezdívce. Rušný 
provoz dokládají početné koleje od vozů, vyježděné do 
podloží. Doklady hornické činnosti klademe do období od 
konce 13. století až do 15. století.  

Význam předměstí narostl po založení chrámu sv. Barbo-
ry kolem roku 1380. Procházela jím cesta spojující město 
s novým chrámem. Předměstí, tvořené údajně v areálu kole-
je šestnácti domy, přetrvalo až do počátku 17. století. V ro-
ce 1625 přicházejí do Kutné Hory jezuiti a je jim darován 
chrám sv. Barbory a soubor nemovitostí a pozemků v blíz-
kém okolí. Základní kámen k novostavbě koleje byl polo-
žen až v roce 1667. Od roku 1666 probíhala demolice všech 
stojících objektů. Do zčásti dokončené novostavby se jezuiti 
stěhují v roce 1678. Po zrušení řádu v roce 1773 byla budova 
předána armádě. Kolej byla postupně využívána jako špitál, 
vojenské učiliště, kasárna a skladiště (Záhorka 2010). 

Předmětem našeho zájmu je nálezový soubor související 
s obdobím výše zmíněného předměstí „Na cechu“. V trase 
kanalizace východně od provizorní koleje (tzv. štábní dům) 
byl prozkoumán větší jámový objekt (výkop 556) (obr. 2), 
přibližně oválný o maximálních rozměrech 5,2 × 3,4 m (obr. 
3). Jeho hloubka činila až 1,6 m. Objekt 556 byl součástí 
složitější sídlištní stratigrafi e (obr. 4). Podložím je v těch-
to místech spraš (uloženina/kontext 31172), na ní se během 
existence předměstí uložila cca 0,8 vysoká stratigrafi e, je-
jíž součástí jsou jámové objekty a kůlové jamky v několika 
horizontech. Objekt 556 starší objekty z období existence 
předměstí porušuje (objekty 558, 561), ale zároveň je jiným 
objektem (581) porušen, pokud pomineme narušení novodo-
bá až recentní (objekty 793, 797, 832). Překryt byl vrstvou 
charakteru planýrky (kontext 31155, mocnost až 0,3 m), je-
jíž povrch byl lokálně fi xován kamennou dlažbou (kontext 
31305). Zánik předměstí je spojen, jak již bylo uvedeno, 
s rokem 1666. Provozování řemesel však mohlo skončit již 
po roce 1626. Na základě stratigrafi ckých pozorování datu-
jeme objekt 556 datovat před rok 1626, ovšem nelze určit, 
o kolik let může být starší. Objekty související s předměs-
tím „Na cechu“ byly následně převrstveny úpravami souvi-
sejícími s provozem koleje (kontexty 31155 a 31305).

V rámci objektu 556 byla zjištěna složitější stratigra-
fi e (obr. 4). V jejím rámci byly ve spodní části objektu 
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prozkoumány vrstvy/kontexty hlinitého nebo hlinitojílovi-
tého charakteru (např. 31164, 31182, 31184=31367, 31418) 
obsahující velké množství zlomků keramických částí tech-
nologického zařízení (obr. 5). Kromě těchto předmětů jsou 
součástí nálezového souboru zlomky běžné keramiky, cihly 
a neopracované kameny.

Laboratorní zpracování keramických částí technologic-
kého zařízení naznačilo, že se nejspíše jednalo o několik 
různých zařízení pravoúhlého nebo kruhového půdorysu. 
S pravoúhlou konstrukcí souvisí obdélné keramické des-
ky (nejméně 11), z nichž jedna se dochovala téměř v úpl-
nosti (40 × 32 × 3,5 cm) a další dvě z podstatné části 
(54 × 38,5 × 3,5 cm; 53,5 × 37,5 × 4 cm). Další dvě keramické 
desky jsou přibližně polovičního rozměru (úplně dochovaná 
– 34 × 18 × 4 cm).  Desky byly vytvořeny v dřevěné formě 
nebo na dřevěné desce. Všechny nesou stopy intenzivního 
přepálení minimálně na jedné straně. Hrany jsou pravoúhle 

