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Abstract: This contribution presents two newly discovered 13th century mining settlement and processing workshops. Within the boundaries of the 
market Česká Bělá in the ore region of Havlíčkův Brod was in 2007–2008 a part of the mining site excavated. There were detected a pits of prospection 
and mining. Furthermore, different relics of primary ore processing were retrieved. Especially, the geochemical analysis of the soil has contributed 
in order to explain the function of these finds. Little ceramic finds allow us to date the beginning of the ore extraction in the 13th century. The effect 
of the ore workshops on the environment in the vicinity are documented by the analyses of the soil profile of a brook. Ther other site is Cvilinek in the 
Pelhřimov mining region (excavation 2009). The site is located north of the village of Černov. On a surface of 2 ha the remains of several technical 
workshops have been found, which showed the crushing, grinding, ore-roasting, ore-washing and test-melting and smithies. The mining settlement had 
been fortified with a defensive moat.
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ÚVOd

Příspěvek představuje dva archeologicky zkoumané za‑
niklé středověké montánní areály na Českomoravské vrcho‑
vině (obr. 1), které se nacházejí v sousedících historických 
rudních revírech Havlíčkův Brod a Pelhřimov a souvisejí 
s těžbou a úpravou stříbrných rud a s rýžovnictvím zlata. 
Jedná se o menší středověký hornický areál u České Bělé 
s pozůstatky po těžbě rud v podobě těžních a průzkumných 
jam, dále s pozůstatky primárního třídění a pražení rud 
a s nepřímými doklady praní rud a rýžovnictví zlata na ne‑
daleké vodoteči (výzkum 2007–2008). druhou a spektaku‑
lárnější lokalitou je Černov-Cvilínek na Pelhřimovsku, kde 
sice nebyly zkoumány těžební jámy, ale byly zde zachyce‑
ny výjimečně dochované provozy v primární úpravě, praní, 
pražení a hutnictví (výzkum 2009–2010). Každá ze dvou 
lokalit je charakteristická výskytem jiných forem a docho‑
vaností pozůstatků zařízení, provozů a pracovišť.

ČEsKá BěLá

1. Topografická situace

Zkoumaný zaniklý důlní areál se nachází cca 800 m 
severovýchodně od městyse na táhlém hřbetu (kóta 
560 m n. m.), na západní straně vrch klesá do údolí říčky 
Bělé, na východě do údolí potůčku Březina. Lokalita se na‑
chází v nadmořské výšce 540–560 m (obr. 2; obr. 5:1). Lo‑
kálně významnou vodotečí v úzkém vztahu ke zkoumaným 
lokalitám je potůček Březina, jehož osa je ssZ–JJV. Pra‑
mení západně od kóty Bída (606,4) v lesíku v nadmořské 
výšce 588 m. Ve vzdálenosti 230 m se dotýká jednoho ze 
zachovaných důlních areálů (obr. 3:1–2; obr. 5:2). Ve vzdá‑

lenosti 100 m míjí další pole jam a obvalů v sousedství 
silnice směr Ždírec nad doubravou (obr. 3:3; obr. 5:3). 
Od důlního areálu zkoumaného plošným archeologic‑
kým výzkumem v trase stavby obchvatu se potok nachází 
ve vzdálenosti 370 m. Zde již vytváří údolí s převýšením 
40 m vůči zkoumanému areálu. do Bělé se zleva vlévá pod 
Kasalovým mlýnem jihovýchodně od městyse ve výšce 
479 m. délka potůčku činí 3,65 km. Horní tok vytváří jen 
mělké údolíčko s mokřady. Od samoty Březina až po ko‑
munikaci Česká Bělá – Cibotín se nachází hospodářsky 
využívaná niva šířky max. 40 m (obr. 5). Odběrové profily 
1 až 3 se nacházejí přímo v korytě potoka v rovnoměrných 
vzdálenostech východně až jihovýchodně od plošně zkou‑
maných areálů (obr. 2).

Obr. 1.  Reliéfní mapka ČR s vyznačením referovaných lokalit na Čes‑
komoravské vrchovině. 1: Česká Bělá (okr. Havlíčkův Brod), 
2: Černov, lokalita Cvilínek (okr. Pelhřimov). 

Fig. 1.  Map of Czech republic with excavated sites. 1. Česká Bělá, 
2. Černov/Cvilínek.
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Obr. 2.  Ortofoto České Bělé a okolí s vyznačením trasy silničního obchvatu, archeologického výzkumu, odběru půdních vzorků na potočních profilech 
a povrchových pozůstatků po středověké těžbě v místě napojení obchvatu na stávající silnici na Ždírec severně od městyse a v poloze Na jamách.

Fig. 2.  Ortophoto of neighbourhood of Česká Bělá. Remains of medieval silver mining, area of archaeological excavation and sections on the Březina 
stream are marked.
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Obr. 3.  Česká Bělá, montánní středověké památky na katastru městyse a v blízkosti archeologického výzkumu. 1: ukázka zaměření středově‑
kého důlního areálu Na jamách severně od městyse, 2: ukázka zaměření menšího dolového pole poblíž silnice na Ždírec severovýchod‑
ně od městyse. Zaměření M. daňa, P. duffek, P. Hejhal a P. Hrubý, zpracování a vizualizace M. daňa.

Fig. 3.  Česká Bělá, samples of medieval mining monuments.1. mining area “Na jamách”, 2. mining area near road I/34. Geodetic surveying 
M. daňa, P. duffek, P. Hejhal a P. Hrubý, visualization M. daňa.
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Obr. 4.  Celkový plán archeologického výzkumu hornického a úpravnické‑
ho areálu (2007–2008).

Fig. 4.  Plan of an excavation of mining and ore preparation site 
(2007–2008).

Obr. 5.  Letecký snímek východního okolí České Bělé s vyznačením zájmo‑
vých území. 1: Plošný archeologický výzkum důlního a úpravnic‑
kého areálu (2007–2008), 2: plošně zaměřený důlní areál s jámami 
a obvaly Na jamách, 3: plošně zaměřené menší dolové ple při sil‑
nici I/34 směr Ždírec nad doubravou. Na snímku vyznačeny též 
odběrové profily 1 až 3 na potoce Březina. Foto M. Gojda (2008).

Fig. 5.  Aerial photography of neighbourhood of Česká Bělá with areas 
of interest. 1. archaeology excavation (2007–2008), 2. mediaeval 
mining area “Na jamách”, 3. mining area near road I/34. Numbers 
1 and 3 are localizations of sections on the Březina stream. Foto 
M. Gojda (2008).

2. Rudně mineralogická charakteristika a terénní 
pozůstatky po hornické činnosti

Polymetalické mineralizace na Havlíčkobrodsku jsou 
řazeny k typu k-pol nebo k typu spodnopermského 
Fe-Zn-Pb-Ag zrudnění. Na ploše cca 21 km2 bylo dosud 
u Bělé ověřeno 20 zaniklých hornických lokalit. Celková 
délka struktur se zachovalými pozůstatky po těžbě činí cca 
3 400 m a převládají směry sZ–JV a ssZ–JJV (cca 3 200 m). 
Mineralogicky bylo vyhodnoceno několik vzorků rudniny 
od samoty U Hajného, přičemž z běžných sulfidů je zastou‑
pen pyrit, sfalerit, arzenopyrit, galenit a vzácně markazit. 
Žílovina je křemenná. V galenitu je velmi častý cerusit 
(nejběžněji podél ploch štěpnosti). V arzenopyritu byl zjiš‑
těn blíže neidentifikovaný sekundární nerost (skorodit?, 
farmakosiderit?). Ve sfaleritu jsou velmi časté inkluze pyr- 
hotinu a pyritu, méně často chalkopyritu. Ze sulfosolí byl 
zjištěn a kvantitativně analyzován pyrargyrit, představující 
nový nerost pro tuto část havlíčkobrodského rudního revíru. 
Tvoří nepravidelné agregáty a inkluze v galenitu o velikos‑
ti do cca 30 mikrometrů. Vzácně byly v galenitu potvrzeny 
inkluze tetraedritu se zvýšeným obsahem Ag.

První písemná zmínka o Bělé je obsažena v listině vyda‑
né roku 1257 smilem z Lichtenburka. Ten potvrdil daro‑
vání desetiny výnosů ze stříbrných dolů v Brodě, v Bělé, 
v Šlapanově a Přibyslavi („decimas omnium redituum et 
proventuum, quos de argentifodinis in Brode, Bela, Zlap‑
pans et Priemezlawes“) cisterciáckým klášterům v sed‑
leci, Hradišti a Žďáře (CdB V/1, 223). Naprostá většina 
terénních pozůstatků a stop montánních aktivit se nachází 
v pásu o šířce cca 1,5 km a délce 6 až 7 km, který probíhá 
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Obr. 7.  Archeologiký výzkum povrchových zásypů někdejších středově‑
kých šachet. Foto Archiv ARCHAIA Brno 2007.

Fig. 7.  Archaeological excavation of the medieval mining pits. Photo Ar‑
chive ARCHAIA Brno 2007

Obr. 6.  Pohled na výzkumnou plochu záchranného archeologikého vý‑
zkumu se zasutými jámami (šachtami). Foto Archiv ARCHAIA 
Brno 2007.

Fig. 6.  View on the archaeological excavation of medieval mining area. 
Photo Archive ARCHAIA Brno 2007.

Obr. 8.  Menší středověká jám 0504 s druhotným zásypem ústí. Foto Ar‑
chiv ARCHAIA Brno 2007.

Fig. 8.  smaller medieval mining pit (0504). Photo Archive ARCHAIA 
Brno 2007.

Obr. 9.  Pravděpodobně průzkumná dvojjáma, končící na povrchu krystali‑
nika v hloubce 1,9 m. Foto Archiv ARCHAIA Brno 2007.

Fig. 9.  Probably exploration pits, deep 1,9 m. Photo archive ARCHAIA 
Brno 2008.

ve směru ssZ–JJV od Počátek k Macourovu a míjí po‑
měrně těsně východní okraj dnešního intravilánu České 
Bělé. Tato zóna v minulosti těžených rudních žil se zhru‑
ba překrývá s prostorem mezi potokem Bělá a Jitkovským 
potokem na katastrech střížov, Jitkov, Cibotín, Macourov 
a Krátká Ves (Koutek 1960). Na katastru České Bělé byla 
do archeologického výzkumu (2007–2008) evidována jedi‑
ná zpracovatelská lokalita na dvorsku poblíž obvalového 
tahu se dvěma zaniklými štolami. Zde, 2 km severně od ná‑
městí v údolí potoka Bělá, lokalizoval J. Höniger hutniště 
(Rous et Malý 2004).

3. Archeologické situace

Osa těžního pásma je odkloněna od poledníku o 12 
stupňů a 14 minut směrem ssV. V jedné ose v blízkosti 
jedné z těžních jam se nalézají tři menší jámy bez vý‑
raznějších obvalů, které možno považovat za průzkum‑
né, položené přes celou předpokládanou šířku zrudnění 
(obr. 4). Zachycená délka důlního pole je 55 m. V zá‑
ří 2007 – březnu 2008 zde proběhl záchranný archeo‑
logický výzkum vyvolaný stavbou silničního obchvatu. 
Po skrývce ornice byly detekovány a ruční exkavací 
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Obr. 10.  Pozůstatky dřevohliněnýh staveb. Nahoře zahloubená stavba (su‑
terén/zemnice?) 0510 se vstupní šíjí. dole obdélná lehčí stavba 
0516 (zahloubení max. 40 cm). V jejich interiérech možno pozo‑
rovat sloupové jámy po nadzemních konstrukcích, pravděpodob‑
ně zejména střešních.

