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Abstract: The study presents results of the most recent field survey and small-scale exploratory works in deserted medieval mining areas, ore preparation
plants and smelting works in the central part of the Bohemian-Moravian Highlands. Favourable anaerobic environment in some of these localities helped
to preserve remnants of construction timber. Wooden relics provide valuable dendrochronological dates, which make the standard archaeological dating
based on usual finds much more accurate. This chronology fits well into the historical context of the origins of polymetallic ore mining in the heart of the
13th century Přemyslids’ domain. The paper will focus on methods of field research, including the inevitable sampling, and on the informational value
of the results obtained.
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ÚVOD

Je obecně známo, že na centrální Českomoravské vrchovině se v době konjunktury středověkého rudného hornictví
(13.–14. století), zaměřeného zejména na produkci stříbra
a olova, nacházelo množství dolů, úpraven a hutí (obr. 1, 2).

Ty pracovaly v závislosti na tempu těžby buď krátkodobě
a nebo dlouhodobě a z hlediska objemu produkce je můžeme zhruba dělit na „maloprovozy“ a „velkoprovozy“.
Úpravnickým areálem rozumíme pozůstatky více pracovišť
prostorově i funkčně integrovaných, jejichž produktem byl

Obr. 1. Mapa ČR s vyznačením zájmového území.
Fig. 1. Map of the Czech Republic highlighting the area of interest.
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Obr. 2. Mapa kraje Vysočina s vyznačením širších území s výskyty polymetalických rud a zájmových lokalit. 1: Vyskytná (okr. Pelhřimov), 2: Opatov (okr.
Jihlava), 3: Čejkov (okr. Pelhřimov), 4: Koječín (okr. Havlíčkův Brod).
Fig. 2. Map of the Vysočina Region with marking of wider areas with occurrence of polymetallic ores and the localities of interest. 1: Vyskytná (Pelhřimov
District), 2: Opatov (Jihlava District), 3: Čejkov (Pelhřimov District), 4: Koječín (Havlíčkův Brod District).

rudní koncentrát, připravený k metalurgickému zpracování.
Nejčastěji se úpravny nalézají u vodních toků a to v místech,
kde je vzdálenost mezi doly a vodním tokem minimální.
V úpravnických areálech se mohou nacházet podpovrchové
strukturované archeologické situace s pozůstatky technických zařízení (nádržky, koryta, mlýny, stoupy, pece), případně obydlí i jiné objekty. K movitým archeologickým nálezům
patří obvykle keramika, v anaerobních půdních podmínkách
to mohou být i konstrukční dřeva, předměty či výrobní odpad z organických materiálů. Cenným zdrojem informací
je samotný úpravnický odpad. Charakteristickým druhem
nálezů jsou mlecí kameny a jejich zlomky, nalézané ve všech
historických rudních revírech Vysočiny. Jsou pozůstatky
rudních mlýnů. Jimi se rudnina vícestupňově rozemílala, aby
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z ní mohla být následně gravitačně oddělena užitková ruda.
Využívaly se i k rozemílání strusek s předchozích taveb, či
praženého rudního koncentrátu.
Nejtypičtější krajinnou stopou hutnických pracovišť jsou
struskoviště. Ta mohou být patrná v podobě vegetací pokrytých struskových hald, avšak většinou jsou již aplanovaná
a převážně zazeměná v nivách potoků a řek, případně se
projevují přímo v řečištích. Na Havlíčkobrodsku jich známe okolo dvou desítek (Havlíček 2007, Malý et Rous 2001,
Malý et al. 2007, Rous 2007, Rous et Malý 2004, Hrubý et
al. 2012, 2016, Hrubý 2011, 2014, Vosáhlo 2012). Pravidelným jevem je provázanost úpraven s hutěmi. Má se za to,
že důvodem pravidelné přítomnosti hutnišť u vodotečí je
pohon měchů pecí vodním kolem. Jev přesouvání hutních
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Obr. 3. Zaniklý středověký důlní komplex u Vyskytné na Pelhřimovsku. Plánek reliéfních pozůstatků důlních prací (zaměřeno submetrickou GPS,Petr
Hrubý 2015). Součástí je m,agnetogram geofyzikálně proměřených ploch (Peter Milo, ÚAM FF MU Brno; Petr Hrubý, ARCHAIA Brno 2014–2015).
Fig. 3. Defunct medieval mining complex near Vyskytná in the neighbourhood of Pelhřimov. Plan of landscape relics of mining workings (surveyed with
a submetrical GPS, Petr Hrubý 2015). Included is a magnetogram of geophysically surveyed areas (Peter Milo, Department of Archaeology and Museology,
Faculty of Arts, Masaryk University; Petr Hrubý, ARCHAIA Brno 2014–2015).