formované, v jednom případě se zářezem. Další čtyři obdélné 
desky jsou opatřeny přibližně uprostřed kruhovým otvorem 
(obr. 6). Žádná se nedochovala v úplnosti. Úplná šířka desek 
činí 30, 37 a 39 cm, neúplná výška/délka 50 a 52 cm. Ve všech 
deskách je kruhový otvor o průměru 14 nebo 15 cm. Hrana 
desek je zkosená tak, že by jejich sestavením bylo možno vy-
tvořit pravoúhlé těleso. Fragmentárně je dochována pravoúh-
lá deska, která má okraj ve formě zářezu. mohla to být vrchní 
deska zařízení.  Pravoúhlá je také deska (dochované rozměry 
28 × 24 cm, síla 4 cm) při okraji s nálevkovitým útvarem 
(násypka? úchytka?). Ve vnitřním prostoru se mohly nalézat 
keramické rošty, které jsou v pravoúhlé podobě dochovány 
nejméně dva (neúplné rozměry 22 × 10 cm, 14 × 11 cm, 
síla 3,5 cm a 4 cm). Desky s kruhovým otvorem naznaču-
jí původní účel zařízení, protože taková jsou jako součásti 
prubířských pecí vyobrazena v dílech J. Agricoly (Agricola 
et al. 2007) a L. Erckera (Ercker et Vitouš 1982) (obr. 12). 

Obr. 1. Kutná Hora. Umístění Jezuitské koleje a zkoumané plochy (označeno šipkou). Podklad podle www.zmizelakutnahora.cz. 
Fig. 1. Kutná Hora town. The location of the Jesuit college and examined areas (marked with the arrow). Based on the website. www.zmizelakutnahora.cz.
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Obr. 2. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Plocha archeologického výzkumu z let 2011 a 2012. Vyznačena poloha jámového objektu 556 a stavby 1974+1978. 
Sestavila fi rma Geo.cz
Fig. 2. Kutná Hora town, the Jesuit college. The area of archaeological research from 2011 and 2012. The marked position of the refuse pit 556 and the 
building 1974+1978. Composed by Geo.cz company
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Kruhový otvor se nacházel v čelní stěně a umožňoval do pece 
nahlížet, event. provádět manipulaci s jejím obsahem. V pří-
padě umístění na horní ploše pece mohl odvádět zplodiny.

Se zařízením o kruhovém půdorysu souvisí úplně do-
chovaná kruhová deska s pravoúhle zalomeným okrajem 
(manžetou) o průměru 57 cm a kruhovým otvorem upro-
střed (průměr 20 cm) (obr. 7). Pravděpodobně se jednalo 
o vrchní desku pece. Uvnitř pece se nacházely keramické 
rošty kruhového půdorysu. Dochovány jsou části dvou ne-
bo tří, žádný z nich v úplnosti (obr. 8). Jejich rekonstruo-
vatelný průměr činí 43,5 cm, síla 4 až 4,5 cm. S kruhovým 

půdorysem souvisí také část keramického kruhu (mezikru-
ží) o rekonstruovaném vnějším průměru 47 cm, vnitřním 
průměru 27 cm. Šířka kolísá mezi 7 a 9 cm, síla 3,5 cm 
(obr. 9). Jak vypadaly stěny pece, nevíme. Dochován je 
pouze jeden silně přepálený fragment stěny tělesa válco-
vého půdorysu (rozměry 22 × 23 cm, síla 4 cm). Přepálení 
a tudíž deformace nedovoluje určit průměr tělesa, jehož byl 
fragment součástí. V případě zařízení o kruhovém půdory-
su se mohlo jedna o pec – heinzen s tím, že kruhová deska 
s manžetou a otvorem by byla horním krycím dílem. Kera-
mické mezikruží je tzv. poklep (obr. 13).

Obr. 3. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Půdorys v úrovni vrstev s keramickými díly prubířských pecí. Kresba Osina Archeo, digitalizace m. 
Frolík.
Fig. 3. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. Ground plan for the level with ceramic parts of assay furnaces. Drawn by Osina Archeo, digitized 
by m. Frolík.

