
Acta rerum naturalium, 21: 21–40, 2017 ISSN 2336-7113 (Online), ISSN 1801-5972 (Print)

21

Velímský: Montánně archeologický výzkum středověkých horních děl v Kutné Hoře v letech 1999–201621

Montánně archeologický výzkum středověkých horních děl v Kutné Hoře  
v letech 1999–2016

The 1999–2016 archaeological excavations of medieval mines in Kutná Hora

FILIP VELÍMSKÝ

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Publikováno on-line 00. 00. 0000

Abstract: The paper is conceived as a summarising review and presents the author’s own research of several newly registered high medieval mining 
and processing areas in the mining district of Kutná Hora. Its main aim is to provide an up-to-date summary of crucial mining archaeological research 
activities which have since 1999 been carried out by the local branch of the Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences in Prague.
Another aim is to present the usual form of recorded mining contexts, the applied method of archaeological field research and documentation, the 
processing of data and presentation of results, inclusive of limitations and obstacles in the realisation of these activities which proceed from valid legal 
norms.
The paper deals with primary information and interpretations from several rescue excavations which took place in the vicinity of the Church of All Saints 
(course of the “Grejf ” ore zone), in the vicinity of the Lorec brewery (course of the “Old Bohemian” ore zone), in the vicinity of the “Kamenná stezka” 
elementary School and the Tyl Town theatre (course of the ”Roveň” ore zone) and finally in “Sedlec” suburb (course of the “Rejské” ore zone).
Most of the recorded situations represent the remnants of smaller mining shafts and prospecting works (specifically their covered entrances), the 
remnants of processing pits (most often silver ore washing units), the different variants of water ditches, drives and gutters (drainage ditch systems), 
debris and heaps. The spectrum of finds from all the documented sites indicates an advanced division of labour in the fields of extraction, mining, 
shoring, ventilation, drainage and transportation of miners.
The paper also deals with an analysis of archaeological artefacts (of kitchen, table and technical ceramics, metal mining tools, etc.) obtained by 
archaeological excavations.
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ÚVOD
Archeology a archeologickými metodami prováděná evi-

dence pozůstatků zaniklých středověkých těžebních a zpra-
covatelských areálů, které jsou na území města Kutná Hora a 
v jeho blízkém okolí každoročně odkrývány v průběhu varia-
bilních stavebních aktivit, nebo také v důsledku zhroucení 
– propadů starých horních děl, hraje v případě poznávání 
dějin kutnohorské exploatace stříbrné rudy dlouhodobě 
velmi důležitou roli.

Před rokem 1999 se montánním aktivitám, úpraváren-
ským a hutnickým provozům na Kutnohorsku z pohledu 
archeologie věnovali například Zdeněk Smetánka – těžební 
areál u kostela Všech svatých (obr. 2–3, J) (Smetánka 1962), 
Eva Matějková – hutnický provoz v Sankturinovském domě 
a těžební areál na Palackého náměstí (obr. 2–3, K) (Matěj-
ková 1969, 1971), Kateřina a Petr Charvátovi – hutnický 
provoz v Nových Dvorech (Charvátová 1976,  Charvátová, 
Valentová, Charvát 1985) nebo Jarmila Valentová – těžební 
areál a hornická osada v poloze Cuthna Antiqua (obr. 2–3, J) 
a výrobna tyglíkových lampiček v areálu Voršilského kláštera  
Valentová 1993, 1999a, 1999b).

Ve stejném období vznikl také doposud nepřekonaný pře-
hled dějin dolování na jednotlivých kutnohorských pásmech 
od Jaroslava Bílka (Bílek 2000a-h, 2001), kterému předchá-
zely četné dílčí studie tohoto autora (například Bílek 1964), 
ale i dalších badatelů, jako například Jana Kořana (Kořan 
1950) nebo Jaroslava Herouta (Herout 1949).

Po roce 1999 byli na poli kutnohorské montánní archeo-
logie mimořádně aktivní a autorsky plodní zejména Jan 
Frolík, který vedl rozsáhlé odkryvy v areálu Jezuitské koleje, 
při nichž došlo k zachycení četných horních děl prováza-
ných s tzv. Muzejním dolem na Oselském pásmu (obr. 2–3, 
L) (Frolík 2013a, 2013b, 2014) a Martin Tomášek, který 
realizoval odkryv horního díla v ul. Mincířská (obr. 2–3, K) 
a dalších montánních situací v prostoru Kaňku (Tomášek 
2002, 2005). 

Oba jmenovaní badatelé se v uvedeném období také podí-
leli na zajištění provádění úkonů archeologické památkové 
péče v areálu města, kde při řadě stavebních aktivit rovněž 
došlo k zachycení pozůstatků montánních aktivit (Frolík 
1999, 2000, Frolík et Tomášek 1997a,  1997b, 2002, 2003, 
2004, Frolík, Tomášek et Křemen 1997, 1998a, 1998b, To-
mášek 1999).

Řadu velice cenných poznatků k propadům horních děl 
nashromáždila geoložka ČMS v Kutné Hoře, Jana Pechočo-
vá-Králová (Pechočová 1992a, 1992b, Pechočová et Hoff-
manová 1991, Pechočová et Špaček 1992, Králová et Špaček 
1999), kutnohorský historik a geolog Martin Bartoš (Bartoš 
1997, 2001, 2008) a zaměstnanci Geofondu – Oddělení vlivů 
důlní činnosti Kutná Hora, pracoviště České geologické 
služby.

Speleologickému průzkumu podzemních prostor v Kut-
nohorském rudním revíru, konkrétně tzv. Muzejnímu dolu 
na Oselském pásmu (obr. 2–3, L), velké propadlině a staři-
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nám na Kaňku a systému odvodňovacích štol v jižní části 
Grejfského pásma (obr. 2–3, I) se pak dlouhodobě věnoval 
(a stále věnuje) spolek Barbora v publikačních výstupech 
zastoupený především Karlem Svobodou, Přemyslem Br-
zákem a Pavlem Novákem (Svoboda 1992, Svoboda et al. 
1996, Svoboda et al. 2000, Svoboda  et al. 1997, Brzák 1997, 
1999a, 1999b, Brzák et Kaifoš 2000).

Cílem předkládaného příspěvku je na výše uvedené pře-
hledy dosavadního výzkumu navázat zpracováním dalších 
akcí, při jejichž realizaci v posledních letech došlo k zare-
gistrování středověké, případně i raně novověké, těžební 
či zpracovatelské aktivity. Větší prostor v textu pak logicky 
a přednostně dostaly akce, které doposud nebyly autorem,1 
případně jeho kolegy, podrobněji prezentovány, ať již přímo 
na jihlavských konferencích Stříbrná Jihlava, nebo na ob-
dobných montánně – archeologických setkáních Archaeo-
Montan, Europa Subterranea, nebo Argenti Fodina.

Jednotlivé výzkumy jsou prezentovány formou „katalogu“, 
ve kterém jsou akce řazeny podle příslušnosti ke konkrétní-
mu kutnohorskému těžebnímu pásmu (jmenovitě ke Grejf-
skému, Staročeském a Rejskému). Cílem tohoto postupu je 
ukázat, jak nejčastěji vypadají nálezové okolnosti montán-
ních památek u různých kategorií aktuálně realizovaných 
staveb, jaká je obvyklá kvantita, kvalita a skladba těchto 
situací, jaký archeologický materiál (artefakty) je nejčastěji 
provází, a konečně, jaké jsou u takovýchto výzkumů inter-
pretační možnosti a omezení.

I. Archeologické výzkumy zaniklých těžebních areálů 
v severní části Grejfského pásma u kostela Všech svatých2

První skupina představovaných akcí se realizovala při 
severním okraji původního historického města Kutná Hora, 
severně od kostela Všech svatých, v místech, kam je písem-
nými prameny kladena existence hornické osady Antiqua 
Cuthna. Z geologického a báňského hlediska jsou zkoumané 

1 Velímský 2007, 90–101 (obr. 2–3, S1-S2-S3), 2009, 26–34, 2012a, 
54–68 (obr. 2–3, K), 2012b, 72–91 (obr. 2–3, O–R), 2012c, 203–210 
(obr. 2–3, N), 2013a, 315–325, 2013b, 249–262, 2014, 143–152, 255, 
Hrubý et Velímský 2013, 34–38, Končelová et Velímský 2012, 253–256 
(obr. 2–3, M).

2 Součástí této kapitoly by logicky měly být i archeologické výzkumy rea-
lizované ve středním a jižním úseku Grejfského pásma, tzn. u kostela sv. 
Martina (obr. 2–3, H) a na systému štol v údolí potoka Bylanky. Do textu 
ale nakonec tyto akce zahrnuty nebyly, protože o nich bude pojednávat 
samostatný příspěvek přednesený na konferenci Archaeo-Montan 2017 
(Novák et Velímský, v tisku). Lokalita u sv. Martina byla navíc z větší 
části zkoumána až v roce 2017 a výzkum zde bude pokračovat i v roce 
příštím.

lokality součástí Grejfského žilného pásma,3 které probíhá 
při severozápadním okraji nynějšího města od Vodkolkova 
mlýna na potoce Bylanka směrem k nemocnici a vodárně 
na Ptáku až ke hřbitovu Všech svatých, za kterým je jeho 
průběh přerušen prudkým srázem. 

Podle historických záznamů bylo Grejfské pásmo otevřeno 
nejpozději na konci 13. století, neboť již na začátku 14. století 
zde byly v provozu četné doly. Největší rozsah nabylo zdejší 
dolování na sklonku 14. a v první polovině 15. století, kdy 
zde došlo k odkrytí vydatných partií stříbronosných rud 
a patrně i ryzího stříbra v obohacené oxidační a cemen-
tační zóně. Přestože se o tehdejší těžbě nezachovaly žádné 
přehlednější údaje, musela být nepochybně velmi intenziv-
ní. Prospekční a exploatační práce, podnícené příznivými 
hospodářskými výsledky, se záhy rozvinuly nejen ve směru, 
nýbrž i v úklonu Grejfského pásma, a na konci 15. století 
dosáhly na jeho středním a severním úseku svých největších 
hloubek. Neustálé zvyšování těžebních nákladů a snižování 
kovnatosti dobývaných rud ale postupně vedlo k poklesu 
rentability grejfského dolování. Když pak v hloubkách kolem 
400 metrů došlo k vyhluchnutí hlavní žíly, začalo dolování 
rychle stagnovat, aby pak na začátku 16. století zcela ustalo 
(Bílek 2000a).  Při řešení problematiky počátků města Kutná 
Hora hrála otázka existence a lokalizace zaniklé středověké 
osady Antiqua Cuthna vždy klíčovou úlohu.  Dlouhou dobu 
se bádání opíralo pouze o výpověď papežské listiny z roku 
1369, která kapli Všech svatých – „Omnium Sanctorum“ 
kladla do blízkosti polohy zvané Antiqua Cuthna (Čelakov-
ský 1916, Leminger 1924). 