Fig. 10.  Remainders of buildings. Up cellar 0510, bellow wooden building 
0516 (depth about 40 cm). 

Obr. 11.  Zahloubená stavba 0510, celkový pohled. Foto Archiv ARCHAIA 
Brno 2008.

Fig. 11.  Cellar 0510. Photo Archive ARCHAIA Brno 2008.

Obr. 12.  Lehčí dřevěná stavba 0516 se stopami ohně a metalurgiké čin‑
nosti v interiéru. Celkový pohled. Foto Archiv ARCHAIA 
Brno 2008.

Fig. 12.  Wooden building 0516 with traces of fire and metallurgy work 
inside. Photo Archive ARCHAIA Brno 2008.

Tab. 1.  Chemická analýza strusek, rudniny s obsahem galenitu a klejtu, nalezených výzkumem v trase budoucího obchvatu I/34 u České Bělé.
Tab. 1.  Chemical Analysis of slags, ore with galenit and PbO. Found in the road building of I/34 near Česká Bělá.

Česká Bělá nález i.č. Pb (ppm) Zn (ppm) Cu (ppm) Ba (ppm) Ag (ppm) As (ppm)
struska (slag) 80/2008A 1770 9723 755 263 48 0
struska (slag) 80/2008B 2489 15290 768 329 128 0
struska (slag) 80/2008C 11971 551 809 338 228 0
struska (slag) 93/2008 7133 15471 3331 336 63 1
struska (slag) 102/2008A 19573 34260 518 130 74 1708
struska (slag) 102/2008B 7049 21462 755 335 84 0
klejt (PbO) 117/2008 nestanoveno 500 852 405 23 110
žílovina se sulfidy 120/2008 20978 32801 398 15 115 1359
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zkoumány všechny archeologické objekty a situace stan‑
dardní plošnou metodou. Na ploše byla vyměřena síť 
sond o rozměrech 5 × 5 m.Celkově bylo zkoumáno 120 
čtverců, tedy 3 000 m2. Výzkumem se podařilo zachytit 
důlní díla (šachty), pyrotechnologické objekty (pícky 
a pece) a relikty staveb. Přímé doklady hutnictví zachy‑
ceny nebyly, pouze menší soubor strusek po hutnění Pb 
Ag rud (obr. 19 a tab. 1). Naprostou většinu hmotných 
nálezů tvoří keramika tvořící chronologicky homogenní 

Obr. 13.  Výběr keramiky 13. století z různých nálezových kontextů na výzkumné ploše. 14: zlomek hutnické strusky, 15: zlomek klejtu nalezený asi 
600 m jižně od zkoumaného důlního areálu. Foto P. duffek 2009.

Fig. 13.  selection of medieval pottery, 13th century. 14: Fragment of a slag, 15: Fragment of PbO, found 600 meters southernly from excavated site. 
Photo P. duffek 2009.

celek bez mladších příměsí. Na základě tohoto materiálu 
můžeme areál datovat do druhé poloviny 13. století s pře‑
sahem na počátek 14. století (obr. 13).

Doklady prospekce a těžby rud: Jako šachty bylo možno 
interpretovat 7 objektů. Měly většinou kruhový půdorys 
o průměrech 4–9 metrů. další skupinou objektů, které ta‑
ké interpretujeme jako důlní díla, byly výkopy obdélného 
půdorysu. Zde je možné uvažovat o prospekčních šachtách 
(obr. 4; obr. 6–9).
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Obr. 14.  Celkový pohled na čtverec C13 s pozůstatky deponie rudniny, 
vytříděné rudy a pozůstatky ohnišť k pražení rudy. Foto Archiv 
ARCHAIA Brno 2007.

Fig. 14.  square C 13 with remain of ore depozitum (0116) and remains 
of two fireplaces for ore roasting (0114 and 0115). Photo Archive 
ARCHAIA Brno 2007.

Obr. 15.  Celkový plán zkoumaného důlního a úpravnického areálu s plošným vynesením naměřených obsahů Pb, Zn a Cu. Odběr geochemických vzorků 
ve čtverečné síti 5 × 5 m.

Fig. 15.  Plan of mining and ore preparation area with visualization of the geochemical values. (Pb, Zn, and Cu). squares are 5 × 5 m.

Doklady primární úpravy rud: Významným dokladem 
mechanického zpracování vytěženého materiálu přímo 
na lokalitě byl nález uskupení a objektů, které lze interpre‑
tovat jako drtírny, respektive třídírny rudy (obr. 14 a 16). 
O těchto zařízeních tvořících součást těžních lokalit jsme 
informováni i z ikonografických pramenů. Účelem procesu 
bylo fragmentarizovat natěžený materiál a při té příležitosti 
provést primární roztřídění rudy a hlušiny. Archeologicky 
se pracoviště projevuje jako výrazná kumulace ostrohran‑
ného nadrceného materiálu. Na lokalitě bylo zachyceno 
větší množství pyrotechnologických zařízení (byly tak in‑
terpretovány 23 objekty). Výjimečné bylo otopné zařízení 
situované v interiéru částečně pod úroveň terénu zapuštěné 
stavby 0516. Půdní metalometrie (viz níže) zde zachytila 
významně zvýšené obsahy Cu, Pb a Zn, ve výplni objektu 
i Ag, As a Cd. Obsahy kovů se nacházely také v těsném ma‑
nipulačním prostoru menších ohnišť ve čtverci C13 a dvou 
ohnišť na okraji výzkumné plochy ve čtvercích I1 a I2. Tato 
skupina objektů je interpretačně nejproblematičtější. Z ar‑
cheologického hlediska zde byla rozlišena pouze plochá jed‑
noduchá ohniště bez pozorovaných konstrukčních prvků. 
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Obr. 16.  Plánek ohnišť a pozůstatků deponie rudniny ve čtverci C 13 s plošným vynesením naměřených obsahů Ag, Pb, Cd a Zn v síti 0,5 × 1 m.
Fig. 16.  Plan of fireplaces and rests of ore deposit in square C13, with visualization of geochemical values (Ag, Pb, Cd). squares for taking samples 

are 0,5 × 1 m.

Měla zpravidla oválný půdorys a hloubku 10–15 cm, délku 
1–2,2 m, miskovitý profil, stopy provozního žáru ve výplni 
(uhlíky, popel, do červena až černa vypálené dno). Tato oh‑
niště mohou být situována samostatně, ve vzdálenosti v řá‑

du metrů od důlních jam či obvalů, avšak běžné je jejich 
umístění téměř na hranici někdejších obvalů, což budí do‑
jem třídícího a pražícího pracoviště (provozu) přímo u paty 
haldy, kde se zpracovávala ruda vytěžená ze šachet.
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Obr. 17.  Plánek ohnišť a pozůstatků deponie rudniny ve čtvercích I1 a I2 s plošným vynesením naměřených obsahů Cd, Zn a Pb v síti 0,5 × 1 m.
Fig. 17.  Plan of fireplaces and rests of ore deposit in square I1 and I2, with visualization of geochemical values (Cd, Zn, Pb). squares for taking samples 

are 0,5 × 1 m.

Obytné a víceúčelové objekty: Na lokalitě byl dokumen‑
tován jeden do země zahloubený objekt, který lze označit 
jako suterén nadzemní stavby. Má obdélný, takřka čtver‑
cový půdorys se vstupní šíjí napojenou na kratší straně. 
Vnitřní rozměry (bez vstupní šíje) činí 2 × 1,8 m. V podlaze 
objektu byly zdokumentovány čtyři kůlové jamky, z nichž 
dvě mohou souviset s konstrukcí vstupní šíje. U vstupní šíje 
bylo zachyceno 5 (respektive 6) schodů. Poněkud atypická 
je podlaha objektu, která nebyla rovná, ale na straně proti‑
lehlé vstupní šíji je cca o 0,3 m zvýšena, takže tvoří jakousi 
„lavici“. další objekt, číslo 0516, byl přibližně čtvercové‑
ho půdorysu o rozměrech 3,1 × 3,1 m. dno bylo zahlou‑
beno do podloží cca 0,3 m od povrchu skrývky. Přibližně 
ve středu dvou protilehlých stran a dále v této linii upro‑
střed objektu byly dokumentovány kůlové jámy (obr. 10 
dole a obr. 15). Pravděpodobně se jednalo o kůly/sloupy, 
nesoucí konstrukci a zastřešení objektu. (obr. 10–12).

4. Geochemické analýzy (metalometrie) 
a archeometalurgie

Ke zjištění obsahu kovů byla použita metoda půdní me‑
talometrie. Byly odebrány vzorky z celé plochy výzkumu 
ve čtvercové síti 5 × 5 metrů z vrstvy, která byla interpre‑
tována jako vrstva aktivní v době existence středověkých 

provozů. Ve vybraných segmentech plochy (a v blízkos‑
ti pyrotechnologických zařízení) byly vzorky odebrány 
ve větší hustotě. Při metalometrické analýze bylo sledo‑
váno zastoupení Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As. Metodou půdní 
metalometrie a zároveň šlichováním (rýžování v pánvi) by‑
ly odebrány a analyzovány také výplně ohnišť, pecí, resp. 
výhní. Pro šlichovou prospekci bylo z archeologických 
objektů odebíráno maximální možné množství materiálu; 
jeho objem se pohyboval cca od 2 do 7 l kyprého materiálu. 
Z potočních sedimentů byly odebírány vzorky objemu asi 
10 l mokrého materiálu.

V malém množství byla pravidelně zjišťována přítom‑
nost mikroskopických sferulek a okují, které indikují na lo‑
kalitě kovářskou výrobu. Plošné vynesení naměřených 
hodnot některých ze zachycených kovů ukazuje výrazné 
a nenáhodné lokální koncentrace, které jsou výsledkem 
lidské, tj. báňské a úpravnické činnosti ve středověku. Tě‑
žiště kontaminace plochy důlního areálu prvky jako Zn, Cd 
a Pb se nachází západně od největších těžních jam s obvaly. 
Celkově lze situaci interpretovat tak, že na nedochovaném 
obvalu u větších jam byla v době provozu koncentrace 
olovnatých rud (obr. 15). Ty byly v místě vytěžení, poblíž 
báze obvalu u jam, tříděny a ručně roztloukány, což nazna‑
čila podrobnější metalometrická analýza (viz níže) v hustší 
síti ve čtverci C13 s ohništi (pecemi?). V těsné návaznosti 



155

Acta rerum naturalium 12, 145–180, 2012 ISSN 1801‑5972

na místa se zvýšenými obsahy Pb, Zn a Cd se nacházejí 
ohniště a archeologicky pozorovatelná deponie rudniny, 
což je možno považovat za pozůstatek třídícího a pražící‑
ho pracoviště (srov. obr. 18). Výjimku představuje zvýšení 
koncentrace mědi, které se vyskytuje naopak východně, tj. 
po svahu od jedné z větších (těžních) jam a v blízkosti men‑
ších, pravděpodobně průzkumných jam obdélného průřezu. 
Hypoteticky to může znamenat, že měděné rudy byly třídě‑
ny a separovány na jiném místě než rudy ostatní. Na rozdíl 
od sulfosolí olova, zinku či železa, které se zpracovávají 
postupem oxidačního pražení a pak redukční či zolovňo‑
vací tavbou, vyžadují rudy mědi složitější postupy (srov. 
Vaněk et Velebil 2007).