Obr. 4. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Řez objektem. Čtvrečkem zvýrazněny vrstvy s nálezem keramických dílů prubířských pecí. Kresba 
Osina Archeo, digitalizace m. Frolík.
Fig. 4. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. Object cross section. The layers with the discovery of ceramic parts of assay furnaces are marked 
with the square. Drawn by Osina Archeo, digitized by m. Frolík.
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U dalších keramických dílů nelze rozhodnout, ke které 
peci mohly náležet. Především jsou dochovány části dvou 
poklopů nebo dvířek se stopami keramického držadla. Je-
den mohl být pravoúhlý (rozměry 33 cm /úplný/ × 20 cm /
neúplný/ při síle 3 cm) a druhý byl kruhový (rekonstruovaný 
průměr 31 cm, síla 4,5 cm). Obdobná dvířka nacházíme opět 
na vyobrazeních v dílech J. Agricoly (Agricola et al. 2007) 
nebo L. Erckera (Ercker et Vitouš 1982) (obr. 12). Dochová-
ny jsou také části nejméně čtyř keramických válců o docho-
vaných délkách 25, 23, 14, 8 cm a průměrech 6,5 až 8 cm). 
Podobné jsou také keramické kvádry, jeden úplný o rozmě-
rech 18,5 × 5,5 × 5,5 cm, druhý neúplný o rozměrech 10 cm 
/neúplný/ × 6 × 6 cm. Pokud správně interpretujeme vyob-
razení, jednalo by se o tzv. osazení (obr. 12). Nalezeny byly 
také nízké válcovité předměty (celkem 6 kusů, průměr 5 až 
6,5 cm, výška 2,5 až 4 cm), jejichž využití jako podstavců pro 
kapelky či tyglíky napovídá jeden kus s přitaveným zbytkem 
této nádoby. Fragmentárně jsou dochovány části mufl í, které 
lze od prejzů odlišit podle prořezaných otvorů, připojeného 
vyvýšeného okraje nebo masivnějšího provedení.

Některé keramické díly se zatím interpretovat nepoda-
řilo. Především je to keramická „špulka“ o výšce 11 cm 

a průměru 11 až 12 cm, uprostřed zaškrcená na průměr 
9 cm. Je žárem deformována. Agricola et al. (2007) vy-
obrazuje jako tvarově podobný předmět „pěchovadlo“, 
které má být vyrobeno ze dřeva. Dále byly nalezeny tři 
keramické kvádry, dva neúplné (rozměry 12,5 /neúplný/ 
× 7,5 × 6 cm; 12 /neúplný/ × 7,5 × 5,5 cm) a jeden men-
ší úplný (15,5 × 5,5 × 3 cm). V horní straně je ve všech 
případech dochována úzká štěrbina s otiskem po tenkém 
dřevěném prkénku (rozměry 3,3 × 0,2 cm, 4,4 × 0,2 cm 
a 4,8 × 0,4 cm), která neprochází celou výškou kvádru.

Nalezeny byly také tyglíky a kapelky. S vyobrazeními 
J. Agricoly (Agricola et al. 2007) a L. Erckera (Ercker et 

Obr. 5. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Detail vrstvy s nálezem 
keramických dílů prubířské pece.  Foto J. Frolík.
Fig. 5. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. The detail of the layer 
with the discovery of ceramic parts of assay furnaces. Photo by J. Frolík.

Obr. 6. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Keramická deska 
s kruhovým otvorem. Foto J. Frolík.
Fig. 6. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. The ceramic plate 
with a circular hole. Photo by J. Frolík.

Obr. 7. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Krycí /?/ keramická 
deska s kruhovým otvorem a okrajovou manžetou. Foto J. Frolík.
Fig. 7. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. A protecting /?/ ceramic 
plate with a circular hole and a peripheral cuff. Photo by J. Frolík.

Obr. 8. Kutná hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Kruhový keramický rošt. 
Foto J. Frolík.
Fig. 8. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. The circular ceramic 
grid. Photo by J. Frolík.
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Obr. 9. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Keramické mezikruží, 
tzv. poklep. Foto J. Frolík.
Fig. 9. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. The ceramic annulus, 
so called “poklep”. Photo by J. Frolík.