První hmatatelné a archeologicky datovatelné nálezy do-
kládající skutečnou existenci osady byly získány teprve 
v roce 1962 (Smetánka 1962) a následně pak při sérii zá-
chranných archeologických výzkumů Okresního muzea 
v Kutné Hoře v letech 1986–1988, které vedla archeoložka 
Jarmila Valentová. V roce 1986 došlo k narušení lokality 
nejprve neohlášenou stavbou parkoviště u hřbitova na ppč. 
4004/40-42, na kterou navázaly rozsáhlé výkopy inženýr-
ských sítí pro nově budovanou obytnou zástavbu řadových 
domů. Výkopy se realizovaly na bývalém těžebním poli 
s četným výskytem nepravidelně rozmístěných horních děl, 
zahrnutých nejčastěji jednorázově haldovinou. Šachty měly 
široká nálevkovitá ústí o průměru 3 až 8 metrů, zahloubená 
do spraše. V místech, kde se dotkly skalnatého podloží, 

3 Kutnohorská rudní pásma probíhají ve třech směrech. Nejvýznam-
nějšími jsou S–J struktury, z nichž ty, které se uklánějí k západu, jsou 
pravidelně mineralizovány, zatímco s úklonem k východu nejsou 
zrudněny. Struktury ve směru sv–jz s úklonem k severozápadu mají 
někdy velmi významné zrudnění. Nejméně výraznou skupinou jsou 
struktury se směrem sz–jv s nepatrným zrudněním. Hydrotermální 
zrudnění je karbonského stáří a je vázáno na severní část centrálního 
moldanubického plutonu. Kutnohorské rudní žíly jsou typickými ky-
zovými ložisky polymetalických rud s křemenokarbonátovou výplní 
žil a polymetalickou mineralizací – olovo, zinek, měď a stříbro. V his-
torických dobách byla zdejší těžba zaměřena hlavně na rudy stříbrné 
a měděné. Sporadická těžba v 19. století podnítila v druhé polovině 
20. století průzkum na Pb-Zn rudy s obsahem stříbra a mědi, s jejich 
pozdější úspěšnou těžbou na dole Turkaňk, která byla ukončena k roku 
1991.
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se obvykle zužovaly v užší kolmé šachtice o pravidelném 
obdélném průřezu. Na okrajích šachet bylo možné sledovat 
do límce roztažené vrstvy haldoviny. Součástí zkoumaného 
areálu byla také jedna polozemnice s částečně dochovanou 
kamennou píckou, datovaná keramickým materiálem do 
konce 13. až první poloviny 14. století a okrsek technicko-
-výrobního charakteru, kde bylo zachyceno celkem osm 
atypických objektů. Tři z nich připomínaly zahloubené pece 
s kolmými stěnami a se silně propáleným dnem vyloženým 
vrstvou uhlíků a výplní tvořenou vrstvami drobné kamenné 
drti. Výplň sousedních jam pak tvořila černá škvárovitá 
hmota, někdy silně písčitá s čočkami identické kamenné 
drti. Objekty bohužel neposkytly žádný datační materiál, 
z těsného sousedství ale pocházely hojné nálezy hutnických 

strusek, fragment trojbokého tygle a střepu s natavenou 
struskou, četné zlomky palečnicových hornických kahanů 
a tyglíkových lampiček (Valentová 1993). 

Situace zkoumané na lokalitě v rámci drobných záchran-
ných archeologických výzkumů v letech 2011 až 2016 jsou 
zjevně identického charakteru a datace. Jádro zachycených 
situací představují do spraše zahloubené pozůstatky pro-
spekčních a těžebních šachet s typickými trychtýřovitými 
ústími, zapíněnými směsí spraše a jaloviny, obvykle menších 
průměrů (do 3 m), které doplňují zbytky haldových obvalů 
a ojedinělé sídlištní situace. Jako mimořádný se v dosa-
vadním kontextu výzkumu lokality jeví nález průchozího 
horního díla na hřbitově Všech svatých tvořeného svislou 
a úklonnou šachtou s několika patry bočních rozrážek.

Obr. 2. Rekonstrukční mapa Kutnohorského rudního revíru (Autoři pod-
kladu M. Bartoš – Š. Kafka 2010, autor úprav F. Velímský).
Fig. 2. Reconstruction map of the Kutná Hora ore district (Authors of the 
background M. Bartoš, Š. Kafka, editor F. Velímský).

Obr. 4. Pozice zkoumaných montánních situací v severní části Grejfského 
pásma. Proklad rekonstrukční mapy Kutnohorského rudního revíru a Mon-
tan-geologische Karte der Kuttenberger Erzrevieres (Autoři podkladu M. 
Bartoš, Š. Kafka, J. Hozák, autor úprav F. Velímský).
Fig. 4. Position of the explored mining situations in the northern part of 
the „Grejf “ ore zone. Basis of the reconstruction maps of the Kutná Hora 
ore district and Montan-geologische Karte der Kuttenberger Erzrevieres 
(Authors of the basis M. Bartoš, Š. Kafka, J. Hozák, editor F. Velímský).

Obr. 3. LIDARový snímek Kutnohorského rudního revíru s vyznačenou 
pozicí archeologicky zkoumaných montánních areálů (Autor úprav F. 
Velímský).
Fig. 3. LIDAR image of the Kutná Hora ore district showing the location of 
the archaeologically explored mining sites (Editor F. Velímský).
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I.1. Kutná Hora – novostavba rodinného domu na ppč. 
4819/14 v roce 2011 (obr. 2–3, A-D; obr. 4, B).

Na profilech základových pasů domu byly zachyceny dva 
úseky se zvýšenou koncentrací jaloviny, z nichž jeden byl 
identifikován jako přímý pozůstatek těžby – šachta (obj. č. 
1/2011) s evidovaným průměrem ca. 2,30 m a zřetelným 
zapíněním ústí překopanou spraší s příměsí jaloviny, druhý 

(obj. č. 2/2011) pak jako roztažený obval patrně další šachty. 
Datace zachycených situací do intervalu druhé poloviny 13. 
století až první poloviny 14. století mohla být provedena 
pouze rámcově, na základě předpokládané datace těžebních 
aktivit v této části Grejfského pásma, ke kterému zachycené 
situace přísluší.

Obr. 5. Pracovní dokumentace podzemní 
části propadu šachty na hřbitově Všech 
svatých v roce 2012 (Autor F. Velímský).
Fig. 5. Working documents of the under-
ground part of the shaft collapse at the 
Cemetery of All Saints in 2012 (Author 
F. Velímský).

Obr. 6. Obdélný profil svrchní části šachty s rozrážkou I. etáže (hřbitov 
Všech svatých v roce 2012) (Foto F. Velímský).
Fig. 6. Rectangular profile of the top part of the shaft with opening of the 
first face (Cemetery of All Saints in 2012) (Photo F. Velímský).

Obr. 7. Celkový pohled na rozrážku v severním směru III. etáže (hřbitov 
Všech svatých v roce 2012) (Foto F. Velímský).
Fig. 7. Overall view of the opening of the third face in the northern direction 
(Cemetery of All Saints in 2012) (Photo F. Velímský).
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I.2. Kutná Hora – propad v areálu hřbitova U Všech sva-
tých na ppč. 4057/1 v roce 2012 (obr. 2–3, A-D; obr. 4, A).

V prosinci 2012 byla, po dohodě s Hlavní báňskou zá-
chrannou stanicí Praha a.s., provedena prospekce podzemní 
části propadu horního díla v areálu městského hřbitova 
Všech svatých.4Jáma propadu se nacházela v pěšině před 
vstupem do novogotické hřbitovní kaple, kterou zde nechal 
pro ostatky svého přítele, kutnohorského rodáka Vladislava 
Výborného, postavit v závěru 19. století rakouský arcivévoda 
Ludvík Salvátor Toskánský. Prvotní průzkum podzemní části 
propadu byl proveden průmyslovou mechanoskopií, která 
naznačila, že se v nižších úrovních díla kromě hlavní svislé 
(obr. 6), následně se uklánějící šachty, nachází také boční 
rozrážky (obr. 5).

Vzhledem k faktu, že uvnitř díla byly zaznamenány zvýšené 
hodnoty CO2, byl prvotní průzkum proveden zaměstnanci 
Hlavní báňské záchranné stanice Praha a.s. V rámci druhého 
sestupu za účasti archeologa byla nejprve znovu zdokumen-
tována úvodní pasáž svislé šachty o délce ca. 15 m a na ni 
navazující uklonění. Bylo přitom zjištěno, že šachta se v místě 
přechodu formou dílčích, patrně pouze načatých, bočních 
rozrážek (I. etáž) mírně rozšiřuje severním a jižním směrem. 
Při dalším pokračování sestupu (přibližně o 3,5 m) následně 
došlo k zachycení první, tentokrát již regulérní, volné boční 
rozrážky (II. etáž). Ta byla vedena v jižním směru a měla profil 
chodby ve tvaru obráceného písmene V s max. odhadova-
nou výškou kolem 180 cm. Délka rozrážky byla předběžně 
stanovena na 6,5 m, její další pokračování se však jeví jako 
vysoce pravděpodobné. V podobném výškovém rozestupu, 
jaký byl zaznamenán mezi I. a II. etáží rozrážek, byla následně 
zachycena další, v pořadí třetí úroveň rozrážky (III. etáž). Tu 
představovala tentokrát v severním směru zaražená chodba 
s identickým profilem obráceného písmene V, zřetelně pro-
stupná minimálně v podobné délce jako předchozí rozrážka 
(tj. kolem 6,5 m) (obr. 7). Prozatím poslední, čtvrtá úroveň 
rozrážek (IV. etáž), byla zaznamenána o další ca. 4 metry níže, 
s chodbou opět vedenou v jižní direkci. V této úrovni byla 
zaregistrována zvedající se hladina CO2 a další průzkum zde 
byl proto dočasně ukončen. V rámci výzkumu se potvrdilo, 
že propad představuje jednoznačný pozůstatek středověkého, 
prozatím blíže nedatovatelného, horního díla. Toto dílo se 
předběžně skládá nejen ze svislé sestupné šachty o délce ca. 
15 m o pravidelném obdélném průřezu (ca. 2 × 1 m), ale také 
z na ni navazující šachty úklonné o zjištěné minimální délce 
ca. 30 m a obdobného průřezu, který je na výšku zredukován 
naplaveným materiálem. Pozůstatek díla tvoří konečně také 
poměrně pravidelně rozložené systémy bočních rozrážek, 
vedené střídavě v jižním a severním směru. Úroveň hladiny 
spodní vody byla předběžně zaznamenána v hloubce kolem 
45 m od ústí díla. Na bocích úklonné šachty byly pod hranicí 
výskytu CO2 vizuálně zaznamenány průrazy signalizující 
přítomnost dalších etáží rozrážek.

4 K přizvání archeologa došlo na základě Českým báňským úřadem 
střední Čechy, schváleného „Plánu průzkumu a provizorního zabez-
pečení starého důlního díla propadu na hřbitově u Všech svatých (p.č. 
4057/1) v k.ú. Kutná Hora“.

Zachycené horní dílo je dochováno ve velmi dobrém stavu, 
je z velké části průlezné a má tak poměrně velký potenciál 
pro případný budoucí výzkum.

I.3. Kutná Hora – novostavba rodinného domu na ppč. 
4819/15 v roce 2016 (obr. 2–3, A-D; obr. 4, C).

Na profilech základových pasů dalšího domu byly za-
chyceny dva úseky se zvýšenou koncentrací jaloviny (obr. 
8), z nichž první byl identifikován jako spraší a haldovinou 
zapíněné ústí horního díla – šachty (obj. č. 1/2016) s prů-
měrem přesahujícím tři metry a se zřetelným, kamennou 
jalovinou vyplněným středem o průměru ca. 1,70 m. Druhá 
situace byla identifikována jako mělce zahloubená obdélná 
jáma vyplněná sídlištním odpadem (obj. č. 2/2016) (obr. 
8). Poslední, třetí situace (obj. č. 3/2016) byla zachycena na 
profilu základové patky opěrného sloupu verandy, kde byl 
kromě sprašového obvalu (obj. č. 1/2016) zachycen pozů-
statek ještě dalšího kamennou jalovinou tvořeného obvalu, 
snad pozůstatku dalšího horního díla (obr. 8).