Obr. 18.  Pozdně středověká a raně novověká vyobrazení primárního tří‑
dění a roztloukání natěžené rudy. 1: výjev na úvodním listu ne‑
specifikovaného graduálu asi kutnohorské provenience, konec 
15. století, 2: Křídlový polychromě malovaný oltář v kostele 
sv. Anny v Annabergu (sasko, okolo 1526), 3: Kutnohorský anti‑
fonár Valentina Noha, asi 1471. 

Fig. 18.  Late medieval and early modern time picture of distribution and 
crushing of ore. 1. title page of a gradual, probably from Kutná 
Hora, late 15th century. 2. Altar from church of st. Anna, Anna‑
berg-Buchholz, saxony, about 1526, 3: Kutná Hora antiphonary 
of Valentin Noh, about 1471.

Obr. 19.  Menší soubor hutnických strusek, nalezených v různých nále‑
zových kontextech výzkumné plochy (analýza viz Tab. 3). Foto 
K. Malý.

Fig. 19.  small group of slags, found in different archaeological contexts 
(for analysis see Tab. 3). Photo K. Malý.

Obr. 20.  Profily 1 a 3 na potoce Březina ca. 350 a 550 m od zkoumané‑
ho důlního areálu. Na kolmých snímcích vlevo jsou patrné or‑
ganogenní vrstvy a vrstvy tvořené spíše jílovými či štěrkovými 
sedimenty. Na bázi profilu 1 je patrná i kumulace nevytříděné 
horniny. Vpravo vyobrazeny výsledky půdních metalometrických 
měření (v ppm). Na bázi profilu 3 (vrstvy 0170 a 0171) je patrné 
nenáhodné a výrazné nabohacení Au, které je indícií rýžovniké 
činnosti (srov. Tab. 2 a 3).

Fig. 20.  sections 1 and 3 on the stream Březinka, about 350 and 550 m far 
from mining area. stratum 0170 and 0172 on the base of section 
3 is strong concentration of gold – probably evidence of gold wa‑
shing (see Tab. 2 and 3). 
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Zajímavé výsledky přinesla analýza v čtverci C13 v sou‑
sedství obvalu důlních jam v síti 0,5 × 1 m. Ve vzájemné 
vzdálenosti asi 50 cm od sebe se nacházela dvě nepravi‑
delně oválná plochá ohniště s viditelnými stopami žáru 
a provozními výplněmi se zbytky zuhelnatělého paliva 
(obr. 14). Obě se nacházela v blízkosti deponie hlušiny 
a rudniny, na které byly zbytkově rozlišeny úlomky užit‑
kových rud, byť šlo spíše o nevyužitelný zbytkový odpad 
v podobě zlomků žíloviny s vtroušenými zrny rud nebo 
jen malé agregáty rud. V místě zachycené deponie rudni‑
ny byly naměřeny lokálně výrazně vyšší koncentrace olova 
a stříbra (byť absolutní hodnoty nejsou vysoké). Nejvýraz‑
něji se lokální koncentrace kovů v půdě projevují u arzenu 
a kadmia, a sice v pracovním manipulačním prostoru okolo 
ohnišť (obr. 16).

Podobně jako u ohnišť ve čtverci C13 poblíž jam se jeví 
významné prostorové korelace nabohacení zinkem a kad‑
miem v pracovním prostoru okolo ohnišť nebo pražících 
zařízení na severovýchodním okraji areálu ve čtvercích I1 
a I2 (obr. 17). Tento jev je možné považovat za indikátor 
pražení vytříděné rudy, při kterém se tyto prvky uvolňují.

5. Rýžování zlata u České Bělé

Na Havlíčkobrodsku je ze sekundárních zdrojů zlata třeba 
zmínit rozsyp v oblasti Perlového potoka zhruba v polygo‑
nu Věž – Koječín – Kvasetice a dále nevelký paleorozsyp 
u České Bělé. Náplav je registrován i jižně od Havlíčkova 
Brodu na potoce Žabinec mezi suchou a Petrkovem (Morá‑
vek et al. 1992). Ověřený výskyt Au v žilné polymetalické 
mineralizaci Pb-Zn-Ag se nachází v blízkosti sledované lo‑
kality u Koječína (Morávek et al. 1992). První, kdo bezpeč‑
ně identifikoval sejpy po rýžování zlata u České Bělé, byl 
Koutek (1960), který rozsáhlé zbytky po rýžování popisuje 
z oblasti severně od obce na potoku Bělá.

Uvádí dále převzaté výsledky analýzy rudniny z obvalů 
U jam, s. od Bělé, s 0,3 g/t Au; autor zmiňuje obsahy Au 
na rudních žilách i na jiných místech havlíčkobrodského 
rudního revíru (v Pekelské štole u stříbrných Hor 1,6 g/t 
Au; v Ovčíně u sv. Kříže až 12,7 g/t Au). Novější úspěš‑
ný pokus o získání zlata u České Bělé provedl M. Vokáč 
a P. Škrdla (nepublikovaná zpráva ze 3. 9. 2006; uloženo 
v Muzeu Vysočiny Jihlava). V potoce Bělá asi 100 m pod 
hájovnou U hajného prorýžovali v místě starých sejpů cca 
50 l netříděného potočního štěrku a získali tak asi 5 drob‑
ných zlatinek. V ověřovaném místě je potok na pravém 
břehu obklopen starými rýžovnickými pracemi. Koryto po‑
toka je jen mělce zahloubeno do nivy, která je do hloubky 
několika desítek cm tvořena jílovito-hlinitými náplavami 
(holocén a recentní splachy). V korytě potoka je asi 30 cm 
mocná poloha rezavě zbarveného štěrku, který pochází 
z poškozených sejpů. Pod štěrky jsou šedavé jílovito-písčité 
štěrky a šedorezavé jílovité sedimenty. Po vyčištění na pán‑
vi bylo průměrné množství těžkých minerálů prohlédnuto 
a objevilo se asi 3–5 zlatinek do 0,5 mm. Po prorýžování 
zajílovaného štěrku přímo ze sejpu asi 10 m níže po proudu 

Obr. 21.  Opracovaná jedlová fošna nalezená na bázi profilu 3 (vrstva 
0170) v prostředí geochemicky výrazně nabohaceném Au. Radi‑
ometrické datum fošny je 1016–1155 (viz též Tab. 5).

Fig. 21.  Fir plank found on the base of section 3 (stratum 0170). 14C date 
is 1016–1155 (see table 5 too).

potoka, 30 m nad okrajem lesa byla nalezena prachovitá 
zlatinka a několik valounků rutilu do 0,5 cm.

Niva a někdejší řečiště potoka Březina je územím v nej‑
užším slova smyslu, kde ve 13.–14. století probíhalo pra‑
ní rud a v době před zahájením těžby zdejších rudních 
ložisek, tedy ve 12. a v první polovině 13. století, i rý‑
žování zlata. dokladem tohoto tvrzení je analýza nejstar‑
ších dosažených sedimentů na potoce v profilu III (Tab. 2 
a 3). Jedná se o plastický a silně zvodněný organogenní 
sediment v hloubkách okolo 200 cm od nynějšího povr‑
chu, obsahující opracované dřevěné konstrukční prvky. 
Ty samy o sobě je možno bez větších obav považovat 
za doklad existence někdejších zařízení k rýžování zlata 
z potočních sedimentů nebo v krajním případě zařízení 
k praní natěžených rud (tzv. prádlo). Metalometrická ana‑
lýza prokázala, že právě tento sediment je v porovnání 
s ostatními výrazně kontrastně geochemicky nasycen vět‑
šinou analyzovaných těžkých kovů, zejména však zlatem. 
Kalibrovaná radiokarbonová data, získaná ze vzorku to‑
hoto dřeva se pohybují v rozmezí let 1016–1155 (Tab. 5). 
s největší pravděpodobností tak před sebou máme první 
nesporný doklad exploatace zlata na Českomoravské vr‑
chovině v době před rozvojem montánních aktivit zapo‑
čatým ve 40. letech 13. století (obr. 20 a 21). Na profilu 1 
pak data korespondují s první dobou zdejšího hornictví 
ve 13. století (Tab. 4).
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Tab. 2.  Geochemická analýza profilu 1 na potoce Březina na obsahy těžkých kovů (srov. obr. 20).
Tab. 2.  stream Březina brook. Metallometrie, section No 1. (see Fig. 20 too).

Česká Bělá Prvek Ba Pb Ag Cd Cu Zn Au As Sb
profil 1 Metoda FAAS FAAS FAAS FAAS FAAS FAAS  HGAAS HGAAS
č. vzorku hloubka (cm) % ppm ppm ppm Ppm ppm mg/t ppm ppm

1 5 0,107 61 < 0.8 < 0.8 33,0 218 < 4 35,27 1,62
2 15 0,14 56 < 0.8 < 0.8 31,0 185 < 4 35,18 1,72
3 25 0,074 51 < 0.8 < 0.8 31,0 201 < 4 30,04 1,39
4 35 0,067 29 < 0.8 < 0.8 28,0 152 < 4 21,96 1,31
5 45 0,070 37 < 0.8 < 0.8 26,0 140 < 4 22,67 1,21
6 55 0,068 32 < 0.8 < 0.8 24,0 140 < 4 22,39 1,12
7 65 0,085 27 < 0.8 < 0.8 21,0 132 < 4 17,32 0,80
8 75 0,063 30 < 0.8 < 0.8 25,0 146 < 4 38,94 1,06
9 85 0,066 28 < 0.8 < 0.8 24,0 184 < 4 107,59 0,77

10 95 0,079 31 < 0.8 < 0.8 23,0 158 < 4 19,50 0,97
11 125 0,062 28 < 0.8 < 0.8 23,0 132 < 4 17,87 1,54
12 135 0,058 25 < 0.8 < 0.8 21,0 136 < 4 33,71 0,93
13 145 0,053 30 < 0.8 < 0.8 17,0 83 < 4 15,12 0,68
14 155 0,055 24 < 0.8 < 0.8 18,0 121 12 20,82 0,73
15 165 0,056 21 < 0.8 < 0.8 16,0 121 7 22,39 0,82
16 175 0,049 20 < 0.8 < 0.8 17,0 67 < 4 10,67 0,58
17 182,5 0,061 17 < 0.8 < 0.8 14,0 68 < 4 8,43 0,46
18 187,5 0,043 16 < 0.8 < 0.8 17,0 66 < 4 10,81 0,52
19 192,5 0,047 18 < 0.8 < 0.8 17,0 67 < 4 10,48 0,55
20 197,5 0,047 13 < 0.8 < 0.8 20,0 519 < 4 21,24 1,05

Tab. 3.  Geochemická analýza profilu 3 na potoce Březina na obsahy těžkých kovů (srov. obr. 20). 
Tab. 3.  stream Březina. Metallometrie, section no 3 (see Fig. 20 too).