Obr. 10. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Torzo mísy z hrubé 
keramické hmoty. Kresba V. Uramová.
Fig. 10. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. A dish fragment 
from a rough ceramic material. Drawn by V. Uramová.

Obr. 11. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Objekt 556. Torzo lahve z hrubé 
keramické hmoty. Kresba V. Uramová.
Fig. 11. Kutná Hora town, the Jesuit college. Pit 556. A bottle fragment 
from a rough ceramic material. Drawn by V. Uramová.

Obr. 12. Prubířská pec podle L. Erckera (1982, strana 86 původního 
vydání) o pravoúhlém půdorysu. V bočních stěnách kruhové otvory, dole 
u dvířek překrytých dvířky válcovitá osazení (označeno písmenem C).
Fig. 12. The assay furnace according to L. Ercker (1982, page 86 of the 
original edition) with a rectangular ground plan. Circular holes in side walls, 
cylindrical casting down at the door covered with a door (marked with C).

Vitouš 1982) identické jsou také keramické mísy. Část se 
neodlišuje o běžné kuchyňské keramiky 15.–16. století. Pro 
zbytek je charakteristické masivní provedení s jednodu-
chým vně vyhnutým okrajem a propáleným vnitřkem. Té-
měř vždy chybí dno zaobleného (?) průřezu (obr. 10). Část 
souboru tvoří také lahve. Jedna je hrubého a masivního 
provedení se stopami žáru (obr. 11), zbylé exempláře jsou 
tenkostěnná kamenina. Početně se dochovaly malé ploché 
pokličky. Nepočetná doprovodná keramika odpovídá svým 
charakterem 16. století.

Lze předpokládat, že prubířská pec (pece) byla sou-
částí stavby, která stála na parcele, na níž se nacházela 
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prozkoumaná jáma. Parcela byla situována východně od 
hlavní komunikace, která procházela předměstím „Na ce-
chu“ a spojovala centrum Kutné Hory s chrámem sv. Barbo-
ry. Z této parcely však nebyly zkoumány žádné další části.

Nález a především interpretace nalezených keramických 
dílů obrátily pozornost ke kamennému domu, který byl ob-
jeven severozápadně od tzv. štábního domu, tj. na parcele 
původně západně od výše uvedené komunikace (obr. 2). Jed-
ná se o stavbu (kontexty 1974 a 1978) z lomového kamene 
na maltu o rozměrech 6 × 6 m (obr. 14, obr. 15). V úplnosti 
je zachována severní stěna o šíři 0,8 m, téměř v úplnosti se 
dochovaly stěny jižní (šíře až 1 m) a západní (šíře pouze 
0,3 m), narušené zčásti průkopem recentního potrubí. Jen 
torzovitě se dochovala stěna východní (šíře 0,35 m), od-
kopaná při novověkých terénních úpravách. V interiéru se 
dochovala přibližně na třetině plochy dlažba z plochých 
kamenných desek. Vstup pravděpodobně na jižní straně, 
kde byl nalezen kamenný práh (?) o rozměrech 0,8 × 0,3 m. 
Nepravidelnosti ve stěnách a různé přizdívky dokládají, že 
stavba byla několikrát přestavována. Z poslední fáze pochází 
cihlové základy technologických zařízení. Prokazatelně jsou 
dochována čtyři, další dvě jsou pravděpodobná. Uprostřed 
severní stěny, kde byla vytvořena platforma o výšce jedné až 
dvou cihel, byly zjištěny tři sokly (obr. 15, obr. 16).  Západní 