Datace zachycených situací do intervalu druhé poloviny 
13. století až první poloviny 15. století se opírá o poměrně 
početný soubor keramických zlomků oxidačně a redukčně 
pálené keramiky, převážně hrnců a džbánů s hraněnými, 
vzhůru vytaženými a kyjovitě zakončenými okraji a prů-
žlabky a vícečetnými rýhami zdobenými plecemi. V souboru 
byla zaznamenána také přítomnost silnostěnné tuhované 
keramiky zásobnice, zlomek pokličky a palečnicového hor-
nického kahanu (obr. 9). Detektorovým průzkumem byly 
ve výplni obj. č. 2/2016 zachyceny dva silně zkorodované 
zlomky železa. Z povrchu šachty (obj. č. 1/2016) pak byl 
odebrán jeden zlomek kamenného žernovu (obr. 15) a vzor-
ky hornin a žiloviny.

I.4. Kutná Hora – ul. Chrpová – prodloužení kanalizace 
v roce 2016 (obr. 2–3, A–D; obr. 4, D).

Stavba probíhala ve středu trasy místní zpevněné komu-
nikace na ppč. 4000/1 (obr. 10), kde byly doposud výkopové 
práce realizovány pouze do malých hloubek. Profil výkopu 
byl nejčastěji tvořen souvrstvím štěrkových a asfaltových 
povrchů na vrstvě srovnávací navážky, pod kterou se nachá-
zelo již jen intaktní podloží tvořené rostlou žlutou spraší.

V průběhu dohledu bylo na profilech rýhy zachyceno cel-
kem šest úseků se zvýšenou koncentrací haldoviny-jaloviny, 
které byly identifikovány jako přímé pozůstatky vrcholně 
středověké těžby, konkrétně jako spraší a haldovinou zapíně-
ná ústí horních děl – šachet (obj. č. 1/2016, 2/2016, 4/2016, 
6/2016) (obr. 11).

Poslední ze situací (obj. č. 5/2016) pak byla identifiková-
na jako potenciální pozůstatek zahloubeného suterénu, či 
sídlištní jámy, druhotně použitý k deponování sídlištního 
odpadu. Průměr šachet s obvyklým oválným půdorysem 
osciloval u jejich ústí mezi dvěma (obj. č. 3/2016, 6/2016) až 
čtyřmi metry (obj. č. 1/2016, 4/2016), směrem do hloubky se 
pak postupně zmenšoval, přičemž přecházel do pravidelného 
obdélného průřezu. Ovzorkování jednotlivých objektů bylo 
bohužel negativní, takže nelze provést jejich přesnou dataci. 
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Obr. 8. Kresebná dokumentace zachycených situací (obj. č. 1-3/2016) na p.p.č. 4819/15 (Autor F. Velímský).
Fig. 8. Drawings of the plotted situations (obj. no. 1-3/2016) land parcel no. 4819/15 (Author F. Velímský).

Obr. 9. Keramický soubor zachycený v průběhu výzkumu na p.p.č. 4819/14 (Foto F. Velímský).
Fig. 9. Ceramic set found during research on land parcel no. 4819/14 (Photo F. Velímský).
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Obr. 10. Celková situace výzkumu v ul. Chrpová z roku 2016 s pozicí za-
chycených horních děl vynesená do katastrální mapy (Autor F. Velímský).
Fig. 10. The overall situation of the research on Chrpová street from 2016 
with the position of the mining works found plotted in the Cadastre map 
(Author F. Velímský).

Obr. 11. Kresebná dokumentace situací (obj. č. 1-6/2016) zachycených při výzkumu v ul. Chrpová v roce 2016 (Autor F. Velímský).
Fig. 11. Drawings of the situation (obj. no. 1-6/2016) found during research on Chrpová street in 2016 (Author F. Velímský).
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Ani jedna ze zachycených situací by ale neměla vybočovat 
z intervalu druhé poloviny 13. století až první poloviny 
15. století, během kterého probíhala těžba v uvedené části 
Grejfského pásma.

II. Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu 
u pivovaru Lorec na Staročeském pásmu.

II.1. Kutná Hora – novostavba rodinného domu na ppč. 
1924/1 v roce 2015 (obr. 2–3, E).

Akce probíhala na severním okraji intravilánu města 
v části s pomístním názvem Hlouška po levé straně ul. Kaň-
kovská naproti pivovaru Lorec. V průběhu dozoru byly na 
profilech základové jámy sklepa o rozměrech 15 × 9,5 m (obr. 
12), jejíž hloubka se pohybovala mezi 2,5 až 3 m, zachyceny 
početné montánní situace, konkrétně tři zavezená ústí hor-
ních děl (jedné těžební (obj. č. 1/2015) (obr. 13–14) a dvou 
prospekčních šachet (5-6/2015) (obr. 16)) a několik těžbu 
doprovázejících objektů (suterén větší zahloubené stavby, 
snad zemnice (obj. č. 4) (obr. 14–15), dvě menší jámy v ob-
valu šachty (obj. č. 2-3/2015) (obr. 14), dvě menší obdélné 

Obr. 12. Celková situace výzkumu na p.p.č. 1924/1 z roku 2015 s pozicí 
zachycených horních děl (Autor F. Velímský).
Fig. 12. Overall situation of the research on land parcel no. 1924/1 from 
2015 with plotted positions of mining works found (Author F. Velímský).

Obr. 13. Kresebná dokumentace východního profilu základové jámy sklepa na p.p.č. 1924/1 v roce 2015 (Autor F. Velímský).
Fig. 13. Drawings of the eastern profile of the foundation pit of the cellar on land parcel no. 1924/1 in 2015 (Author F. Velímský).

Obr. 14. Kresebná dokumentace jižního profilu základové jámy sklepa na p.p.č. 1924/1 v roce 2015 (Autor F. Velímský).
Fig. 14. Drawings of the southern profile of the foundation pit of the cellar on land parcel no. 1924/1 in 2015 (Author F. Velímský).
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jámy se dnem zpevněným kameny (obj. č. 7 a 9/2015) (obr. 
13, 16) a jedna středně velká jáma (obj. č. 8/2015)).

Uvedené nálezy plně odpovídají výsledkům starší geo-
logické prospekce, která v uvedeném prostoru v minulosti 
již výskyt horních děl a deponií haldoviny zaregistrovala. 
Z mapových podkladů je zřejmé, že přímo přes pozemek 
ppč. 1924/1 probíhá přibližně ve směru sever – jih trasa 
zrudnění – mineralizační zóna, tvořící součást tzv. Staro-
českého pásma. Konkrétní horní dílo ale přímo na uvedené 
parcele doposud registrováno nebylo.

Všechny zachycené situace (obj. č. 1-9/2015) byly za-
hloubeny do intaktní spraše a původně překryty pouze 
slabou vrstvou travnatého drnu, ornice a podorničí. V rámci 
probíhající stavby již byly provedeny určité úpravy povrchu 
staveniště, během kterých byl uměle navýšen terén v jiho-
východní části parcely o část vytěžené spraše.

Výplně jednotlivých objektů měly obvykle již poměrně 
složitější skladbu zásypu, ve které hrály hlavní úlohu pře-
devším rozličně probarvené vrstvy překopané spraše, které 
byly v případě zachycených šachet obohaceny o příměs různě 
velké jalovinové frakce.

Evidované rozměry ústí první ze šachet (obj. č. 1a-b/2015, 
5 × 4 m) (obr. 13–14), ze které byla zachycena přibližně jedna 

čtvrtina, naznačují, že se jedná o regulérní těžební šachtu. 
Trychtýřovitý vkop v severní části šachty (obj. č. 1a/2015) 
představuje buď zasypaný propad v místě jejího původního 
ústí, nebo mladší, druhotně provedenou otevírku staršího 
horního díla. V době realizace záchranného archeologického 
výzkumu bylo dno stavební jámy bohužel již vysypáno štěr-
kem, který znemožňoval doměření přesného půdorysu ústí 
šachty a stanovení přesné pozice svislého komínu. 

Dvě zbylá horní díla zachycená v severním profilu jámy 
(obj. č. 5-6/2015) (obr. 16) představují s největší pravděpo-
dobností dvě menší prospekční šachtice při straně vyměře-
ného těžebního lánu. Rozměry jejich ústí nepřesahují 3 m 
a směrem do hloubky se zužují na obvyklý průměr kolem 
1–1,5 m.

U šachtice obj. č. 6/2015 se zdá, že nebyla původně kolmá, 
ale úklonná. Situace byla stavbou z velké části odtěžena, tak-
že ex post nelze říci, zda se komín šachty zahlubuje směrem 
dovnitř, či naopak ven z prostoru stavební jámy.

Datace všech zachycených situací byla předběžně sta-
novena do horizontu 15. až 16. století. Vzhledem k velmi 
malému počtu získaného keramického materiálu je ale 
uvedená datace značně relativní a nelze vyloučit ani větší 
stáří zachycených situací.

Obr. 15. Kresebná dokumentace západního profilu základové jámy sklepa na p.p.č. 1924/1 v roce 2015 (Autor F. Velímský).
Fig. 15. Drawings of the western profile of the foundation pit of the cellar on land parcel no. 1924/1 in 2015 (Author F. Velímský).

Obr. 16. Kresebná dokumentace severního profilu základové jámy sklepa na p.p.č. 1924/1 v roce 2015 (Autor F. Velímský).
Fig. 16. Drawings of the northern profile of the foundation pit of the cellar on land parcel no. 1924/1 in 2015 (Author F. Velímský).
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III. Archeologický výzkum zaniklých těžebních areálů 
na Roveňském pásmu

Roveňské pásmo, někdy označované také jako pásmo 
Kralické, patřilo mezi historicky nejvýznamnější kutno-
horská ložiska. Toto pásmo vystupuje v jihozápadní části 
kutnohorského rudního revíru. Jeho průběh začínal u za-
niklé osady Pněvice a zdejšího kostela sv. Václava, následně 
pak pokračoval přes hornickou osadu Roveň, okolo kostela 
sv. Petra a Pavla k údolí potoka Vrchlice. Na jeho severním 
břehu pak zrudnění pokračovalo v zástavbě tzv. Nového 
města směrem ke kostelu sv. Jana Křtitele a ke kostelu Pan-
ny Marie Na Náměti, kde se dělilo do několika souběžně 
probíhajících zrudnění. Celkový směr pásma je severojižní. 
Nejdůležitější žílou tohoto pásma je beze sporu hlavní žíla 
roveňská o mocnosti cca 80–100 cm, která sleduje již zmí-
něný severojižní směr a má cca 70° západní úklon. Další 
významná žíla na tomto pásmu, žíla petrská dosahuje zřejmě 
podobných mocností (Bílek 2000b).

O ložiskových poměrech a genezi těžby na Roveňském 
pásmu se, stejně jako v případě ostatních kutnohorských 
rudních pásem, dochovalo jen velmi málo konkrétních 
údajů. Pro období nejintenzivnější exploatace, tj. pro závěr 
13. až 15. století, neexistuje žádná ucelenější pramenná 
základna. Pro toto období se přitom předpokládá vytěžení 
více jak 95 % veškerých zdejších zásob stříbra.