Česká Bělá Prvek Ba Pb Ba Pb Ba Pb Au As Sb
profil 3 Metoda FAAS FAAS FAAS FAAS FAAS FAAS  HGAAS HGAAS
č.vzorku hloubka(cm) % ppm % Ppm % ppm mg/t ppm ppm
47 5 0,062 21 <0.8 <0.8 29,0 104 <4 14,87 11,88
48 15 0,063 27 <0.8 <0.8 24,0 92 <4 18,09 7,40
49 25 0,105 16 <0.8 <0.8 23,0 78 <4 12,53 4,05
50 35 0,118 14 <0.8 <0.8 21,0 72 <4 8,76 6,13
51 45 0,153 19 <0.8 <0.8 23,0 76 <4 9,62 3,14
52 55 0,068 24 <0.8 <0.8 38,0 124 <4 6,49 3,27
53 65 0,070 33 <0.8 <0.8 30,0 102 4 5,90 2,63
54 75 0,067 30 <0.8 <0.8 30,0 97 <4 10,71 3,65
55 85 0,076 30 <0.8 <0.8 25,0 89 <4 5,97 7,43
56 95 0,109 30 <0.8 <0.8 31,0 108 <4 6,43 31,14
57 102,5 0,088 22 <0.8 <0.8 17,0 155 <4 8,15 8,10
58 107,5 0,067 19 <0.8 <0.8 19,0 113 4 9,42 3,82
59 112,5 0,067 25 <0.8 <0.8 26,0 120 <4 8,15 8,63
60 117,5 0,070 27 <0.8 <0.8 27,0 127 <4 9,29 2,90
61 122,5 0,068 26 <0.8 <0.8 27,0 118 <4 8,22 1,89
62 127,5 0,147 34 <0.8 <0.8 28,0 131 4 10,71 2,31
63 132,5 0,062 27 <0.8 <0.8 29,0 116 <4 9,29 1,65
64 142,5 0,066 25 <0.8 <0.8 27,0 106 <4 7,09 1,52
65 147,5 0,061 23 <0.8 <0.8 32,0 142 <4 7,48 1,57
66 152,5 0,064 28 <0.8 <0.8 26,0 147 <4 5,97 2,80
67 157,5 0,070 21 <0.8 <0.8 30,0 350 <4 5,31 3,82
68 162,5 0,125 31 <0.8 <0.8 30,0 170 12 6,16 3,20
69 167,5 0,066 21 <0.8 <0.8 24,0 136 <4 4,66 3,33
70 172,5 0,068 27 <0.8 <0.8 26,0 128 12 11,12 3,81
71 177,5 0,067 25 <0.8 <0.8 24,0 159 <4 8,02 2,88
72 182,5 0,059 21 <0.8 <0.8 29,0 130 <4 18,72 2,40
73 187,5 0,065 24 <0.8 1,9 33,0 238 <4 18,22 2,08
74 193 0,063 24 <0.8 <0.8 29,0 167 199 11,66 2,40
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Obr. 22.  Ortofoto katastru Černova s loukami a od roku 2010 s retenční nádrží Cvilínek. 1: Výzkumná plocha v místě dolní nádrže z roku 2009. 2: obec 
Černov, 3–7: jámy, pinky a obvaly coby pozůstatky po středověké těžbě rud, sledující zrudněnou strukturu. 8: Tůň západ, 9: tůň východ (vý‑
zkumy v roce 2010).

Fig. 22.  Ortophoto of cadastre of Černov and flood pool Cvilínek (since 2010). 1: archaeological excavation 2009. 2: village Černov. 3–7: mediaeval 
mining area. 8: pool west (excavation 2010). 9. pool east (excavation 2010).

Tab. 4.  Potok Březina – profil 1. Radiokarbonová data z makrozbytků v nejstarších dosažených uloženinách (srov. obr. 20 a Tab. 2).
Tab. 4.  stream Březina – section 1. 14C date from the oldest sediment (see Fig. 20 and Tab. 2 too).

deep (cm) δ13C,‰ 14C BP± AD probabl.
Česká Bělá – Profil 1 155–160 -26.3 500 ±35 1320–1451 95,40%
Česká Bělá – Profil 1 195–200 -26.2 680 ±25 1274–1388 95,40%

Tab. 5.  Potok Březina – profil 3. Radiokarbonová data z makrozbytků a dřevěné fošny v nejstarších dosažených uloženinách (srov. obr. 20 a Tab. 3).
Tab. 5.  stream Březina – section 3. 14C date from wooden plank in the oldest sediment (see Fig. 20 and Tab. 3 too).

deep (cm) δ13C,‰ 14C BP± AD probabl.
Česká Bělá – Profil 3 145–150 -25.1 730 ±30 1224–1297 95,40%
Česká Bělá – Profil 3 Base (ca 193) -24.7 970 ±25 1016–1155 95,40%



159

Acta rerum naturalium 12, 145–180, 2012 ISSN 1801‑5972

Obr. 23.  Černov-Cvilínek. Celkový plán úpravny, prádla a dřevohliněného opevnění se sídlištními objekty (výzkum 2009).
Fig. 23.  Černov-Cvilínek. Plan of ore preparation workshop and wooden fortification (Excavation 2009).
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ČERNOV-CVILíNEK

1. Topografická situace

Nálezem, který upřesňuje poznatky o hornických 
a úpravnických technologiích v našem rudním hornictví 
13. století, je mimořádná zpracovatelská lokalita u obce 
Černov na Pelhřimovsku (obr. 1:2). Význam lokality spočí‑
vá v nevídaném měřítku a zachování stop technologických 
postupů. Zaniklý areál se nachází v údolí horního toku 
Kameničky a prameništi jejích zdrojnic 550 m severový‑
chodně od středu obce Černov, k.ú. Černov (119/9) a k. ú. 
Chrástov (ppč. 45/1, 45/22, 45/11). Vodoteč tvoří katast‑
rální hranici. Nadmořská výška lokality je přibližně 639 
až 646 m (obr. 22). Lokalitu na základě nalezené hmotné 
kultury, zejména keramiky a předmětů z barevných kovů, 
řadíme do druhé poloviny 13. století (obr. 55–58). Tomu 
odpovídají i tři dendrodata 1265 a 1266 z dřev, nalezených 
v prostoru prádla a nesoucích známky opracování či zásahů 
nástroji (Tab. 6).

Obr. 24.  deponie rudniny na východním břehu Kameničky ca. 40–70 m 
od předpokládaného průběhu zrudnění a někdejšího důlního areá- 
lu. Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 24.  Ore depositum on east bank of the Kamenička, about 40–70 m 
far from medieval mining area. Photo Archive ARCHAIA Brno 
2009. 

Tab. 6.  Černov-Cvilínek. dendrochronologie dřev v areálu prádla rud 
(měřil M. Rybníček).

Tab. 6.  Černov-Cvilínek. dendrochronology of woods in ore washing area 
(after M. Rybníček).

dřevo číslo Druh Konec
Cvilinek – 4405 Abies alba (Tanne, Fir) 1266
Cvilinek – 5406 Abies alba (Tanne, Fir) 1265
Cvilinek – 5405 Abies alba (Tanne, Fir) 1266

2. Rudně mineralogická charakteristika

Narušený středověký areál souvisí s existencí nepříliš 
mocné hydrotermální polymetalické žilné struktury, která 
má směr sV–JZ a odhadovanou délku do 1 000 m (obr. 22). 
Její vzdálenost od zkoumaného areálu je okolo 40–100 m. 
Lze ji řadit k mladovariské kyzové polymetalické asociaci 
(k-pol). Hlavním žilním minerálem byl bílý masivní či sté‑
belnatý křemen spolu s hydrotermálně alterovanými hor‑
ninami, přičemž v křemeni jsou zastoupeny také chlority. 
Křemen vzácně tvoří dutiny s krystaly o velikosti do 1 cm. 
Z rudních minerálů byl sběrem vzorků na lokalitě makro‑
skopicky zjištěn galenit, černý sfalerit, pyrit a arzenopyrit. 
Rudní minerály tvoří vtroušeniny obvykle do několika mm, 
pouze pyrit tvoří agregáty až několik cm velké. Zrudnění 
bylo vtroušené, v žilovině vytvářelo drobná zrna a prožil‑
ky, přičemž masivnější zrudnění bylo asi vzácné. spolu 
s žilovinou byly v rudnině zastoupeny ruly a migmatity. 
O těžbě v minulosti svědčí pozůstatky ve formě jam a ob‑
valů, zachované dodnes v porostu 400 m jv. od středu ob‑
ce Chrástov. Některé z těchto reliktů však mohou souviset 
i s činností v 18. století, kdy v letech 1795–1797 mezi Čer‑
novem a Chrástovem, patřícímu k panství Horní Cerekev, 
proběhly práce na díle Lottchens Fundgrube řízené hrabě‑
tem Fuggerem (Litochleb 1996, 2001).

3. Archeologická situace

Vícefázové třídění a roztloukání: V severovýchodní části 
areálu je možno nalézt doklady primárního vytřídění na‑
těženého materiálu. Na některých deponiích je to jalovina 
bez rudniny, která byla nahrubo vytříděna a přemístěna 
na jiná pracoviště k dalšímu zpracování. Na deponiích blíže 
k vodoteči se tak již nachází i vytříděná rudnina a na ná‑
sledujících ještě níže položených pracovištích poblíž poto‑
ka jsou již zastoupeny poměrně často kusy žiloviny, často 
s menšími hromádkami vytříděné rudy, byť jde převážně 
o pyrit. Tyto situace lze označit za jistý mezisklad suroviny 
před tím, než šla k další úpravě (drcení, mletí, sítování, pla‑
vení; obr. 23 a 24 a srov. též obr. 18). Mezi nepřímé dokla‑
dy hornické činnosti i možné doklady ručního roztloukání 
patří kolekce více než deseti železných kladívek, nalezená 
v místě deponií rudniny, v prádle i v blízkosti struskoviště 
(obr. 57: 8–15).

Doklady rudních mlýnů (úlomky žernovů): U někte‑
rých deponií je patrná téměř unifikovaná frakce, která 
se u jednotlivých hald lišila. To by mohlo být dokladem 
prosívání rudniny, která byla předtím nastoupovaná nebo 
hrubě namletá. součástí nálezové situace jsou fragmenty 
mlecích kamenů – pozůstatků rudních mlýnů. Byly nale‑
zeny čtyři fragmenty ze žuly a nejbližším srovnatelným 
souborem jsou rudní mlecí kameny ze starých Hor (Hej‑
hal, Hrubý, Malý 2006). stejně jako tam byly i na Cvi‑
línku rozlišeny dvě skupiny z hlediska pracovních stop. 
První skupinu tvoří žernovy s pracovními plochami opo‑
třebovanými rotačním pohybem při mletí a na kterých jsou 
koncentrické rýhy. druhou skupinu tvoří žernovy, jejichž 
pracovní plochy byly druhotně deformovány a jsou na nich 
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Obr. 25.  skica jednopalicové stoupy, užívané ve vrcholném a pozdním 
středověku. Christoph Graf zu Waldbur Wolfegg, Mars und Ve‑
nus. das mittelalterliche Hausbuch von schloss Wolfegg, někdy 
po roce 1480. 

Fig. 25.  Picture of ore-stamp (author Christoph Graf zu Waldbur Wolfegg), 
taken from Mars and Venus. das Mittelalterliche Hausbuch von 
schloss Wolfegg, after 1480. 

Obr. 26.  Fragmenty žulových mlecích kamenů, nalezených v blízkosti 
potoka a deponií rudniny a žíloviny na východním břehu potoka.

Fig. 26.  Fragments of granit mill stones, found near stream and ore depo‑
situm on the east bank of the stream. 

různé prolákliny a žlábky. Jde o doklad druhotného využití 
kamenů jako podložky při ručním roztloukání rud nebo pod 
palice stoup (obr. 25 a 26).