o ploše 0,7 × 0,6 m je tvořen jedním řádkem cihel, sesta-
vených tak, že vytvářejí interiér o rozměrech 0,3 × 0,3 m 
s 0,15 m širokým vstupem (obr. 17). Prostřední sokl má 
rozměry 0,5 × 0,6 m, interiér o rozměrech také 0,3 × 0,3 m. 
Vstup je narušen. Východní sokl je nejnarušenější a má roz-
měry 0,6 × 0,7 m a interiér se shodnou velikostí 0,3 × 0,3 m. 
V blízkosti severovýchodního rohu je dochována cihlová 
platforma o rozměrech 1,1 × 1,1 m, na níž se sokl nedocho-
val (nebo nebyl postaven). Přibližně uprostřed západní stěny 
se nachází platforma z cihel o výšce jedné cihly. Na ní se 
dochovala část soklu o rozměrech 0,75 m (úplný) × 0,3 m 
(neúplný). Z interiéru známe pouze šířku (0,3 m). Na jižní 
straně se mohl na platformě nacházet další sokl, situace je 
však narušena průkopem pro recentní potrubí. Jak cihlové 
konstrukce, tak kamenná dlažba nesly stopy ohně, v interié-
ru byly zjištěny uhlíkaté vrstvy. Podle nepočetných nálezů je 
stavba datována do 16. století. Její zánik je spojen s demolicí 
předměstí v roce 1666.

Nelze sice prokázat bezprostřední souvislost mezi tou-
to stavbou a jámou s keramickými díly. Nacházejí se na 
opačných stranách komunikace (vzdálenost cca 60 m). Je 
však možné posoudit rozměry cihlových soklů a dochova-
ných desek. U dílů pravoúhlé pece by s výjimkou nejmen-
šího rozměru (0,3 m) bylo možno použít všechny ostatní, 
pokud by byly postaveny na výšku a ponechat interiér 
o rozměrech 0,3 × 0,3 m. Délkový rozměr neznáme, ale 
dochované rozměry (40, 50, 52, 53,5 a 54 cm) umožňují 
použití na šířku při zjištěné velikosti soklu 0,6 až 0,7 m. 
Velikost pece na kruhovém půdorysu lze určit podle do-
chované horní desky - průměr 57 cm, což by velmi dobře 
odpovídalo zjištěným rozměrům soklu. Vnitřní průměr lze 
odvodit podle dochovaného roštu (průměr 43,5 cm), event. 
dílu mezikruží/poklepu (průměr 47 cm). Obě velikosti ne-
vylučují využívání soklu s interiérem o rozměru 0,3 × 0,3 m. 
Pro určení výšky pece/pecí není dostatek dokladů. Naleze-
ny nebyly žádné kovové konstrukční části, které uvádí jak 
Agricola et al. (2007), tak Ercker et Vitouš (1982). Z tohoto 
důvodu také není jasné, jak byly v interiéru pece upevně-
ny rošty. Neurčena zůstává (prozatím) také funkce menších 
keramických předmětů (kvádry a hranoly se štěrbinou), ně-
kde je jen podmíněná (válce, snad tzv. osazení).

Lze předpokládat, že nalezené pece nejsou jedinými, 
které v Kutné Hoře fungovaly. Naopak jednotné provede-
ní i profesionálně zvládnuté detaily ukazují na masovější 
dílenskou produkci. Tomu zdánlivě neodpovídá ojedinělé 
dochování. Z Kutné Hory známe nevelké množství kera-
mických fragmentů, spojovaných s prubířstvím, event. 
s hutnictvím, ale nikoliv  nálezy dílů či částí samotných pe-
cí (Bartoš et al. 2001). Nález E. Matějkové z domu čp. 377 
(pec, kleště, prubířské kapelky) ze 70. let 20. století nebyl 
detailněji publikován. S prubířskými pecemi mohou souvi-
set fragmenty keramických dílů (pecní záklopky) ze zanik-
lé přístavby Vlašského dvora, datované do 14. až 15. století 
(Velímský et al. 2011, Velímský 2013). V podobném roz-
sahu není publikovaný soubor odjinud znám. Publikované 
příklady se týkají mnohem menších keramických zařízení 

Obr. 13. Prubířská pec, tzv. heinzen podle L. Erckera (1982, nečíslované 
vyobrazení v kapitole „Das ander Buch“ původního vydání). U levého 
okraje díl ve tvaru mezikruží, tzv. Poklep.
Fig. 13. The assay furnace, so called “heinzen” according to L. Ercker 
(1982, unnumbered picture in the chapter “Das ander Buch” of the 
original edition). The part in the shape of annulus, so called “poklep”, at 
the left edge.
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Obr. 14. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Stavba 1974+1978. Kresba Osina Archeo, digitalizace m. Frolík.
Fig. 14. Kutná Hora town, the Jesuit college. The building 1974+1978. Drawn by Osina Archeo, digitized by m. Frolík.