Četnější písemné zprávy kutnohorského horního úřadu se 
váží až k pokusům o obnovu těžby na tomto pásmu v pohu-
sitském období, respektive až k polovině 16. století a počátku 
17. století. Většina z těchto zpráv referuje o prováděných čer-
pacích pracích v té době již zcela zatopených dolů. V rovině 
prospekce pak skončily i pokusy rakouské státní montánní 
správy na sklonku 19. století, které konstatovaly vytěžení 
zdejších zdrojů, zatopení starších provozů a nerentabilitu 
obnovení těžby (Bílek 2000).

III.1. Kutná Hora – propojení okrsků centralizovaného 
zásobení teplem v roce 2014 (obr. 2–3, F1-F2; obr. 17).

Druhou skupinu představovaných akcí tvoří výzkumy na 
severní, závěrečné části tahu Roveňského rudního pásma, 
které se realizovaly mezi existující hustou městskou zástav-
bou při stavbách liniových rozvodů inženýrských sítí. 

Během první stavby, kterou bylo budování teplovodní 
propojky, byly sledovány výkopy hlavních rozvodů a část 
výkopů přípojek. Výkopové práce souběžně začaly v areálu 
mateřské školy v ul. Benešova a za objektem Úřadu prá-
ce u ZŠ Kamenná stezka, následně pak vedly po stranách 
místních komunikací v ulicích Ostašova, Nerudova a Školní 

Obr. 17. Celková situace výzkumu při stavbě propojení teplovodu z roku 
2014 s pozicí zachycených horních děl vynesená do prokladu ortofotomapy 
a rekonstrukční mapy Kutnohorského rudního revíru (Autoři podkladu 
M.Bartoš, Š. Kafka, autor úprav F. Velímský).
Fig. 17. Overall situation of the research during the construction of the 
connection of the hot water line from 2014 with the positions of the mining 
works plotted on the liner of the orthophoto map and reconstruction map 
of the Kutná Hora ore district (Author of the basis M. Bartoš, Š. Kafka, 
editor F. Velímský).

Obr. 18. Kresebná dokumentace šachty (obj. č. 3/2014) zachycené při stavbě 
propojení teplovodů (Autor F. Velímský).
Fig. 18. Drawings of the shaft (obj. no. 3/2014) found during the constructi-
on of the connection of the hot water lines (Author F. Velímský).

Obr. 19. Kresebná dokumentace souvrství vrcholně středověkých vrstev 
s příměsí jaloviny (obj. č. 4/2014) zachycené při stavbě propojení teplovodů 
(Autor F. Velímský).
Fig. 19. Drawings of the layers of the Late Middle Ages layers with an ad-
mixture of rubble (obj. no. 4/2014) found during the construction of the 
connection of the hot water lines (Author F. Velímský).
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Obr. 21. Kresebná dokumentace úseku stavby propojení teplovodů s nejvyšší koncentrací horních děl a dopro-
vodných objektů (obj. č. 20-26/2014) (Autor F. Velímský).
Fig. 21. Construction drawing of the section connecting the hot water lines with the highest concentration of 
mining works and auxiliary objects (obj. no. 20-26/2014) (Author F. Velímský).

Obr. 20. Kresebná dokumentace úseku stavby propojení teplovodů s nejvyšší koncentrací horních děl a dopro-
vodných objektů (obj. č. 13-20/2014) (Autor F. Velímský).
Fig. 20. Construction drawing of the section connecting the hot water lines with the highest concentration of 
mining works and auxiliary objects (obj. no. 13-20/2014) (Author F. Velímský).
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okolo ZŠ T. G. Masaryka směrem k areálu Střední průmys-
lové školy, kde se obě linie stavby spojily. Profily výkopů 
byly nejčastěji tvořeny souvrstvím asfaltových povrchů na 
štěrkových podsypech, pod kterými se nacházela vrstva 
opakovaně překopaných novodobých srovnávacích souvrství 
a zásypů starších výkopů inženýrských sítí, s nimiž stavba 
probíhala v souběhu. Podloží v celé trase stavby předsta-
vovala rostlá žlutá spraš, lokálně krytá zachovalou vrstvou 
ornice a podorničí.

Celkem tři úseky stavby se ukázaly jako archeologicky 
pozitivní. Jednalo se konkrétně o úsek v zahradách mezi 
ZŠ Kamenná stezka a Střední průmyslovou školou (sonda č. 
I/2014, na ppč. 2473, 2482 a 2487), o úsek v trase příjezdové 
komunikace vedoucí do areálu SPŠ (sonda č. III/2014, na 
ppč. 2482) a konečně o úsek před ZŠ T. G. Masaryka (sonda 
č. II/2014, na ppč. 3860). 

V zahradě za pracovním úřadem byly na haldě výkopu 
zjištěny výrazné koncentrace zlomků vrcholně a pozdně 
středověké keramiky, doprovázené navíc fragmenty zvíře-
cích kostí, variabilní stavební sutí a uhlíky. Veškerý uvedený 
materiál pocházel ze dna výkopu, kde byl zřetelně narušen 
povrch zde uložené kulturní – odpadní vrstvy. Konkrétní 
objekty nebyly ve výkopu zachyceny, vzhledem k již pro-
vedenému položení trubek ale nebylo možné celou situaci 
dále prověřit. 

První konkrétnější archeologické situace (obj. č. 1-4/2014) 
byly zachyceny v sousedním prostoru za ohradní zdí v za-
hradě u SPŠ (sonda č. I/2014). Odkryto zde bylo nejprve 
soujámí dvou menších do spraše zahloubených mělčích jam 
(obj. č. 1-2/2014), ze kterého bylo získáno několik zlom-
ků keramiky neolitické kultury s keramikou vypíchanou. 
V sousedství soujámí se nacházelo zahozené kruhové ústí 
vrcholně středověkého horního díla (obj. č. 3/2014) (obr. 
18) o evidovaném maximálním průměru kolem 230 cm 
a souvrství vrcholně středověkých vrstev vyplňující mělkou 
prohlubeň (obj. č. 4/2014) (obr. 19).

Druhý pozitivní úsek stavby se nacházel v ul. Nerudova 
(sonda č. II/2014). Jako první zde byla zachycena zásobní 
jáma – silo (obj. č. 5/2014, kultura štítarská, pozdní doba 
bronzová) a dvě menší kůlové jámy (obj. č. 6-7/2014). V mís-
tě zadního vstupu do ZŠ T. G. Masaryka byla následně 
odkryta skupina čtyř na sebe navazujících situací (obj. č. 
8-11/2014). První představovaly dvě poměrně mohutné 
jámy (obj. č. 8 a 10/2014), s největší pravděpodobností pra-
věkého původu. Do okraje jámy č. 10/2014 totiž zasahovalo 
založení mladší vrcholně středověké kamenné zdi (obj. č. 
9/2014), ve kterém byla zachycena také druhotně uložená 
keramika kultury štítarské. Poslední v těchto místech za-
chycený objekt (obj. č. 11/2014) pak představovala menší 
sídlištní jáma z období vrcholného středověku. Poslední 
skupina archeologických situací byla zachycena při dokon-
čení výkopu v trase přístupové komunikace do SPŠ (sonda 
č. III/2014). Na profilech výkopu zde byly zachyceny opět 
převážně vrcholně středověké objekty mající buď přímou, 
nebo alespoň blízkou souvislost s exploatací drahých kovů. 
Tři největší jámy (obj. č. 16-18/2014), lze na základě jejich 

půdorysu a skladby identifikovat jako pozůstatky horních 
děl – šachet (obr. 20). V jejich těsné blízkosti se nacházelo 
několik menších vrcholně středověkých sídlištních jam 
(obj. č. 11-15, 20, 23-24/2014) (obr. 20–21), které patr-
ně představují pozůstatky po doprovodných povrchových 
provozech. Ve stejné poloze byly zachyceny nejen situace 
středověké, ale také několik situací pravěkých, pocházejí-
cích z období neolitu a z mladší doby bronzové. Jednalo 
se konkrétně o několik sídlištních a kůlových jam (obj. 
č. 21-22, 25-26/2014 a snad také 27/2014), které ovšem 
obsahovaly pouze minimum datačního materiálu.Celkem 
bylo v průběhu záchranného archeologického výzkumu 
zachyceno 27 zahloubených situací (obj. č. 1-27/2014), 
které byly ve valné většině identifikovány jako pozůstatky 
po vrcholně středověkých sídlištních a těžebních objektech. 
V těsné blízkosti trasy teplovodu (cca 30–50 m západně) je 
doložen průběh zrudnění tzv. Roveňského pásma, které bylo 
intenzivně prospektováno a následně těženo již v horizontu 
druhé poloviny 14. století. Zachycené středověké situace mají 
s touto aktivitou zřejmou souvislost.

Menší skupinu objektů představovaly situace pravěké, 
patřící kultuře s keramikou lineární a kultuře s keramikou 
vypíchanou z mladší doby kamenné a kultuře štítarské z po-
zdní doby bronzové, jejichž sídelní areály byly v minulosti 
v blízkém okolí stavby již zachyceny.

III.2. Kutná Hora – rekonstrukce MS (NTL plynovodu) 
v ul. Hašplířská v roce 2015 (obr. 2–3, F3; obr. 22).

Stavba nového plynovodu se realizovala v ul. Hašplířská, 
v prostoru mezi panelovým sídlištěm, objektem pojišťovny 
a budovou Tylova divadla na ppč. 2487, ve vzdálenosti cca 
200 m jižně od v předchozí části textu popisovaného výko-
pu teplovodu. Průběh jedné z větví Roveňského pásma je 
doložen přibližně 30 m severním směrem od místa nálezu.

První zachycený objekt č. 1/2015 představoval menší, 
u ústí ca. 90 cm široký žlab s vanovitě zahloubeným dnem 
(ca. 20 cm, poměrně ostře zkosené stěny, rovné dno). Za-
hloubení objektu bylo patrné už ve spodní části vrstvy spra-
še a pokračovalo dále přes podorničí až do rostlé spraše. 
U východního profilu se do dna objektu zahlubovala kůlová 
– sloupová jamka o průměru ca. 40 cm, hlubší o dalších ca. 
25 cm (obr. 23).

Výplň žlabu i kůlové jamky byla identická a tvořila ji 
homogenní tmavá černošedá hlína s poměrně výraznou 
příměsí zlomků vrcholně středověké keramiky horizontu 
druhé poloviny 13. století a 14. století (profilované a vytažené 
okraje bezuchých hrnců, poklička s knoflíkovým zakonče-
ním, tyglíková lampička atd.) (obr. 25).

Druhý zachycený objekt č. 2/2015 představovala menší 
jáma zahloubená do spraše skrze vrstvu podorničí (ca. 45 
cm, zakulacené dno) (obr. 24). Výplň objektu tvořila tmavá 
černá hlína a světle hnědošedá popelovitá hlína. Keramický 
materiál odebraný z výplně objektu (např. dno bezuchého 
hrnce a především pak zlomek podhrdlí zdobený hřebe-
novou vlnicí) datuje celou situaci do raného středověku, 
konkrétně pak do středohradišního období. Z identické 
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doby pochází také několik sídlištních objektů z nedalekých 
poloh pod Tylovým divadlem a v ul. Puškinská, které v této 
poloze jednoznačně dokládají existenci středohradištní 
osady. Poslední zkoumanou situaci představovala středně 
velká jáma (obj. č. 3/2015) obsahující směs keramických 
zlomků mladšího stupně neolitické kultury s keramikou 
lineární a zlomky keramiky kultury knovízské z mladší 
doby bronzové. Přítomnost obou sídlištních komponent, 
včetně obdobných intruzí, byla v minulosti v poloze již 
zaznamenána.