Doklady prádla v potočním údolí: součástí prádla na Cvi‑
línku jsou dochované obdélné dřevěné nádrže (obr. 27–31), 
vyplétaná koryta (obr. 32), dlabané žlaby (obr. 33), lavice 

z prken a pod. (obr. 34). Přiváděná voda ale i rmut zde by‑
ly regulovaně roztřiďovány a gravitačně se zde separovaly 
užitkové rudy. Z postupů přichází v úvahu mokré sítování 
materiálu velmi malé granuláže, kdy by za sucha dochá‑
zelo ke ztrátám rozprachem. dále to bylo ruční rýžování 
v misce, jehož odpadem na dně nádrže by měla být žílovina 
a hlušina zbavená užitkové rudy. Třetí možností je prosté 
umývání větších kusů rudniny, aby mohla být dále vizuál‑
ně tříděna (obr. 36). Výsledkem byl čistý rudní koncentrát 
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Obr. 27.  Celková situace prádla s nádržkami, koryty, dřevěnými stavebními prvky, ploty a základy pecí. 
Fig. 27.  Ore washing area.

různých granuláží (obr. 37 dole), který putoval do pražících 
pecí a do hutí, kde byl pražen, taven, popřípadě „rozpouš‑
těn“ v olovu. Granulometricky odpovídajícím odpadem 
těchto procesů byl vypraný křemenný rmut zcela zbavený 
užitkové rudy, který se koncentroval v okolí nebo postupně 
vyplňoval nádržky i koryta (obr. 38 a 39). Mezi dřevěnými 
nálezy bylo rozlišeno několik nástrojů, které se využívaly 
při úpravě rudní drti. Jsou to prkénka, které lze označit ja‑
ko „míchačky“. Mají vždy obdélníkový tvar, delší hrany 
zkosené a jednu kratší stranu tvoří krátké držátko, resp. ná‑
znak násady (obr. 35:6). Byly nalezeny v sousedství žlabu 
či nádržky a nejpravděpodobněji sloužily k propírání rmutu 
v nádržce (obr. 30 dole), k oddělování frakcí či k nahánění 
proprané rudniny do rýžovnické nádoby. dva shodně staré 
analogické areály tohoto typu byly archeologicky zkoumá‑
ny na jihlavských starých Horách v sousedním revíru, kde 
byly nalezeny morfologicky podobné objekty, avšak s ne‑
dochovanými dřevěnými konstrukcemi (Hrubý, Hejhal, 
Malý 2007).

Obr. 28.  Celkový pohled na prádlo s nádržkami a s kamennou pecí 0911. 
Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 28.  View on the ore washing area with reservoairs and with stone 
oven 0911. Photo archive ARCHAIA Brno 2009. 



163

Acta rerum naturalium 12, 145–180, 2012 ISSN 1801‑5972

Obr. 29.  Prádlo. shora: nádržky 0594 (čtverec I4), 0570 (čtverec E3) 
a 0600 (čtverec H5). Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 29.  Ore washing area. From above: reservoir 0594 (square I4), 0570 
(square E3) and 0600 (square H5). Photo archive ARCHAIA 
Brno 2009.

Obr. 30.  Prádlo. shora: nádržky 0569 (čtverec H4) a 1469 (čtverec C7 
a C8). Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 30.  Ore washing area. From above: reservoir 0569 (square H4) and 
1469 (square C7 and C8). Photo archive ARCHAIA Brno 2009.

Třídění, mletí, stoupování a praní (odpad a produkt): 
Hlavními doklady praní nastoupovaného či namletého ru‑
donosného rmutu jsou specifické uloženiny či sedimenty 
přímo v jednotlivých dřevěných nádržích v prádle nebo se‑
dimenty v jeho blízkém okolí. Zčásti byly detekovány pří‑
mo při exkavaci jako výrazně odlišné a patrné vrstvy, zčásti 
byly separovány prošlichováním: 
1)  Objekt 0543, vrstva 0138, levý břeh, výzkum 2009: 

dva kusy vytříděného čistého galenitu (Pbs), velikost 
3–3,5 cm (obr. 37:1–2).

2)  Vrstva 0123, blízko objektu 0535, levý břeh, výzkum 
2009: původně jeden agregát vytříděného čistého pyritu 
(Fes2), velikost 3,5–4 cm (obr. 37:3–5).

3)  Nádržka 0594, vrstva 0342, čtverec I4 (prádlo, výzkum 
2009): rudní koncentrát drobné granuláže (4–15 mm), 
pyrit, sfalerit, galenit, arsenopyrit (obr. 37 dole).

4)  Nádržka 0602 (prádlo, čtverec I2, výzkum 2009): na‑
stoupovaný či drcený a popř. hrubě namletý křemen‑
ný rmut, zcela zbavený užitkové rudy, velikost 1–3 cm 
(obr. 38:1).

5)  Nádržka 0594, vrstva 0342 (prádlo, čtverec I4, výzkum 
2009): nastoupovaný, nadrcený a pravděpodobně i na- 
mletý rmut (křemen, impregnovaná žílovina; obr. 38:2). 
Velikostně plně odpovídá vypranému rudnímu granulátu 
z téže výplně.

6)  Tůň Východ, nádržka 0617, vrstva 1187 (převážně čtve‑
rec M2, výzkum 2010): jednalo se o svrchní, tj. záni‑
kovou část výplně dřevěné nádržky 0617 na rozhraní 
původního břehu na svahu a inundačních vrstev potoka. 
Šlo o středně hrubou štěrkovitou propranou uloženinu 
s příměsí šedavého plastického sedimentu. Šlichováním 
byla separována složka frakce 0,5–1,0 cm, obsahující 
žilný křemen, alterovanou nebo minerály impregnova‑
nou rulu a hutnické strusky s ostrými lomy. Tato složka 
tvořila cca 50–60 % uloženiny a prošla procesy úpra‑
vy (drcení a hrubé mletí). separován byl vzorek cca 5 l 
(obr. 48).
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Obr. 31.  Prádlo, čtverec I2. Nádržka 1411. Foto Archiv ARCHAIA 
Brno 2009.

Fig. 31.  Ore washing area, square I2. Reservoir 1411. Photo archive AR‑
CHAIA Brno 2009.

Obr. 32.  Prádlo, čtverce E1, E2 a F1. soustava koryta (kanálu) s vyplé‑
tanými stěnami (plot 2), kaskádovým dnem a s nádržkou 0570. 
Výplň kanálu byla tvořena vypraným křemenným rmutem. Foto 
Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 32.  Ore washing area, square E1, E2 and F1. system of trough (water 
canal) and reservoir 0570. In the canal was found quartz impuri‑
ty. Photo archive ARCHAIA Brno 2009.

7)  Tůň Východ, vrstva 1191 (čtverec M2, výzkum 2010): 
jedná se o lokální koncentraci namletého, popř. nastou‑
povaného vypraného rmutu, zbaveného jakékoliv užit‑
kové rudy. Převážnou část tvořila žilně impregnovaná 
hornina (rula), jen menšinově je zastoupen bílý žilný 
křemen v ostrohranných úlomcích nebo monokrystalech. 
Velikost frakce je 0,5–1 cm, některé zlomky až 2,5 cm 
(obr. 39).
Metalurgické provozy a paleometalurgické nálezy: 

Po obou březích potůčku byly zjištěny pozůstatky metalur‑
gických pracovišť. První skupinu tvoří pozůstatky prokaza‑
telně pěti pecí délky až 2 m a šířky asi 1 m, s kamennými 
podezdívkami a destrukcí stěn (obr. 40–42). U nich by 
i vzhledem ke konstrukcím mohlo jít o štádla (z něm. der 
stadel), která pražením zpracovávala rudní koncentrát. 
Zařízení těchto typů byla nalezena ve shodných dobových 
kontextech v západním Harzu např. na lokalitě Pandelbach 
(Bartels, Fessner, Klappauf, Linke 2007) nebo v saském 
Podkrušnohoří např. na lokalitě Am Treppenhauer (schwa‑
benicky 2009). další skupinou jsou oválné pícky s podí‑
lem kamene v konstrukci (obr. 43) a jednoduchá ohniště 
či jámové pícky. Některé z pecí se nalézají v bezprostřed‑
ní blízkosti prádla. Jiným druhem dokladů metalurgické 
činnosti jsou úkapky olova (obr. 49). Ty mohly vzniknout 
i při více postupech. První možností je tzv. zolovňování, 
což byla procedura, kdy se v tavících tyglících roztavilo 
olovo, ve kterém se rozpouštěly předpražené rudy stříbra 

a zbavovaly se tak nežádoucích látek. Vzniklá slitina stří‑
bra a olova pak byla oxidační metodou v roztaveném sta‑
vu oddělována (shánění). Pozoruhodným nálezem jsou tři 
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Obr. 34.  Prádlo. Nádržka 0594 (čtverec I4) a dřevěná lavice nebo kory‑
to (?) 1401, čtverec I4). Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 34.  Ore washing area. Reservoir 0594 and wooden trought (?) 1401 
(square I4). Photo archive ARCHAIA Brno 2009.

Obr. 33.  Prádlo, čtverce d6 a d7. dřevěné dlabané koryto. Foto Archiv 
ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 33.  Ore washing area, square d6 and d7. Wooden trough. Photo 
archive ARCHAIA Brno 2009.

olověná závažíčka z okolí zemnic a struskovišť u potoka 
(obr. 49:16–18). Taková byla nalezena i na jihlavských sta‑
rých Horách, na hornické lokalitě stříbrník na Horažďovic‑
ku či na zpracovatelské lokalitě u města Claustal-Zellerfeld 
v Harzu (Alper 2003, Červený 2007, Hrubý a kol. 2006, 
Hrubý, Hejhal, Malý 2007). spíše než s obchodem souvisí 
s přítomností prubíře, k jehož základnímu vybavení váž‑
ky a souprava závažíček patřily. Jedině na základě výpočtů 
hmotnosti a hustoty v kombinaci s dalšími indikačními po‑
stupy prubíř stanovoval podíly kovů v rudě či slitině.

Indikátory hutnické a kovářské činnosti: Archeologic‑
kým výzkumem tzv. dolní nádrže v roce 2009 byly nale‑
zeny hutnické a kovářské strusky (obr. 50–51), šlo však 
o malé množství či dokonce jednotlivosti, a to buď ve vý‑
plních objektů, nebo jako samostatných nálezů v pro‑
vozních vrstvách či volně na ploše skrývky (Fe strusky 
na obr. 44:1–9). Až výzkumem dvou tůní jižně od vý‑
zkumné plochy z roku 2009 (pod hrází dolní nádrže) 
na jaře 2010 bylo odkryto několik koncentrací (strusko‑

višť) různých typů strusek, které čítaly zpravidla stovky 
až tisíce kusů (obr. 45–47). Tato struskoviště, tj. princi‑
piálně koncentrace hutnického odpadu, jsou v regionech 
s pokročilejším stavem výzkumu (Harz, saské Podkruš‑
nohoří, revír Havlíčkův Brod, užší Jihlavsko) jednoznač‑
ným přímým indikátorem zaniklých hutnických provozů 
(Malý et Rous 2001, Rous et Malý 2004, Bartels, Fess‑
ner, Klappauf, Linke 2007, Malý, Vilímek, Vokáč, Zimola 
2007, schwabenicky 2009). Jejich detekce dala po roce 
výzkumu do jisté míry uspokojivou odpověď na otázky 
lokalizace hutních provozů a jejich vzdálenosti od prádla, 
pražících pecí a dalších pracovišť, jejichž produktem byl 
vypražený i nevypražený rudní koncentrát, připravený 
k sérii redukčních taveb.
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Obr. 35.  dřevěné nálezy z areálu prádla. 1: pravděpodobně stojka ručního 
vrátku (?), levý břeh potoka, 2: fošna s třemi vrtanými otvory 
(čtverec B6), 3–5: kolíčky (čtverce E1, E2 a F1), 6: nástroj na 
ruční míchání rmutu (?), číslo nálezu 2407, čtverec C4. Foto Ar‑
chiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 35.  Wooden founds from ore washing area. 1: probably part of the 
shaft hoist (?), 2: plank with three holes (square B6), 3–5: wooden 
pin (square E1, E2 and F2), 6: “mixer” (?), square C7. Photo 
archive ARCHAIA Brno 2009.