Obr. 15. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Stavba 1974+1978. Pohled od 
východu. Foto P. Pinc.
Fig. 15. Kutná Hora town, the Jesuit college. The building 1974+1978. 
view from the East. Photo by P. Pinc.

Obr.16. Kutná Hora, Jezuitská kolej. Stavba 1974+1978. Západní stěna 
se sokly prubířských pecí. Foto J. Frolík.
Fig. 16. Kutná Hora town, the Jesuit college. The building 1974+1978. 
The western wall with bases of assay furnaces. Photo by J. Frolík.
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(Ernée 2001). Pokud by byly pece opravovány postupně 
a vyměňovány jenom jednotlivé díly, mohou snadno unikat 
správné identifi kaci. Při větší fragmentarizaci mohou být 
snadno zaměněny se stavební keramikou. Pravděpodobně 
jednorázová likvidace je tím pro archeologii příznivým mo-
mentem, který umožnil dochování v jinak mimořádném 
objemu i kvalitě dochování. Lze předpokládat, že další 
zpracování rozsáhlého nálezového souboru přinese další 
doplňující poznatky o této části minulosti Kutné Hory.

SUMMARY

Kutná Hora is a town associated with medieval sil-
ver mining. This was also evidenced by an archaeological 
rescue excavation in the area of former Jesuit College in 
1998–2012 (Fig. 1 and 2). The Jesuit College is situated on 
a territory where from the 14th century to as late as 1626 ex-
tended the “Na cechu” suburb, located above the adits of the 
“Osel” mine. A pit-like feature (cut 556) (Fig. 2) sized 5.2 × 
3.4 m (Fig. 3 and 4) was examined east of the so-called staff 
building. Based on stratigraphic fi ndings we date the feature 
before the year 1626. In its middle part, layers were exam-
ined containing numerous fragments of ceramic components 
from a technological device (Fig. 5), ordinary ceramic frag-
ments, bricks and unworked stones. Longitudinal ceramic 
boards sized 40 × 32 × 3.5 cm are related to a rectangular 
construction. Other longitudinal boards are equipped with 
a round hole (Fig. 6). In the interior may have been placed 
ceramic grates, from whom at least two are preserved in rec-
tangular form. Boards with round hole being parts of assay 
furnaces are portrayed in the works by J. Agricola (2007) 
and L. Ercker (1982) (Fig. 12).

To a device round in plan relates a circular board with the 
edge bent in right angle and with a round hole in the middle 
(Fig. 7). Ceramic grates (Fig. 8) were placed inside. With 

the round plan is also associated a part of a ceramic circle 
(annulus). most probably it was components of a furnace – 
Heinzen (Fig. 13). Parts of doors are also preserved. Also 
discovered were parts of four ceramic cylinders and two 
blocks (Fig. 12). Retorts and bowls are preserved fragmen-
tarily. A part of them do not differ in any way from the 
15th–16th century kitchen pottery. massive or earthenware 
bottles were also found (Fig. 11).

 The fi nd of ceramic components turned attention to 
a stone house northwest of the so-called staff building (Fig. 
2, 14 and 15). In the interior there is a brick fundament 
of technological devices. Three pedestals were identifi ed 
in the middle of the northern wall (Fig. 15, 16 and 17). In 
about the middle of the western wall there is a brick plat-
form with incompletely preserved pedestal. According to 
sparse fi nds, the building is dated to the 16th century. me-
tal constructional parts, as are mentioned by both Agricola 
(2007) and Ercker (1982), were not found. Therefore it is 
not clear how the grates were fastened in the furnace.

The unifi ed design and professionally mastered details of 
ceramic components indicate a mass workshop production. 
The onetime liquidation of the above device was the reason 
of its extraordinary archaeological preservation.
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