IV. Archeologický výzkum zaniklých těžebních areálů 
na Rejském pásmu (obr. 2–3, G1–G4; obr. 26).

Třetí prezentovanou skupinu archeologických výzkumů 
se středověkou montánní komponentou představují akce, 
které se realizovaly na severovýchodním předměstí městské 
části Sedlec,5 na jižním úpatí vrchu Kaňk v místech průběhu 
Rejského rudního pásma.6,7

Primárně bylo toto území s největší pravděpodobností 
zalesněno. Jeho prvním doloženým vlastníkem byl v první 
polovině 12. století velmož Miroslav, který ho však, společně 
s dalšími majetky v regionu, předal nově založenému cister-
ciáckému klášteru v Sedlci. V průběhu druhé poloviny 13. 
století proběhl v místě dočasný zábor, snad již tehdy země-
dělsky obdělávané půdy, který souvisel s nálezem průběhu 
několika pásem zrudnění s výskytem stříbra a zahájením 
jeho těžby. V rámci této aktivity také patrně došlo k definitiv-
nímu odlesnění celého prostoru. Po útlumu těžby a aplanaci 
horních děl bylo území po husitských válkách zpětně pře-
vzato klášterem, který zde obnovil původně provozovanou 

5 Geologický reliéf katastru, přestože zaujímá nepříliš velkou plochu, 
je poměrně členitý a nadmořská výška v jeho jižní a severní části má 
poměrně velké vzájemné rozpětí. Areál sedleckého kláštera je z větší 
části situován v ploché údolní nivě potoka Vrchlice, kde se nadmořská 
výška pohybuje kolem úrovně 215 m n. m. Menší část klášterního 
komplexu, exponovaná nejvíce na sever, se pak nachází na pozvolně 
se zvedajícím jižním svahu vrchu Kaňk, jehož vrchol Kalvárie s výškou 
353 m n. m. představuje společně s přilehlým sedlem Pašinka (289 m 
n. m.) a vrchem Sukov (335 m n. m.) zdejší hlavní krajinné dominanty.

6 Katastr Sedlce náleží ke dvěma hlavním geologickým celkům (Vepřek 
1960, Malina et al. 1976, 14–16;  Geologická mapa ČR 1:50 000, list 13-
32 Kolín, 13-41 Čáslav), a to kutnohorskému krystaliniku a křídovým 
útvarům.

7 Bazální skalní podklad je v případě Sedlce tvořen velmi starými kry-
stalickými břidlicemi Českého masivu (dvojslídné ruly, migmatity, 
biotitické ruly a ortoruly). Na tato geologická souvrství na většině 
katastru Sedlce, s výjimkou vrcholových partií a svahových zářezů 
v úpatí Kaňku, nasedají mladší kvartérní sedimenty křídových útvarů 
a druhohorní mořské sedimenty svrchnokřídového stáří (stratigrafický 
stupeň turon). Při vrcholu elevace Kaňku, jejíž nejvyšší partie vyčnívaly 
koncem druhohor nad hladinu cenomanského moře, zůstaly dochovány 
příbojové sedimenty ve formě vápnitých pískovců, organodetritických 
vápenců a konglomerátů. Zmíněné křídové sedimenty na úpatích 
Kaňku jsou v další stratigrafické posloupnosti překryty kvartérními 
uloženinami charakteru spraší, terasových štěrků a jílů, soliflukčních 
a aluviálních hlín. V případě nejníže ležících údolních partií pak i nej-
mladšími holocénními potočními náplavami potoka Vrchlice. Ve svém 
druhotném uložení jsou v Sedlci a jeho okolí dostupné také slídnaté 
metamorfované horniny kutnohorského krystalinika, které pochází 
z intenzivní vrcholně středověké a raně novověké exploatace stříbrných 
rud na nedalekém Kaňku (Rädisch 1955; Zavřel 2004).

Obr. 22. Celková situace výzkumu při rekonstrukci plynovodu v ul. Ha-
šplířská z roku 2015 s pozicí zachycených situací vynesená do prokladu 
ortofotomapy a rekonstrukční mapy Kutnohorského rudního revíru (Autoři 
podkladu M. Bartoš, Š. Kafka, autor úprav F. Velímský).
Fig. 22. Overall situation of research during the reconstruction of the gas 
line on Hašplířská street from 2015 with the positions of the situations 
plotted on the liner of the orthophoto map and reconstruction map of the 
Kutná Hora ore district (Author of the basis M. Bartoš, Š. Kafka, editor 
F. Velímský).

Obr. 23. Kresebná dokumentace obj. č. 1/2015 (Autor F. Velímský).
Fig. 23. Drawings of obj. no. 1/2015 (Author F. Velímský).

Obr. 24. Kresebná dokumentace obj. č. 2/2015 (Autor F. Velímský).
Fig. 24. Drawings of obj. no. 2/2015 (Author F. Velímský).
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K odkrytí prvního objektu došlo při jihovýchodním okraji 
plochy, při výkopu hlavní stoky dešťové kanalizace (sonda 
I/2015). Na profilech i ve dně výkopu zde došlo k zachycení 
zasypaného ústí horního díla (obj. č. 1/2015). Jednalo se 
o zasypané ústí středně velké, patrně ale ještě prospekční 
šachtice, zahloubené do rostlé spraše. Na profilech výkopu i 
v jeho dně byl dobře patrný zásyp objektu provedený hrubou 
a středně hrubou frakcí jaloviny. Maximální evidovaná šířka 
objektu činila 3,80 m (u roztaženého ústí na východním 
profilu) a přibližně asi odpovídá původnímu průměru ústí 
šachty i s přilehlým obvalem. Ústí šachty mělo podle všech 
příznaků oválný tvar se zahloubením na způsob nálevky. 
U dna výkopu, které se nacházelo v hloubce necelých 110 cm 
od povrchu, činil evidovaný rozměr ústí šachty 2,65 m. Zásyp 
objektu tvořila prakticky výhradně vrstva hrubé a středně 
hrubé jaloviny smíšená s překopanou šedohnědou hlínou.

V navazujícím výkopu, který se zalamoval severozápad-
ním směrem, již žádné další situace evidovány nebyly. Kom-
pletní výkop se zde realizoval ve výše popsaném souvrství 
zavezené černé skládky.

Identické zjištění přinesl i dozor základových pasů spodní 
řady bytových domů, rovněž kompletně realizovaný v na-
vážce. 

Jako archeologicky pozitivní se v dalším průběhu stavby 
ukázaly až výkopy základových pasů druhé řady bytových 
domů (sonda II/2015) (obr. 27). V sousedství prvního evi-
dovaného objektu č. 1/2015 byla na linii severozápad – ji-
hovýchod odkryta dvě další horní díla (obj. č. 2-3/2015).

V případě obj. č. 2/2015 se jednalo o zasypané ústí těžební 
šachty. Na profilech výkopu i v jeho dně byl dobře patrný 
zásyp objektu provedený různě hrubou frakcí jaloviny, která 
ve středové části objektu vymezovala menší obdélnou plochu 
o odhadovaných rozměrech ca. 4 × 2 m, patrně středovou 
část zásypu nad svislým komínem šachty. Maximální evi-
dovaná šířka objektu činila 4,80 m (u roztaženého ústí) na 
východním profilu. Ústí šachty mělo podle všech příznaků 
oválný tvar se zahloubením na způsob nálevky, které směrem 
do hloubky přecházelo v obvyklý obdélný průřez. 

Předpokládaný celkový průměr ústí šachty i s přilehlým 
obvalem byl odhadnut někde mezi 7 až 8 m. Dno výko-
pu se nacházelo v hloubce necelých 90 cm od povrchu. 
Překryv šachty tvořila vrstva travnatého drnu na vrstvě 
navážek stavební suti a navezené zeminy, pod kterou se 
nacházela původní ornice na žluté spraši. Samotnou výplň 
(zásyp) objektu pak tvořila prakticky výhradně vrstva hrubé 
a středně hrubé jaloviny smíšená s překopanou šedohnědou  
hlínou.

V jihozápadní části objektu docházelo k prolnutí obvalu 
šachty s obvalem sousedního horního díla č. 3/2015. Pozice 
obou šachet naznačuje, že by se v případě šachty č. 3/2015 
mohlo jednat o šachtu obslužnou. Na profilech výkopu i 
v jeho dně byl dobře patrný zásyp objektu provedený různě 
hrubou frakcí jaloviny, která ve středové části objektu vyme-
zovala menší obdélnou plochu o odhadovaných rozměrech 
ca. 2 × 1,50 m, patrně středovou část zásypu nad svislým 
komínem šachty. 

zemědělskou činnost. Identickým způsobem byl prostor 
využíván i po zrušení kláštera, kdy se zde nacházely louky 
a následně zde byly vysazeny ovocné sady.

Rejské rudní pásmo je nejvýchodněji položeným pásmem 
kutnohorského rudního revíru. Pásmo probíhá v mírně 
uklo něné direkci jih – sever (úklon ca. 5–10° SV směrem) 
od severního okraje městské části Sedlec, přes východní 
úpatí Kaňku až k jižnímu okraji vsi Hlízov.

Počáteční fáze exploatace stříbra na Rejském pásmu není 
písemnými prameny nijak podchycena. Předpokládá se ale, 
že zde těžba započala ještě před koncem 13. století a vyvr-
cholila ještě v předhusitském období. Další vývoj zdejší těžby 
pak byl obdobný jako u dalších kutnohorských pásem. Větší 
hloubky důlních provozů, nutné odčerpávání důlních vod 
a menší výtěžnost těžených rud snižovaly rentabilitu zdejší 
těžby. Na přelomu 16. a 17. století se tak ani Rejské pásmo 
nevyhnulo nejprve stagnaci a následně pak i poměrně rych-
lému úpadku. Negativním výsledkem pak skončily i pokusy 
s obnovou těžby na konci 17. a počátku 18. století.

IV.1. Kutná Hora – Sedlec – novostavba 12 řadových 
domů ulice U Kola v roce 2015 (obr. 26, G1).8

Stavba probíhala při severozápadním okraji místní části 
Sedlec, na jižním úpatí kopce Kaňk, na louce mezi silnicí na 
Kaňk a místní komunikací v ul. U Kola na ppč. 791. Lokalitu 
protíná průběh zrudnění tzv. Rejského pásma. Severní část 
staveniště ležící podél silnice v ul. U Kola byla v minulosti 
narušena pouze mírně výkopem silničního příkopu. Původ-
ní terén a skladba svrchních geologických souvrství (travnatý 
drn na ornici a podorničí ležící na intaktní spraši) tak zde 
zůstaly prakticky nenarušeny. Jižní část plochy, ležící v sou-
sedství silnice na Kaňk, oproti tomu v minulosti doznala 
četných změn. Původní souvrství zde byla v minulosti při 
stavbě komunikací odtěžena. Vzniklá terénní deprese (po-
zůstatek úvozu starší komunikace) pak zde byla postupně 
zavezena variabilním novodobým komunálním a stavebním 
odpadem, který překryla slabá vrstva nově navezené zeminy. 