4. Nálezy skupin či hromadných deponií strusek

1)  Tůň Západ, vrstva 1165 (bez čtverce, výzkum 2010): hli‑
nito jílovitá uloženina s příměsí horniny i organogenních 
komponent (rašelina, makrozbytky, uhlíky), mocnost 
15–35 cm. Její podstatnou součástí však byly hutnické 
strusky v ploše cca 4–6 m2. Jednalo se o strusky vyšší 
hustoty a malé porozity (avšak s většími „bublinami“ 
velikosti do 10 mm), čedičovitého až téměř sklovitého 
lomu a štěpu, tmavších šedých či někdy zelenomodrých 

odstínů. Na povrchu byly většinou znatelné stopy teče‑
ní v roztaveném stavu. Velikosti strusek se pohybova‑
ly od zlomků max. délky 1–5 cm po větší kusy délek 
10–15/18 cm. Odhadovaný počet strusek v této uloženi‑
ně, interpretované jako tzv. struskoviště, jsou stovky až 
tisíce ks. Archeologickým výzkumem odebráno 446 ks 
(obr. 45).

2)  Tůň Západ, vrstva 1228, objekt (výplň náhonu, výzkum 
2010): jednalo se o hlinito jílovitou uloženinu s příměsí 
organogenních komponent, mocnost 25–50 cm, stratigra‑
ficky předchází uloženině 1165, se kterou se kryje. Její 
součástí byly hutnické strusky v ploše cca 4–6 m2. Jedna‑
lo se o strusky vyšší hustoty a malé porozity (s „bublina‑
mi“ velikosti do 10 mm), téměř sklovitého lomu a štěpu, 
tmavších šedých či zelenomodrých odstínů. Na povrchu 
byly stopy tečení v roztaveném stavu. Velikosti se pohy‑
bovaly od 1–5 cm po větší kusy 10–15/18 cm. Odhado‑
vaný počet strusek v uloženině je vyšší, pravděpodobně 
jde o identický jev jako vrstva 1165, jedná se o tisíce ks. 
Odebráno 62 ks.

3)  Tůň Východ, vrstva 1166 (čtverec M2, výzkum 2010): 
tmavě až šedo béžově zbarvená struska, přičemž jednot‑
livé fragmenty se pohybovaly v rozmezí velikostí cca 
2–4,5 cm. Jednalo se o strusky vyšší hustoty a malé po‑
rozity (s většími „bublinami“ velikosti do 10 mm), téměř 
sklovitého lomu a štěpu, tmavších šedých či zelenomod‑
rých odstínů. Na povrchu byly stopy tečení v roztaveném 
stavu. Ačkoliv se charakterem a nejspíš ani chemicky ne‑
liší od klasických hutnických strusek velkých rozměrů, 
jako např. ze struskoviště 1165 v tůni západ, liší se 
velikostí (jsou výrazně menší) a zejména tvarem. 
Jde převážně o amorfní, často kapkovité a tyčinkovité 
nebo tenké ploché kousky, vzniklé odkápnutím či teče‑
ním jako by v malém množství (obr. 47). deponie 1166, 
která byla prostorově dobře odlišitelná od okolních ulo‑
ženin a archeologických situací, se nacházela na samém 
východním břehu potoka mírně nad inundací, v blízkosti 
kovářské výhně 0919 (srov. obr. 43 dole) a poblíž dřevě‑
né nádržky 0617. Rozměry deponie byly cca 1,5 m2.

4)  Tůň Východ, vrstva 1168 (převážně čtverec N3, výzkum 
2010): tmavě zbarvená uloženina, vyskytující se průběž‑
ně. Významnou komponentou jsou dřevěné uhlíky více 
velikostních kategorií. Vrstva obsahovala velké množství 
strusek (desítky až stovky), které jsou na základě vnějších 
vlastností považovány za kovářské (vizuálně vyšší obsah 
Fe, menší hustota, vyšší porozita, „houbovitá“ struktu‑
ra). Ve struskách byl pozorován častý výskyt zapečeného 
dřevěného uhlí a mletý či drcený křemen. Velikosti stru‑
sek se pohybovaly od úlomků délky 1–4 cm po amorfní 
či lupovité (nístějovité) kusy délky 15–25 cm (obr. 51). 
druhou a poněkud odlišnou skupinu strusek v této vrst‑
vě tvoří strusky menších velikostí (2–5 cm) a s vnějšími 
znaky strusek po hutnění polymetalických rud s vyšší 
hustotou a hmotností a ostrým lomem (obr. 46). Jsou vel‑
mi podobné struskám z uloženiny 1166 (srov. obr. 47). 
Archeologickým výzkumem odebráno 483 ks strusek.
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Obr. 36.  detaily pozdně středověkých a raně novověkých iluminací s vý‑
jevy praní rud. 1–3: úvodní list blíže nespecifikovaného graduálu 
nejspíš z Kutné Hory z konce 15. století, 4: Křídlový polychro‑
mě malovaný oltář v kostele sv. Anny v Annabergu (dnes Anna- 
berg-Buchholz, sasko, okolo 1526), 5: H. Gross, La Rouge 
Myne de sainct Nicolas de la Croix. 25. Federzeichnungen aus 
dem Lothringer Bergbau, 1550.

Fig. 36.  Ore washing workshops taken from medieval and early modern 
illuminations. 1–3: title page of gradual, probably from Kut‑
ná Hora (Bohemia), end of 15th century, 4: altar from church 
of st. Anna in Annaberg (saxony, about 1526), 5: H. Gross, 
La Rouge Myne de sainct Nicolas de la Croix, 5: Federzeichnun‑
gen aus dem Lothringer Bergbau, 1550.

5)  Tůň východ, nádržka 0617, vrstva 1187 (převážně čtve‑
rec M2, výzkum 2010): jednalo se o svrchní část výpl‑
ně dřevěné nádržky 0617 na rozhraní původního břehu 
a inundačních vrstev potoka. Šlo o štěrkovitou propranou 
uloženinu s příměsí šedavého plastického sedimentu. 
Šlichováním byla separována složka frakce 0,5–1,0 cm, 
obsahující žilný křemen, alterovanou nebo minerály 
impregnovanou rulu a hutnické strusky s ostrými lomy. 
Tato složka tvořila cca 50–60 % uloženiny a prošla pro‑
cesy úpravy (drcení a hrubé mletí). separován byl vzo‑
rek cca 5 l (obr. 48).

6)  Objekt 0510, vrstvy 0151–0156 (výzkum 2009): Jedna‑
lo se o objekt pravidelného obdélného tvaru s plochým 
dnem v jihozápadní části výzkumné plochy z roku 2009. 

Obr. 37.  Ruda a rudní koncentrát. 1–2: vytříděný čistý galenit (obj. 0543, 
vrstva 0138), 3–5: vytříděný čistý pyrit (blízko obj. 0535, vrst‑
va 0123); zbytek rudní koncentrát drobné granuláže z výplně 
nádržky 0594 (vrstva 0342 na dně, čtverec I4). Foto a úprava 
P. Hrubý.

Fig. 37.  Ore and ore concentrate. 1–2: pure Galenit (object 0542, stratum 
0138), 3–5: pure pyrite (near object 0535, stratum 0123). Below 
ore concentrate from reservoir 0594, stratum 0342 (square I4). 
Photo and table P. Hrubý.

Všechny uloženiny měly výrazný podíl jemně mleté 
brekcie, tmelené sekundárně vzniklým limonitem a ob‑
sahující minerály či rudu s vyšším podílem Fe. Vedle 
toho z této hmoty bylo separováno několik desítek ku‑
sů sekundárně drcené hutnické strusky (1–4 cm), často 
plochých až deskovitých, velmi tenkých, popř. tyčin‑
kovitých nebo kapkovitých tvarů (obr. 44:12–29). Tato 
skupina strusek se shodovala se struskami z deponie 
1166 (obr. 47).



168

Petr Hrubý, Petr Hejhal, Karel Malý: dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině

Obr. 39.  Nastoupovaný či drcený a popř. hrubě namletý rmut (alterovaná či 
impregnovaná rula, minoritně žilný křemen), zcela zbavený užit‑
kové rudy. Velikostně plně odpovídá vypranému rudnímu granulá‑
tu z nádržky 0594. Nalezeno na deponii 1191 v blízkosti nádržky 
0617 (tůň východ, čtverec M2, výzkum 2010). Foto P. duffek.

Fig. 39.  Quartz impurity from ore-stamp. size is like a ore granulate from 
reservoir 0594. Found on the deposit 1191 near reservoir 0617 
(pool east, square M2, excavation 2010). Photo P. duffek.

7)  Prádlo, vrstva 0245, čtverec G2: ojedinělý nález nístějo‑
vé strusky pravidelného diskovitého tvaru (spodní strana 
konvexně a horní strana konkávně prohnutá). struska 
měla vyšší hmotnost, povrch hrubý až hrbolatý, na čers‑
tvém lomu kovově lesklá, později matná korozí, středně 
porézní. délka 8,5 cm, výška 3–3,5 cm (obr. 44:10).

8)  Areál opevnění, čtverec d2, objekt 0585: plochá desko‑
vitá struska větší hmotnosti a hustoty, na lomu kovově 
lesklá, později rychle koroduje, na jedné ze stran nálep 
drcených křemínků (za tepla), délka 11,5 cm, tloušťka 
1,6 cm (obr. 44:11).

5. Sídliště s dřevohliněnými stavbami a příkopem ohrazený 
areál

Jihovýchodní část lokality zaujímal příkop vymezující 
plochu o průměru jen několik desítek metrů, který je po‑
zůstatkem opevněného areálu (obr. 52). Jeho součástí byl 
i sídlištní areál s pozůstatky čtyř zahloubených staveb, 
z nichž nejméně dvě byly prokazatelně starší než pří- 
kop. U jedné ze staveb se nejednalo o tzv. zemnici, nýbrž 
o stavbu zahloubenou 60–70 cm. V interiéru se nachá‑
zela kamenná pec čtvercového půdorysu (obr. 53). Třetí 
objekt tohoto druhu měl schodovitou vstupní šíji s jamka‑
mi po sloupkách (obr. 54). Poslední dům měl v interiéru 
rovněž destrukci pece. Obydlí s pecí mají své blízké ana‑
logie např. na saské hornické lokalitě Am Treppenhauer 
(schwabenický 2009). situaci doplňuje kamenná pode‑
sta na jižním obvodu příkopu. Může jít o technologické 
plateau nebo o obydlí, dílny či kovárny.

Obr. 38.  Odpad po praní. 1: nastoupovaný či drcený a popř. hrubě namletý 
křemenný rmut, zcela zbavený užitkové rudy. Nalezeno v nádrž‑
ce 0602 (čtverec I2). 2: nastoupovaný, nadrcený a pravděpodob‑
ně i namletý rmut (křemen, impregnovaná žílovina) z nádržky 
0594, vrstva 0342. Velikostně plně odpovídá vypranému rudnímu 
granulátu z nádržky 0594. Foto a úprava P. Hrubý.

Fig. 38.  Rubbish after ore washing. 1: quartz impurity from ore-stamp 
(reservoir 0602, square I2). 2: quartz impurity from ore-stamp 
(reservoir 0594, stratum 0342). size is like a ore granulate from 
reservoir 0594. Photo and table P. Hrubý.
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Obr. 40.  Pozůstatky tepelného zpracování rud (pražení v oxidačním prostředí) – pravděpodobně štádla. shora objekt 0903, dole objekt 0911 na prádle 
poblíž nádržek. Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 40.  Archaeolometallurgy finds, probably ore roasting ovens. Up object 0903, bellow object 0911. Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Obr. 41.  Pozůstatky tepelného zpracování rud (pražení v oxidačním pro‑
středí) – pravděpodobně štádla. Nahoře objekt 0500, dole kon‑
strukce 0905. Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 41.  Archaeolometallurgy finds. Up oven 0500, bellow oven 0905. 
Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Obr. 42.  Pozůstatky tepelného zpracování rud (pražení v oxidačním pro‑
středí) – pravděpodobně štádla. Objekt 0912. Foto Archiv AR‑
CHAIA Brno 2009.

Fig. 42.  Archaeolometallurgy finds. Oven 0912. Foto Archiv ARCHAIA 
Brno 2009.
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Obr. 43.  Objekt 0914 (čtverec J7 v prádle) – doklad tepelného zpracování 
rud (pražení v oxidačním prostředí), dole objekt 0919 – prav‑
děpodobně kovářská výheň (tůň východ, čtverec N1, výzkum 
2010). Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009.

Fig. 43.  Archaeolometallurgy finds. Up oven 0914 (ore washing area, 
square J7), bellow object 0919, probably blacksmith furnace 
(pool east, square N1, excavation 2010). Photo Archive AR‑
CHAIA Brno 2009. 

ZáVěR

Informační potenciál sledovaných lokalit: U České Bělé 
nebyly nalezeny pozůstatky po zpracování rud v tak spek‑
takulárních formách jako na Cvilínku. Přesto díky geoche‑
mickým analýzám přináší lokalita některé nové informace, 
zejména pokud jde o třídění a pražení nebo o ranou explo‑
ataci zlata před prvními otevírkami do poloviny 13. století. 
Cvilínek zůstává z hlediska nalezených pozůstatků po všech 
fázích primární úpravy až po doklady hutnických postupů 
bezpříkladným areálem, jakkoliv je třeba zdůraznit, že ze 
stovek odebraných vzorků všeho druhu zatím bylo zana‑
lyzováno málo. Obě lokality lze označit za maloprovozy 
13. století. Jestliže je možné na základě dendrochronologie 
zařadit počátky Cvilínku do let 1265 nebo 1266, tedy více 
než 20 let po lokaci Jihlavy a zahájení těžby rud tamtéž, pak 
lze připustit, že pro Pelhřimovsko byla Jihlava druhotným 
ohniskem hornické kolonizace. U žádné z lokalit neznáme 
majetkové vztahy těžařů a provozovatelů úpraven či hutí, 
nevíme, z jak širokého okolí byla rudnina svážena. Netu‑

šíme, zda šlo o provozy celoroční nebo sezónní. Zatímco 
u větších dolů a hutí lze počítat s pravidelnou tavbou, vý‑
těžek maloprovozů mohl představovat pouze několik kilo‑
gramů koncentrátu týdně, který byl shromažďován, a teprve 
když ho bylo dostatečné množství, prováděla se tavba. sku‑
tečné tempo výroby, počet taveb v sezóně nebo kolik zde 
pracovalo personálu a žilo obyvatel, nezjistíme.

Stříbro nebo olovo: středověká produkce stříbra byla za‑
ložena na těžbě a hutnictví polymetalických sulfidických 
rud. Nejvíce vžitý je názor, že stříbro bylo vyráběno vy‑
hutněním obrovského množství galenitu, ve kterém se na‑
cházelo v množství do několika procent. Na druhé straně 
existuje názor, že tam, kde byly těženy olovnaté rudy, bylo 
hlavním produktem nikoliv stříbro, ale olovo, které mělo 
využití ve stavebnictví a v hutnictví. V olověných dolech 
a hutích tak sice mohlo být stříbro extrahováno také, ale 
jeho množství nemohlo pokrýt náklady s výrobou spojené. 
Jestliže mělo být hlavním produktem dolu stříbro, bylo 
nutné těžit ušlechtilé stříbrné sulfidické rudy (tetraedrit, 
akantit, proustit, pyrargyrit, freibergit), a to v dostatečném 
množsví. Ve většině rudních ložisek Českomoravské vr‑
choviny jsou však tyto rudy zastoupeny menšinově. Pře‑
vládajícím názorem tak je, že na středověkých dolech bylo 
produktem stříbro hutněné z obecných sulfidů (pyrit, gale‑
nit, arsenopyrit a sfalerit) s obsahem Ag v řádu desetin či 
setin %. sulfidy nebyly tříděny, ale byly hutněny jako celek 
a regulováno bylo pouze množství olova potřebné k pro‑
tavení a pojmutí co největšího množství stříbra v rudách 
obsaženého. Pro Cvilínek je typické množství nevyužitého 
pyritu, což může působit dojmem, že sulfid železa nebyl 
využíván. Může to však znamenat to, že pyrit je na tom‑
to ložisku zdaleka nejhojnějším sulfidem. Pokud zde tedy 
byly zpracovávány vedle galenitu i sulfidy železa, zinku 
či mědi, pak bylo nutné olovo či kleit (PbO) na příslušné 
hutě dovážet.

Hornictví a jeho vliv na strukturu osídlení: doly, úprav‑
ny, prádla či hutě vytvářely svébytné organismy v krajině, 
kdy hlavním faktorem, ovlivňujícím jejich život, byl výnos 
z těžby. Vznikaly a zanikaly tak rychle, jak se otevírala či 
opouštěla jednotlivá ložiska. Byly významnými spotřebite‑
li dřeva, uhlí, dehtu a dalších surovin. V blízkosti tak exis‑
tovaly dřevařské, uhlířské a dehtářské osady, jejichž trvání 
bylo rovněž sezónní či krátkodobé a které se přemísťovaly. 
Údolí potoků byla neagrární složkou obyvatelstva vyhledá‑
vána již při rané exploataci zlata. Od 13. století se úpravny 
a hutě díky pohánění stoup, mlýnů a měchů pecí vodním 
kolem nacházely výhradně v údolích vodotečí, jejichž 
význam tím stoupl. Vedle starší a rozvinuté sítě zeměděl‑
ských sídlišť existovalo paralelně osídlení neagrární, které 
dávalo krajině 13. století specifický ráz. Po odeznění této 
„horečky“ řada z těchto lokalit beze stop zaniká, většina 
z nich však díky možnostem krajiny prošla různými forma‑
mi transformace. Vzájemná interakce obou elementů, ať již 
prostorová, ekonomická, demografická či právní, je výzvou 
pro další výzkum.
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Obr. 44.  Paleometalurgický odpad. 1–9: Pravděpodobně kovářské strusky (1: obj. 0901/0524, vrstva 0123; 2: vrstva 0144, poblíž obj. 0531; 3 a 5: 
obj. 0583, vrstva 0271; 4: obj. 0900/0535; 6: sběr na levém břehu; 8–9: vrstva 0103). 10: nístějová struska (prádlo, čtverec G2, vrstva 0245); 
11: deskovitá struska (obj. 0585). 12–29: druhotně nadrcené hutnické Pb-Ag strusky, pro použití do vsázky (obj. 0510). Foto a úprava P. Hrubý.

Fig. 44.  Paleometallurgy waste. 1–9: Probably smith slags; 10–11: slags; 12–29: secondary crushed slags. Photo and table P. Hrubý.



172

Petr Hrubý, Petr Hejhal, Karel Malý: dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině

Obr. 45.  Paleometalurgický odpad. strusky po hutnění Pb-Ag rud, nale‑
zené v klasické deponii (struskoviště), tůň západ, vrstva 1165 
(výzkum 2010). Foto P. duffek.

Fig. 45.  Paleometallurgy waste. slags of Pb-Ag ore, found on the deposit 
(pool west, stratum 1165, excavation 2010). Photo P. duffek.

Obr. 46.  Paleometalurgický odpad. Menší koncentrace Pb-Ag hutnických 
strusek v blízkosti předpokládané kovářské výhně 0919, spolu 
s výskytem kovářských strusek (tůň východ, čtverec N3, vrstva 
1168, výzkum 2010). Foto a úprava P. Hrubý.

Fig. 46.  Paleometallurgy waste. small concentration of Pb-Ag slags near 
supposed blacksmith workshop (Pool east, square N3, stratum 
1168, excavation 2010). Photo and table P. Hrubý.

ZUsAMMENFAssUNG

Česká Bělá

Topografie: Im Jahr 2007 wurde nordöstlich des Mark‑
tes wegen einer straßenbaumaßnahme ein mittelalterliches 
Abbauareal untersucht. Es wurden die schurf- und Förder‑
gruben auf einer Länge von ca. 70 m dokumentiert, mit de‑
nen eine längere sO–NW streichende Erzstrukturen, evtl. 
ihr seitengang im Mittelalter abgebaut wurde. In der Nähe 
befanden sich Gebäudereste, auch wenn es sich hier mögli‑
cherweise nicht um eine echte siedlung handelt.

Scheidearbeitsplätze: den dritten Fundkontext stellen 
Objekte dar, die sich als Rückstände der scheidearbeit, 
des Aufklaubens und bzw. des Röstvorgangs interpretieren 
lassen. Es geht um eine deponierung der Gangart, wobei 
dort noch stücke von Galenit gefunden wurden. Neben die‑
ser Gangart fanden sich zwei einfache Feuerstellen. Beim 
studium dieser Befunde kann wiederum die Bodenmetal‑
lometrie helfen, die die lokalen schwermetallanreicherun‑
gen nachgewiesen hat, so dass ihre Ergebnisse nicht ganz 
uninteressant sind. Während die Gangartdeponierung mit 
Blei und silber angereichert ist, sind die Feuerstellen mit 
Kadmium und Zink verseucht. sehr wahrscheinlich handelt 
es sich um einen einfachen scheidearbeitsplatz, wobei dort 
die Erze gleich geröstet wurden.

Bodenmetallometrie im Bachtal: die Grabung wur‑
de durch die Analyse der Bachsedimente ergänzt. so sind 
in den ältesten sedimenten des Baches etwa 350 m vom 
untersuchten Betrieb wiederum die spuren der Bergbautä‑
tigkeit (Gangart, schwermetallanreicherungen) beobachtet 
worden. Ebenso ist hier ein Befund aus Holz dokumentiert, 
der sich als Rest der Erz- oder Goldwäsche interpretieren 
lässt. sehr interessant ist die 14C datierung dieser Fundsi‑
tuationen (Ad 1016–1155).
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Obr. 47.  Paleometalurgický odpad. Menší koncentrace Pb-Ag hutnických 
strusek morfologicky a velikostně odlišných od klasických vel‑
kých kusů hutnických strusek (např. obr. 45), nalezeno v blízkosti 
předpokládané kovářské výhně 0919, spolu s výskytem kovář‑
ských strusek (tůň východ, čtverec M2, vrstva 1166, výzkum 
2010). Foto a úprava P. Hrubý.