8 Text vychází z nálezové zprávy akce, srv. Velímský 2016d.

Obr. 25. Keramický soubor zachycený v průběhu výzkumu při rekonstrukci 
plynovodu v ul. Hašplířská v roce 2015 (Foto F. Velímský).
Fig. 25. Ceramic set found during research during the reconstruction of 
the gas line on Hašplířská street in 2015 (Photo F. Velímský).
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Maximální evidovaná šířka objektu činila 2,50 m (u roz-
taženého ústí na severním profilu) a přibližně asi odpovídá 
původnímu průměru ústí šachty i s přilehlým obvalem. 
Ústí šachty mělo podle všech příznaků oválný tvar se za-
hloubením na způsob nálevky, které směrem do hloubky 
přecházelo v obvyklý obdélný průřez. U dna výkopu, které 
se nacházelo v hloubce necelých 90 cm od povrchu, činil 
evidovaný rozměr ústí šachty necelé 2 m. 

Překryv šachty tvořila vrstva travnatého drnu na vrstvě 
navážek stavební suti a navezené zeminy, pod kterou se nachá-
zela původní ornice na žluté spraši. Samotnou výplň (zásyp) 
objektu pak tvořila prakticky výhradně vrstva hrubé a středně 
hrubé jaloviny smíšená s překopanou šedohnědou hlínou.

Obvalem šachty č. 3/2015 byl konečně překryt ještě jeden 
další objekt (č. 4/2015), konkrétně menší jáma obdélného 
tvaru s rovným dnem. Maximální evidované rozměry ob-
jektu činily 0,60 × 1 m. Celkové rozměry objektu byly patrně 
dvojnásobné (ca. 1,20–1,50 × 1 m). Maximální evidované 
zahloubení objektu činilo 36 cm. Podle popelovité výplně 
s příměsí drobné frakce drceného rudného separátu sloužila 
snad jáma při primární úpravě vytěžené rudniny. 

Za technologický objekt lze snad označit i napříč plochou 
procházející příkop – žlábek (obj. č. 5/2015), jehož průběh 
byl výkopy základů narušen hned na čtyřech místech. Žlábek 
probíhající v direkci severozápad – jihovýchod vedl nad 
soustavou horních děl č. 1-3/2015 a zjevně sloužil k roz-
vodu vody.

V průběhu výzkumu evidovaná maximální délka žlábku 
činila 25 m. Řez žlábku měl nejčastěji profil písmene „V“ se 
seříznutou, rovnou patkou. V některých úsecích se svrchní 
část žlábku poněkud více rozevírala. Šířka žlábku ve svrchní 
části se nejčastěji pohybovala mezi 0,80–1 m, u dna pak osci-
lovala mezi 0,30–0,50 m. Zahloubení objektu se pohybovalo 
okolo 0,70 m. Výplň objektu představovala v celé jeho trase 
světlá hnědá hlína – přeplavená spraš s příměsí různě velké 
frakce jaloviny (obvykle ve spodní části a ve dně žlábku).

Vzhledem ke sklonu terénu se zdá, že vodu k horním 
dílům spíše přiváděl, než že by ji z plochy odváděl. Nelze 
proto vyloučit možnost, že mohl fungovat nejen jako zdroj 
vody k propírání – čištění vytěžené rudniny, ale i jako přívod 
vody, sloužící k pohonu některého z důlních strojů. 

Jako poslední byl v rámci výzkumu evidován obj. č. 6/2015, 
další zasypané ústí horního díla, patrně prospekční šachtice, 
který byl zachycen ca. 30 m severozápadně od první skupiny 
šachet. Na profilech výkopu i v jeho dně byl dobře patrný 
zásyp objektu provedený hrubou a středně hrubou frakcí 
jaloviny a překopanou světle hnědou spraší. Maximální 
evidovaná šířka objektu činila 2,40 m (u roztaženého ústí 
na jižním profilu) a přibližně asi odpovídá původnímu 
průměru ústí šachty i s přilehlým obvalem. Ústí šachty 
mělo podle všech příznaků oválný tvar se zahloubením na 
způsob nálevky. U dna výkopu, které se nacházelo v hloubce 
necelých 90 cm od povrchu, činil evidovaný rozměr ústí 
šachty 1,75 m. Zásyp objektu pak po jeho obvodu tvořila 
vrstva hrubé a středně hrubé jaloviny, ve středové části pak 
překopaná světlehnědá spraš.

Obr. 27. Pohled na staveniště 12 rodinných domů z roku 2015 s vynese-
nou pozicí zachycených archeologických situací (obj. č. 2-6/2015) (Foto 
F. Velímský).
Fig. 27. View of the construction site for 12 family homes from 2015 with 
plotted position of the archaeological situations (object no. 2-6/2015) 
(Photo F. Velímský).

Obr. 26. Celková situace výzkumů v jižní části Rejského pásma vynesená 
do prokladu ortofotomapy a rekonstrukční mapy Kutnohorského rudního 
revíru (Autoři podkladu M. Bartoš, Š. Kafka, autor úprav F. Velímský).
Fig. 26. Overall situation of research in the southern part of the „Rejské“ ore 
zone plotted in the liner of the orthophoto map and reconstruction map of 
the Kutná hora ore district (Author M. Bartoš, Š. Kafka, editor F. Velímský).

Shrneme-li výše uvedené, pak v průběhu výzkumu došlo 
k zachycení pozůstatků poměrně početných archeologických 
situací. Jednalo se konkrétně o čtyři jalovinou a spraší zave-
zená ústí horních děl s přilehlými obvaly hlušiny (obj. č. 1-3 
a 6/2015) a dva těžbu doprovázející objekty (jednu menší 
obdélnou jámu s výplní popelovité hlíny v sousedství jedné 
ze šachet (obj. č. 4/2015) a jeden napříč plochou probíhající 
příkop – žlábek (obj. č. 5/2015), vyplněný přeplavenou spraší 
s příměsí jaloviny a zvířecích kostí). Vzhledem k absenci 
materiálu, který by umožnil zachycené situace konkrétněji 
datovat, je časové zařazení objektů značně relativní. Počátky 
těžby na Rejském pásmu jsou kladeny již do horizontu konce 
13. století s kulminací v následujícím 14. a 15. století, protože 
ale v uvedeném prostoru docházelo k opakované prospekci 
a obnovování těžby, nelze vyloučit ani možnou mladší dataci 
zachycených situací.

IV.2. Kutná Hora – kabelové vedení v ul. U Kola v roce 
2014 (obr. 2–3, G2; obr. 26).9

Stavba probíhala na jižním úpatí kopce Kaňk v louce 
v trase místní komunikace vedoucí nad ul. U Kola v trase 

9 Text vychází z nálezové zprávy akce, srv. Velímský 2016c.
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průběhu Rejského rudního pásma. V průběhu stavby došlo 
na rozhraní ppč. 653/14 a 653/15 k zachycení pozůstatků 
tří, s největší pravděpodobností středověkých, šachet i s při-
lehlými obvaly hlušiny (obj. č. 1-3/2014).

V případě obj. č. 1/2014 se jednalo o zasypané ústí středně 
velké, patrně ale ještě prospekční šachtice, zahloubené do 
rostlé spraše na jihozápadní hranici ppč. 653/14. Na profilech 
výkopu i v jeho dně byl dobře patrný zásyp šachty provedený 
středně hrubou frakcí jaloviny. Maximální evidovaná šířka 
šachty činila 3,40 m (u roztaženého ústí). U dna výkopu, 
které se nacházelo v hloubce necelých 80 cm od povrchu, 
činil evidovaný rozměr ústí šachty 3,00 m. 

Identický typ montánní situace představoval i v sousedství 
ležící objekt č. 2/2014. Na profilech výkopu i v jeho dně byl 
dobře patrný zásyp šachty opět provedený středně hrubou 
frakcí jaloviny. Maximální evidovaná šířka šachty činila 
3,60 m (u roztaženého ústí). U dna výkopu, které se nachá-
zelo v hloubce necelých 80 cm od povrchu, činil evidovaný 
rozměr ústí šachty 3,15 m. 

Poslední ze zachycených situací obj. č. 3/2014 představo-
valo zasypané ústí středně velké, patrně již těžební šachtice. 
Na profilech výkopu i v jeho dně byl dobře patrný zásyp ob-
jektu provedený středně hrubou frakcí jaloviny. Maximální 
evidovaná šířka objektu činila 4,00 m (u roztaženého ústí). 
U dna výkopu, které se nacházelo v hloubce necelých 80 cm 
od povrchu, činil evidovaný rozměr ústí šachty 3,70 m.

Ve výplni šachet a na přilehlé haldě vykopané zeminy bylo 
zachyceno několik fragmentů vrcholně a pozdně středověké 
keramiky (zlomky redukčně pálené tenkostěnné kuchyňské 
keramiky – poháru a hrnce, zlomek tyglíkové lampičky, zlo-
mek držadla džbánku s polevou zelené glazury) a zvířecích 
kostí (odebrán jeden zlomek se zřetelnými stopami zářezů). 
Nalezený materiál zachycené objekty rámcově datuje do 
horizontu 14.–15. století.

IV.3. Kutná Hora – Sedlec – kabelové vedení v ul. Pod 
Skálou v roce 2012 a 2014 (obr. 2–3, G3-G4; obr. 26).10

Stavba probíhala na jižním úpatí kopce Kaňk v louce po 
levé straně místní komunikace v ul. Pod Skálou ve dvou 
etapách. V průběhu první stavby došlo v roce 2012 k zachy-
cení pozůstatků tří středověkých šachet (obj. č. 1-2, 4/2012) 
a zbytku identicky datovaného kulturního souvrství (obj. 
č. 3/2012).

V případě obj. č. 1/2012 se jednalo o zasypané ústí středně 
velké, patrně již těžební šachty, zahloubené do rostlé spraše 
na severovýchodní hranici ppč. 656/5. Na profilech výko-
pu i v jeho dně byl dobře patrný zásyp objektu provedený 
středně hrubou frakcí jaloviny. Maximální evidovaná šířka 
objektu činila 4,80 m (u roztaženého ústí). U dna výkopu, 
které se nacházelo v hloubce necelých 50 cm od povrchu, 
činil evidovaný rozměr ústí šachty 4,00 m.

Podobný charakter měla i sousední, rovněž na ppč. 656/5 
ležící situace, obj. č. 2/2012, kterou představovalo zasypané 

10 Text vychází z nálezových zpráv akcí, srv. Velímský 2016a, 2016b.

ústí malé, patrně prospekční šachtice, zahloubené do rostlé 
spraše. Na profilech výkopu i v jeho dně byl dobře patrný 
zásyp objektu provedený středně hrubou frakcí jaloviny. 
Maximální evidovaná šířka objektu činila 2,50 m (u rozta-
ženého ústí). U dna výkopu, které se nacházelo v hloubce 
necelých 50 cm od povrchu, činil evidovaný rozměr ústí 
šachty 1,90 m.

V komunikaci před č. p. 381 (na ppč. 656/9) bylo zachy-
ceno slabé souvrství roztažené jaloviny s příměsí popelovité 
hlíny, strusky a keramiky (obj. č. 3/2012). Maximální evi-
dovaná síla souvrství nepřekročila 30 cm. Překryv souvrství 
tvořila vrstva travnatého drnu na kamenném štětu s příměsí 
novodobé stavební suti (povrch a podsyp komunikace) 
a zbytkové ornici.

Poslední situací, která byla při stavbě v roce 2012 evidová-
na, bylo zasypané ústí velké těžební šachty při severní hranici 
mezi ppč. 656/6-7, zahloubené do rostlé spraše. Na profilech 
výkopu i v jeho dně byl dobře patrný zásyp objektu prove-
dený středně hrubou a hrubou frakcí jaloviny. Maximální 
evidovaná šířka objektu činila 6,20 m (u roztaženého ústí). 
U dna výkopu, které se nacházelo v hloubce necelých 50 
cm od povrchu, činil evidovaný rozměr ústí šachty 5,60 m.