Fig. 47.  Paleometallurgy waste. secondary crushed Pb-Ag slags, smaller 
then classical slags (for example from Fig. 45). Pool east, square 
M2, stratum 1166, excavation 2010. Photo and table P. Hrubý.

Obr. 48.  středně jemně nadrcená, popř. nastoupovaná či namletá žílovi‑
na (žilný křemen a pyritem impregnované horniny) spolu se se‑
kundárně namletou hutnickou struskou. Výplň dřevěné nádržky 
0617, tůň východ, vrstva 1187, čtverec M2. Výzkum 2010. Foto 
P. duffek.

Fig. 48.  Crushed ore with secondary crushed slag. Reservoir 0617, pool 
east, stratum 1187, square M2. Excavation 2010. Photo P. duffek.

Černov‑Cvilínek

Topografie: der Wiesengrund Cvilínek befindet sich 
570 m nordöstlich der Mitte des dorfes Černov. die Aus‑
dehnung der Grabungsfläche beträgt um die 2 ha. Für das 
Erzrevier Pelhřimov sind zahlreiche kleinere Erzgänge 
typisch. Bei Cvilínek handelt es sich um eine kleinere, 
polymetallisch mineralisierte, auf eine Länge bis 1 100 m 
sW–NO streichende Erzlagerstätte, die das Bachtal am 
Oberlauf des Kamenička-Baches kreuzt. Aus dem unter‑
suchten Haldenmaterial und Erzwäschekonzentrat stam‑
men Erze wie Galenit, sphalerit, Pyrit und Arsenkies. das 
mittelalterliche Abbauareal befindet sich außerhalb der 
Grabungsfläche. die ehemaligen Fördergruben sind bis 
heute zum Teil in Form trichterförmiger Löcher – Pingen – 
in ungefär 30–70 m Entfernung von der Grabungsfläche 
erhalten. Einen anderen Beleg des Erzbergbaus stellen 10 
stemmeisen dar, die aus der Betriebsschicht im Umfeld der 
scheideplätze und Erzwäsche stammen.

Scheidearbeitsplätze und Mahlvorgang: Keineswegs 
bedeutungslos sind die Erz- und Gangartdeponierungen, 
die sich in Cvilinek in einem Abstand bis 20–30 m von 
der Erzwäsche befanden. sie sind höchstwahrscheinlich 
als scheideplätze bzw. als die Erzdeponierungen zum Po‑
chen oder zum Röstvorgang anzusprechen. diese Befunde 
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Obr. 49.  Paleometalurgické nálezy. 1–15: úkapky olova (1–12: různé kontexty v ploše prádla a příkopu; 13 a 15: tůň východ, čtverce O1 a O5výzkum 
2010). 16–17: olověná závažíčka nalezená detektorem kovů v prostoru tůně východ (čtverce O1 a N1, vrstva 1160, výzkum 2010); 18: olověné 
závažíčko nalezené detektorem kovů v blízkosti obj. 0535 a 0528; 19: olověný výlitek či úkapek (ze dna kelímku?); 20: olověný výlitek či úka‑
pek (ze dna kelímku?), příkop 0581, vrstva 0229; 21: stírací jehla popř. prubířský kámen, výplň příkopu 0581 (čtverce d1/d2). Foto a úprava 
P. Hrubý.

Fig. 49.  Paleometallurgy finds. 1–15: pieces of lead (assaying, cupellation or lead casting?); 16–18: lead weight; 19–20: pieces of lead, probably from 
smelting pot; 21: touchstone (?). Photo and table P. Hrubý.
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Obr. 50.  Paleometalurgický odpad. Pravděpodobně kovářské strusky. Tůň 
východ, čtverec N1, vrstva 1160, výzkum 2010. Foto a úprava 
P. Hrubý.

Fig. 50.  Paleometallurgy waste, probably blacksmith slag. Pool east, se‑
ction N1, stratum 1160, excavation 2010. Photo P. Hrubý. 

Obr. 51.  Paleometalurgický odpad. Pravděpodobně kovářské strusky. Tůň 
východ, čtverec N3, vrstva 1168, výzkum 2010. Foto P. duffek.

Fig. 51.  Paleometallurgy waste, probably blacksmith slag. Pool east, se‑
ction N3, stratum 1168, excavation 2010. Photo P. duffek. 

konzentrierten sich meist an der Ostflanke des Bachtales. 
Für die Beispiele des Produktes der scheide-, Aufklau‑
ben- und Pochenbetriebe müssen die bis 3–5 cm großen 
stücke aus reinem Galenit und Pyrit gesehen werden, die 
aus den schichten in der Nähe der Gangartdeponierungen 
stammen. Aus dem Umfeld der scheideplätze stammt auch 
eine kleinere Menge von 5 Mahlsteinfragmenten aus dort 
vorkommendem Granit, was auf den Mahlvorgang in einer 
Erzmühle hinweist.

Erzwäsche: die interessanteste Fundsituation stellen die 
Überreste einer Erzwäsche im Bachbett auf einer Fläche 
von ca. 1 180 m2 dar. Nachgewiesen werden können die fast 
750 Jahre alten Bestandteile technischer Waschanlagen, wie 
Rinnen oder insgesamt 12 hölzerne Behälter verschiedener 
Konstruktionsarten. Aus den Bodensedimenten des tieferen 
Behälters stammt zerkleinertes und gemahlenes Granulat 
von Gangart oder Erzen verschiedener Korngröße.

Paläometallurgie: Eine wichtige Befundgruppe stellen 
die Reste von Öfen verschiedener Konstruktionstypen dar. 
Eine besondere Rolle bei der Lösung technischer Funktio‑
nen metallurgischer Betriebe spielen die schlacken und der 
Giess-, Verbleiungs- bzw. Treibabfall, der in Form kleinerer 
amorpher Bleistückche gefunden wurde. In der Nähe der 
Wehranlage, wurden drei Bleigewichte und eine Abstreif‑
nadel gefunden, die vielleicht im Zusammenhang mit der 
Anwesenheit des Probierhengstes gesehen werden kann.

Schlackenplatz: Bis sommer 2010 stellte sich immer 
noch die Frage, wo das im Mittelalter gewonnene silberhal‑
tige Erz verhüttet wurde. Im Bereich des geplanten Tüm‑
pels West südlich der Grabungsfläche mit der Erzwäsche 
wurde auf einer Fläche von 30 m2 eine Konzentration (and 
Zehner bis Hunderte kg) von Hüttenschlacken entdeckt 
(Größe bis 18 cm). Im Bereich des benachbarten Tümpel 
Ost wurden unter den Resten einer schmiedeesse mit ei‑
ner reichen Konzentrationen von schmiedeschlacken auch 
die Ablagerung sekundär fragmentierter Hüttenschlacken 
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Obr. 52.  Celkový plán příkopem ohrazeného areálu se zahloubenými stavbami, některými v superpozici a zřetelně staršími (obj. 0535 a 0605). digitali‑
zace a vizualizace Š. Černoš.

Fig. 52.  Plan of a fortified area with remainders of buildings. Objects 0535 and 0605 are in superposition with a ditch. digitizing and visualization Š. Černoš.
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Obr. 53.  Zahloubená stavba 0582 s kamennou pecí v interiéru. Pec by‑
la původně zaklenuta a opatřena na čele kamenným překladem. 
Foto Archiv ARCHAIA Brno 2009. 

Fig. 53.  Cellar No 0582 with stone oven. Archives ARCHAIA Brno 2009.

Obr. 54.  stavba 0582 se vstupní šíjí opatřenou schůdky. Foto Archiv AR‑
CHAIA Brno 2009.

Fig. 54.  Cellar 0582 with stairs in entrance. Archives ARCHAIA 
Brno 2009.

Obr. 55.  Výběr keramiky 13. století z areálu prádla a sídliště. Foto P. Hrubý.
Fig. 55.  selection of 13th century pottery founds from settlement area and 

ore washing area. Photo P. Hrubý.

Obr. 56.  Kelímky z výplně zahloubené stavby 0605 (čtverec HRAd d2, 
vrstva 1131–1132). Foto P. Hrubý.

Fig. 56.  smelting pots or lamps. Cellar 0605 (Castle d2, layer 
1131–1132). Photo P. Hrubý.

identifiziert, die als Abfall eines technologisch unterschied‑
lichen Hüttenprozess einzuschätzen sind.

Wehranlage und Wohnareal: die Kleinburg befand 
im südöstlichen sektor der Grabungsfläche. die Anlage ist 
von einem spitzgraben umgeben. Im Inneren sind drei Ge‑
bäudereste mit regelmäßigem, viereckigem Grundriss auf‑
gedeckt worden. Aufgrund der Analyse der Keramik, der 
Kleinfunde und der dendrochronologischen Untersuchung 
der Holzfunde aus dem Bereich der Erzwäsche (1265 und 
1266), lässt sich die Fundstelle ins 13. Jh. datieren.

Auswertung und Schluss

die Fundstellen bei Česká Bělá und Cvilínek können als 
Beispiele kleiner Bergwerke und Kleinbetriebe mit Berg‑
bausiedlungen betrachtet werden. damit ist die mittelalter‑
liche Montanlandschaft im Bergland charakterisiert. Eine 
unverzichtbare Rolle bei den multidisziplinären Untersu‑
chungen spielen Analysen wie Geochemie (Bodenmetallo‑
metrie – siehe z.B. Abb. 12 und 13, schlackenanalyse etc.), 
dendrochronologie, Paläobotanik (Makroreste, Palynolo‑
gie, Anthrakologie etc.). Gerade durch die Grabungen über 
Tage lassen sich die Aufbereitungstechnologien sowie Inf‑
rastruktur und Logistik der Bergwerks-, Aufbereitungs und 
Hüttenbetriebe des 13. Jhs. sehr gut im detail sowie als ein 
Komplex studieren. darin besteht ein wichtiger Beitrag zur 
europäischen Montanarchäologie des Mittelalters.
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Obr. 57.  Hmotná kultura středověkého hornického sídliště a úpraven. 1: železná sekerka (prádlo, čtverce G1/G2, vrstva 0245); 2–3: kožený pás (prádlo, 
čtverec G1, vrstva 0245); 4: podešev boty (tůň východ, čtverec L1/M1, výzkum 2010); 5: menší železná podkova (objekt 0535, vrstva 0213); 
6: měděná/bronzová opasková přezka (objekt 0535, rozhraní vrstev 0259/0210–0211); 7: měděná/bronzová opasková přezka (tůň západ, vý‑
zkum 2010); 8–15: hornická kladívka z různých nálezových situací, zpravidla v blízkosti deponií rudniny; 16: miniatura hrnečku (prádlo, pravý 
břeh potoka); 17: část opasku s ozdobným prořezáváním (tůň východ, čtverec M2, blízko nádržky 0617, vrstva 1175, výzkum 2010). Foto 
a úprava P. Hrubý.

Fig. 57.  Finds from settlement area and from ore preparation workshop. 1: Axe; 2–4, 17: leather artefacts; 5: horse shoe; 6–7: belt buckles; 8–15: mining 
picks; 16. miniature mug. Photo P. Hrubý.
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Obr. 58.  Hromadný nález železných koňských podkov. Tůň východ, ob‑
jekt 0615, čtverec N4, výzkum 2010. Foto a úprava P. Hrubý.

Fig. 58.  depot of horse shoes. Pool east, object 0615, square N4, excava‑
tion 2010. Photo P. Hrubý.
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