Při druhé etapě stavby v roce 2014 došlo na severový-
chodní hranici ppč. 656/8 k odkrytí ještě jedné situace (obj. 
č. 4/2014). Znovu se jednalo o zasypané ústí středně velké, 
patrně ale ještě prospekční šachtice, zahloubené do rostlé 
spraše. Na profilech výkopu i v jeho dně byl dobře patrný 
zásyp objektu provedený středně hrubou frakcí jaloviny. 
Maximální evidovaná šířka objektu činila 3,20 m (u rozta-
ženého ústí). U dna výkopu, které se nacházelo v hloubce 
necelých 60 cm od povrchu, činil evidovaný rozměr ústí 
šachty 2,80 m.

V rámci výzkumu došlo k dílčímu odkrytí pozůstatku 
celkem čtyř zasypaných ústí horních děl a jedné situace, 
která může představovat jak zbytek obvalu, dalšího horního 
díla, tak i zcela samostatnou haldu, nebo smetiště. Horní díla 
č. 1/2012, 2/2012 a 4/2014 se nachází při samotném okraji 
předpokládaného průběhu zrudnění jižního okraje Rejského 
pásma. Jejich menší či středně velké rozměry naznačují, že 
by se mělo jednat spíše o díla prospekční, mapující průběh 
hlavního zrudnění. V případě horního díla č. 4/2012 jeho 
rozměry i pozice naopak ukazují, že by se mělo již jednat 
o šachtu těžební. Všechna evidovaná horní díla zjevně sou-
visí s intenzivní důlní činností, která probíhala v tomto pro-
storu v období vrcholného středověku (od druhé poloviny 
14. století až do 16. stol.).

ZÁVĚR
Uvedený přehled poměrně dobře ukazuje, že pozůstatky 

středověkých a raně novověkých horních děl a na ně navá-
zaných úpravárenských provozů a sídlišť se v Kutné Hoře 
a jejím zázemí, respektive v Kutnohorském rudním revíru, 
pravidelně vyskytují nejen v trase primárního zrudnění, ale 
mají tendenci pokračovat i v jeho nejbližším okolí.

Většina z prezentovaných situací byla zachycena při okraji 
těžebních zón, poměrně často pak na území, které je ve stáva-



Acta rerum naturalium, 21: 21–40, 2017 ISSN 2336-7113 (Online), ISSN 1801-5972 (Print)

37

jících mapových podkladech a registrech rozsahu historické 
těžby označováno jako území touto aktivitou nezasažené. 
Z dosavadního výzkumu je ale zřejmé, že koncentrace hor-
ních děl na jednotlivých kutnohorských rudních pásmech je 
výrazně intenzivnější a dosavadní odhady jejich celkového 
počtu za historickou realitou výrazně pokulhávají.

Velkou část nově identifikovaných děl představují rozmě-
rově menší prospekční šachtice, které se obvykle nevyznačují 
ani výraznějšími obvaly, ani druhotným sesednutím terénu, 
nebo většími haldami jaloviny ve svém okolí. Tyto situace se 
vyznačují velmi krátkou životností svých vnějších projevů, 
zejména bylo-li území bývalé těžby výrazněji aplanováno, 
nebo přeměněno zpět na zemědělskou půdu. Při povrcho-
vém průzkumu jsou pak tyto situace jen obtížně zachytitelné. 
Vysoké počty této kategorie horních děl nicméně dokládají 
mimořádně intenzivní a zdá se, že často i dosti nahodilý, 
proces primární prospekce.

Situování větších horních děl, která lze považovat buď 
přímo za pozůstatky těžebních či manipulačních šachet, je 
oproti tomu více méně obvyklé, tzn. s výskytem na evido-
vaném průběhu zrudnění. I v tomto případě jsou ale počty 
v rámci výzkumů evidovaných objektů výrazně vyšší, než 
jak je zaznamenávají nejstarší písemné prameny a mapové 
podklady.

Interpretační a datační možnosti jsou u většiny doku-
mentovaných pozůstatků historické těžby výrazně omezené. 
Jádro situací je zkoumáno pouze na profilech liniových 
výkopů, v opakovaně narušených terénech, kde již došlo 
k odtěžení svrchních souvrství historických terénů. Může zde 
proto docházet ke zkreslení rozměrů zachycených objektů, 
zejména velikosti jejich ústí a obvalu, což jsou často jediná 
kritéria, podle kterých se rozlišuje účel zachyceného horního 
díla. Liniové řezy navíc přináší velmi omezený obraz z celé 
plochy těžebního pole. Jen ojediněle se u nich dá pozorovat 
a změřit způsob vysazení jednotlivých šachet na těžebním 
lánu, směrová orientace centrální osy lánu atd.

Dalším omezením je, že výzkum probíhá pouze v přípo-
vrchové zóně zachycených objektů, kde existuje pouze mini-
mální šance na dochování organických materiálů, zejména 
zbytků zapínění a výdřev, které by umožnily dendrochro-
nologické datování zkoumaných situací.

Datování pozůstatků horních děl se v případě Kutné Hory 
obecně ukazuje jako klíčový problém a nedostatek zároveň. 
Z celkového počtu více jak dvou set padesáti horních děl, 
která byla v posledních dvou desetiletích na Kutnohorsku 
archeologicky zkoumána, má pouze několik z nich konkrét-
nější a současně i podloženou dataci. Ta navíc nevychází 
z přímého datování původních součástí dolů (dřevěných 
konstrukčních prvků a vystrojení šachet), ale opírá se o dato-
vání jednotlivých kategorií archeologických artefaktů (napří-
klad mincí, keramiky, šperku, drobných kovových artefaktů 
atd.) nalezených v zásypech. Výplně šachet přitom mohou, 
ale také nemusí, být se zkoumaným horním dílem současné 
(zásyp mohl být proveden s poměrně dlouhým časovým 
odstupem, nebo opakovaně po sesunutí staršího zapínění). 
Nalézané materiálové soubory jsou navíc často velmi malé 

a zachycená keramika v nich nemusí představovat domi-
nantní složku z celku výplně. V případě absence výzdoby 
a  zlomků s okrajovou profilací a dalších chronologicky 
citlivých znaků je pak z nálezů keramiky odvozená datace 
pouze orientační.

I přes uvedené výhrady má ale stávající způsob dokumen-
tace pozůstatků středověké hornické činnosti svůj smysl, 
minimálně proto, že pomáhá vymezovat rozsah a hranice 
historické těžby.
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ná Hora – Sedlec – novostavba 12 řadových domů ulice 
U Kola, na ppč. 791/21 a 791/23 v roce 2015.

Zavřel J. (2004): Archiv nálezových zpráv ARÚ Praha 
(geologická zpráva), č. j. 4396/04, Geologické poměry 
v místě plánované komunikace v severní části obce Malín 
u Kutné Hory a blízkém okolí.
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POUŽITÉ KÓDY VRSTEV
Obr. č. 8
100 – 200 – 300 – hnědá ornice s podorničím krytá travnatým drnem; 
101 – překopaná žlutohnědá spraš s kusy jaloviny (zásyp šachty obj. č. 
1/2016); 102 – jalovina smíšená s překopanou spraší (zásyp šachty obj. č. 
1/2016); 103 – 303 – ulehlá černožlutá překopaná spraš (zásyp šachty obj. 
č. 1/2016); 201 – oranžová překopaná spraš (výplň obj. č. 2/2016); 202 – 
světlá šedá popelovitá hlína (výplň obj. č. 2/2016); 203 – tmavá černošedá 
popelovitá hlína (výplň obj. č. 2/2016); 204 – tmavá žlutohnědošedá hlína 
s příměsí uhlíků (výplň obj. č. 2/2016); 205 – světlá hnědožlutá hlína s pří-
měsí uhlíků (výplň obj. č. 2/2016); 206 – 205+207 (výplň obj. č. 2/2016); 
207 – 304 – rostlá žlutá spraš

Obr. č. 11
100 / 200 – kamenný štěrk (povrch komunikace); 101 / 201 – hnědá hlína 
(srovnávací navážka – podsyp komunikace); 102 / 202 – černošedá jílovitá 
hlína (srovnávací navážka – podsyp komunikace); 103 / 204 – drobný 
kamenný štěrk (podsyp komunikace); 203 – hrubý kamenný štěrk (pod-
syp komunikace); 104 / 110 / 112 – hrubá jalovina smíšená s překopanou 
světlou žlutohnědou spraší (zásyp šachty obj. č. 1/2016); 105 – překopaná 
žlutošedá spraš s kusy jaloviny (zásyp šachty obj. č. 1/2016); 205 – překo-
paná žlutohnědá spraš s kusy jaloviny (zásyp šachty obj. č. 3/2016); 106 
/ 206 – jalovina smíšená s překopanou světlou žlutohnědou spraší (zásyp 
šachty obj. č. 1/2016; zásyp šachty obj. č. 3/3016); 107 / 113 – překopaná 
žlutočerná spraš (zásyp šachty obj,č. 1/2016); 108 / 111 – překopaná žlu-
tohnědá spraš (zásyp šachty obj. č. 1/2016); 109 – velmi hrubá jalovina 
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smíšená s překopanou světlou žlutohnědou spraší (zásyp šachty obj. č. 
1/2016); 114 / 207 – rostlá žlutá spraš; 300 – kamenný štěrk (povrch ko-
munikace); 301 – hnědá hlína (srovnávací navážka – podsyp komunikace); 
302 – černošedá jílovitá hlína (srovnávací navážka – podsyp komunikace); 
303 – hrubý kamenný štěrk (podsyp komunikace); 304 – drobný kamenný 
štěrk (podsyp komunikace); 305 – překopaná žlutohnědá spraš s kusy jalo-
viny (zásyp šachty obj. č. 4/2016); 306 – překopaná žlutošedá spraš (zásyp 
šachty obj. č. 4/2016); 307 – velmi hrubá jalovina smíšená s překopanou 
světlou žlutohnědou spraší (zásyp šachty obj. č. 4/2016); 308 / 312 / 313 – 
překopaná světlá žlutošedá spraš (zásyp šachty obj. č. 4/2016); 309 – hrubá 
jalovina smíšená s překopanou světlou žlutohnědou spraší (zásyp šachty obj. 
č. 4/2016); 310 – překopaná černošedá spraš (zásyp šachty obj. č. 4/2016); 
311- překopaná žlutohnědá spraš (zásyp šachty obj. č. 4/2016); 314 – rostlá 
žlutá spraš; 400 / 500 – kamenný štěrk (povrch komunikace); 401 / 501 – 
drobný kamenný štěrk (podsyp komunikace); 402 / 502 – hrubý kamenný 
štěrk (podsyp komunikace); 403 / 503 – hnědošedá hlína (srovnávací 
navážka – podsyp komunikace); 404 – tmavá hnědošedá hlína (srovnávací 
navážka – podsyp komunikace); 504 – světlá hnědožlutá překopaná spraš 
(zásyp obj. č. 5/2016); 505 – tmavá černošedá hlína (zásyp obj. č. 5/2016); 
405 / 408 / 506 – velmi hrubá jalovina smíšená s překopanou světlou 
žlutohnědou spraší (zásyp obj. č. 5/2016; zásyp šachty obj. č. 6/2016); 406 
– žlutá překopaná spraš s kusy jaloviny (zásyp obj. č. 5/2016); 407 – šedá 
překopaná spraš s kusy jaloviny (zásyp obj. č. 5/2016); 507 – načervenalá 
překopaná spraš s příměsí drobné jaloviny (zásyp šachty obj. č. 6/2016); 
508 – hnědošedožlutá překopaná spraš s příměsí drobné jaloviny (zásyp 
šachty obj. č. 6/2016); 409 – tmavá černá hlína (zásyp obj. č. 5/2016); 
410 – světlá šedožlutá překopaná spraš (zásyp obj. č. 5/2016); 411 – světlá 
hnědošedá překopaná spraš (obj. č. 5/2016); 412 / 509 – rostlá žlutá spraš

Obr. č. 13-16
100 – světlá žlutá překopaná spraš – srovnání terénu; 101 – tmavá hnědá hlí-
na promíšená se světlou překopanou spraší – srovnání terénu; 102 – travnatý 
drn na tmavě hnědé hlíně; 103 – překopaný travnatý drn – srovnání terénu; 
104 – hnědá hlína – původní ornice; 105 – podorničí promíšené s orbou 
narušeným povrchem zásypu obj. č. 1/2015 (vrstvy 109, 119); 106 – světlá 
šedohnědá hlína s příměsí jaloviny (zásyp obj. č. 7/2015); 107 – překopaná 
ornice promíšená se spraší – vývrat; 108 – světlá hnědožlutá hlína – podor-
ničí; 109 – šedohnědá hlína – druhotně provedený zásyp sesedlé centrální 
části šachty; 110 – šedohnědá hlína s příměsí středně velké frakce jaloviny 
– druhotně provedený zásyp sesedlé centrální části šachty; 111 – překo-
paná ornice promíšená se spraší (zásyp obj. č. 7/2015); 112 – překopaná 
žlutá spraš (zásyp obj. č. 7/2015); 113 – překopaná tmavá šedohnědá hlína 
(zásyp obj. č. 7/2015); 114 – překopaná hnědá hlína (zásyp obj. č. 7/2015); 
115 – překopaná žlutá spraš (zásyp obj. č. 7/2015); 116 – překopaná tmavá 
šedohnědá hlína (zásyp obj. č. 7/2015); 117 – překopaná hnědá hlína (zásyp 
obj. č. 7/2015); 118 – překopaná tmavá šedohnědá hlína s příměsí jaloviny 
(zásyp obj. č. 7/2015); 119 – překopaná světlá šedohnědá hlína (zásyp obj. 
č. 7/2015); 120 – překopaná hnědočerná hlína s příměsí jaloviny (zásyp 
obj. č. 7/2015); 121 – překopaná velmi světlá šedohnědá hlína (zásyp obj. 
č. 7/2015); 122ab – překopaná světlá šedohnědá hlína s drobnou frakcí 
jaloviny (zásyp obj. č. 7/2015); 123 – překopaná světlá šedohnědá hlína se 
středně velkou frakcí  jaloviny – druhotně provedený zásyp sesedlé centrální 
části šachty; 124 – rostlá žlutá spraš – intaktní podloží;
125 – překopaná velmi světlá šedohnědá hlína (zásyp obj. č. 7/2015); 126 
– překopaná světlá šedohnědá hlína s drobnou frakcí jaloviny (zásyp obj. 
č. 7/2015); 127 – překopaná tmavá šedohnědá hlína s příměsí jaloviny 
(zásyp obj. č. 3/2015); 128 – překopaná tmavá šedohnědá hlína s příměsí 
jaloviny promíšená se spraší (zásyp obj. č. 3/2015); 129 – překopaná světlá 
šedohnědá hlína se středně velkou frakcí jaloviny (zásyp obj. č. 2/2015); 
130 – tmavá hnědočerná hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp obj. č. 
4/2015); 131 – hnědočerná hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp obj. 
č. 4/2015); 132 – šedohnědá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp obj. 
č. 4/2015); 133 – žlutohnědá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp 
obj. č. 4/2015); 134 – šedá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp obj. 
č. 4/2015); 135 – šedohnědá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp 
obj. č. 4/2015); 136 – světlá šedá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny 
(zásyp obj. č. 4/2015);
137 – tmavá šedá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny (zásyp obj. č. 4/2015); 
138 – tmavá šedohnědá hlína s příměsí středně hrubé frakce jaloviny (zásyp 
obj. č. 4/2015); 139 – světlá šedohnědá hlína s příměsí středně hrubé frakce 
jaloviny promíšená se žlutou spraší (zásyp obj. č. 4/2015); 140 – překopaná 
tmavá šedohnědá hlína s příměsí středně hrubé frakce jaloviny promíšená 
se žlutou spraší (zásyp obj. č. 4/2015);

141 – tmavá šedohnědá popelovitá hlína (zásyp obj. č. 4/2015); 142 – světlá 
šedohnědá popelovitá hlína (zásyp obj. č. 4/2015); 143 – světlá šedohnědá 
popelovitá hlína promíšená se žlutou spraší (zásyp obj. č. 4/2015); 144 
– světlá hnědožlutá hlína (zásyp obj. č. 4/2015); 145 – světlá žlutá hlína 
(zásyp obj. č. 4/2015); 146 – světlá hnědožlutá hlína – překopaná ornice 
a spraš – vývrat?; 147 – hnědá hlína – zbytek původní ornice?; 148 – světlá 
žlutohnědá hlína – zbytek původního podorničí?; 149 – světlá hnědožlutá 
hlína – překopaná ornice a spraš – zásyp základové rýhy obvodové kamenné 
zdi; 150 – obvodová kamenná zeď z lomového kamene; 151 – žlutá spraš 
promíšená se silně erodovaným výchozem skalního podloží; 152 – výchoz 
skalního podloží; 153 – překopaná hnědá ornice – vývrat; 154 – hnědá hlí-
na – orbou narušená svrchní část zásypu obj. č. 5/2015; 155 – hnědá hlína 
s příměsí jaloviny (zásyp obj. č. 5/2015); 156 – světle hnědá hlína (zásyp obj. 
č. 5/2015); 157 – šedohnědá hlína (zásyp obj. č. 5/2015); 158 – žlutohnědá 
hlína s příměsí jaloviny a čočkami žluté spraše (zásyp obj. č. 5/2015); 159 – 
tmavá šedohnědá hlína (zásyp obj. č. 5/2015); 160 – hnědooranžová hlína 
s příměsí jaloviny (zásyp obj. č. 5/2015); 161 – světlá hnědooranžová hlína 
(zásyp obj. č. 5/2015); 162 – žlutohnědá hlína s příměsí jaloviny a čočkami 
žluté spraše (zásyp obj. č. 5/2015); 163 – světlá žlutohnědá hlína s čočkami 
žluté spraše (zásyp obj. č. 5/2015); 164 – tmavá hnědá hlína (zásyp obj. č. 
6/2015); 165 – tmavá černohnědá hlína s příměsí hrubé frakce jaloviny 
(zásyp obj. č. 6/2015); 166 – světlá žlutohnědá hlína (zásyp obj. č. 6/2015); 
167 – světlá hnědá hlína (zásyp obj. č. 6/2015); 168 – světlá žlutá hlína 
(zásyp obj. č. 6/2015); 169 – světlá hnědá hlína (zásyp obj. č. 6/2015); 170 
– tmavá šedohnědá hlína (zásyp obj. č. 9/2015); 171 – světlá popelovitá 
šedohnědá hlína (zásyp obj. č. 9/2015); 172 – světlá hnědožlutá hlína 
(zásyp obj. č. 9/2015)

Obr. č. 18-19
1a,b – hnědošedá hlína – svrchní travnatý drn; 2a,b – šedohnědá hlína – 
srovnávací navážka; 4 – šedohnědá hlína s příměsí jaloviny – srovnávací 
navážka; 5 – hnědá hlína – původní ornice; 6 – hnědošedá hlína (výplň 
obj. 3/2014); 10 – tmavá hnědá hlína (výplň obj. 3/2014); 12 – hnědožlutá 
hlína – podorničí; 13 – žlutá spraš – intaktní podloží; 14 – hnědá hlína 
(výplň obj. 3/2014); 15 – tmavá černošedá hlína s příměsí hrubé frakce 
jaloviny (výplň obj. 3/2014); 16 – šedá, rozložená jalovinová frakce (vý-
plň obj. 3/2014); 17 – světlá hnědošedá hlína (popelovitá) (výplň obj. č. 
4/2014); 18 – hnědožlutá překopaná spraš (výplň obj. 4/2014); 19 – tmavá 
černošedohnědá hlína s příměsí jaloviny (výplň obj. č. 4/2014)

Obr. č. 20
100 – asfaltový povrch vozovky; 101 – kamenný štět podsypu vozovky; 102 
– hlinitopísčitý podsyp vozovky;  103 – hnědošedožlutá hlína (srovnávací 
navážka); 104 – hnědá ornice; 105 – rostlá žlutá spraš; 106 – šedohnědá 
sypká popelovitá hlína (výplň obj. č. 13, 14, 16, 18-19, 21-26/2014); 107 – 
hnědožlutá překopaná spraš (výplň obj. 13/2014); 108 – tmavá černošedá 
ulehlá hlína (výplň obj. č. 14, 16/2014); 109 – hnědošedožlutá hlína překo-
paná spraš (výplň obj. č. 14/2014); 110 – světlá hnědožlutá hlína (výplň obj. 
č. 16/2014); 111 – světlá hnědožlutá hlína překopaná spraš (výplň obj. č. 16, 
21-26/2014); 112 – světlá žlutá překopaná spraš (výplň obj. č. 16-17/2014); 
113 – světlá šedá popelovitá hlína (výplň obj. č. 16/2014); 114 – žlutošedá 
drobná jalovinová frakce (výplň obj. č. 17-18/2014); 115 – světlá žlutohnědá 
překopaná spraš (výplň obj. č. 17/2014); 116 – žlutošedá drobná jalovinová 
frakce (výplň obj. č. 17/2014); 117 – světlá žlutohnědá překopaná spraš 
(výplň obj. č. 17/2014); 118 – žlutošedá střední jalovinová frakce (výplň 
obj. č. 17/2014); 119 – žlutošedá drobná jalovinová frakce (výplň obj. č. 
17-18/2014); 120 – tmavá černohnědá ulehlá hlína (výplň obj. č. 17/2014); 
121 – světlá žlutohnědá překopaná spraš (výplň obj. č. 17/2014); 122 – tmavá 
černošedá ulehlá hlína (výplň obj. č. 18/2014); 123 – světlá šedožlutá ulehlá 
hlína (výplň obj. č. 18, 20/2014); 124 – světlá žlutá překopaná spraš (výplň 
obj. č. 18/2014); 125 – světlá šedohnědá ulehlá hlína (výplň obj. č. 18/2014); 
126 – světlá šedá ulehlá hlína s příměsí kamenného štěrku (výplň obj. č. 
18/2014); 127 – tmavá černošedohnědá hlína (výplň obj. č. 20/2014); 128 
– tmavá černošedožlutá hlína (výplň obj. č. 20/2014)

Obr. č. 23-24
100 – drobný kamenný štěrk; 101 – drobný kamenný štěrk s pískem; 102 – 
šedohnědá hlína s příměsí stavebního a sídlištního odpadu – navážka; 103 
– hnědá hlína – ornice; 104 – hnědožlutá hlína – podorničí; 105 – tmavá 
černošedá hlína – výplň obj. č. 1/2015; 106 – žlutá spraš – intaktní podloží; 
107 – tmavá černá hlína – výplň obj. č. 2/2015; 108 – světlá hnědošedá hlína 
(popelovitá) – výplň obj. č. 2/2015