Obr. 4. Šachetní pásmo s odvaly v poloze Štětinka u Vyskytné na Pelhřimovsku. Foto před odlesněním v roce 2012, P. Hrubý.
Fig. 4. Shaft zone with spoil heaps in the Štětinka site near Vyskytná in the
neighbourhood of Pelhřimov. Photo before deforestation in 2012, P. Hrubý.

Obr. 5. Šachetní pásmo s odvaly v poloze Štětinka u Vyskytné na Pelhřimovsku. Foto po odlesnění v roce 2015, P. Hrubý.
Fig. 5. Shaft zone with spoil heaps in the Štětinka site near Vyskytná in the
neighbourhood of Pelhřimov. Photo after deforestation in 2015, P. Hrubý.
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pracovišť do údolí a jejich územní stabilizace byl prokázán
v západním Harzu, kde se pro tento typ areálů vžilo označení
Talhütten a kde tento proces probíhal od počátků 13. století
v souvislosti s právními a organizačními změnami ale také
s technickými inovacemi, především se zaváděním pohonu
měchů pecí vodním kolem (Bartels et al. 2007). Tento jev
však může souviset i s blízkostí gravitačních úpraven, které
mokrou cestou produkovaly rudní koncentráty a s hutěmi
proto byly z praktických důvodů prostorově propojené.

A tak i hutě jsou blízko vody bez ohledu na to, zda měchy
pecí vodní kola skutečně poháněla.

DOKLADY DŮLNÍ ČINNOSTI
1. Vyskytná na Pelhřimovsku

Mezi povrchovými relikty středověkých důlních areálů byl
nověji zkoumán komplex v lese Štětinka a na přilehlých orných plochách 2000 m jjz. od Vyskytné, okr. Pelhřimov
(průzkumy a zaměření Archaia Brno 2013–2015). Jihozá-

Obr. 6. Hornická želízka. 1–2: Vyskytná (PE), př. č. Ji-B-16-216 a 270; 3–10: Opatov (JI), př. č. Ji-B-16-147 a 148, Ji-B-16-151 a Ji-B-16-155 až 158. Uloženo
v MVJ. Foto P. Duffek, úprava P. Hrubý.
Fig. 6. Picks. 1–2: Vyskytná (PE), Acc. No. Ji-B-16-216 and 270; 3–10: Opatov (JI), Acc. No. Ji-B-16-147 and 148, Ji-B-16-151 and Ji-B-16-155 to 158.
Stored in Museum of Vysočina Region in Jihlava. Photo P. Duffek, edited by P. Hrubý.

Obr. 7. Vyskytná na Pelhřimovsku. Zlomky keramických nálezů 13.–14. století. Povrchový průzkum ARCHAIA Brno. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 7. Vyskytná near Pelhřimov. Fragments of 13th-14th century ceramic finds. Surface survey ARCHAIA Brno. Photographed and edited by P. Hrubý.
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Obr. 8. Vyskytná na Pelhřimovsku. Ukázka středověkých kovových artefaktů z areálu hornického sídliště a přilehlých důlních provozů. Povrchový průzkum ARCHAIA Brno. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 8. Vyskytná near Pelhřimov. Examples of medieval metal artefacts from the area of a mining settlement and the adjacent mining facilities. Surface
survey ARCHAIA Brno. Photographed and edited by P. Hrubý.

padní část komplexu, jehož součástí je i zaniklé hornické
sídliště (Hrubý et al. 2015, Derner et al. 2016), se dotýká
vrstevnice 700 m, čímž se řadí k nejvýše situovaným na
Vysočině. Samotné pozůstatky po hornické činnosti v podobě jámových tahů, samostatných jam či dvoj- až trojjam
a odvalů se rozprostírají ve směru dvou či tří paralelních
popř. subparalelních dobývaných struktur od JZ–SV (obr.
3–5). Hlavní jámový tah, v jednom místě přerušený popř.
nedochovaný, dosahuje tak délky až 760 m. Relikty po těžbě
a prospekci zaujímají plochu okolo 3,2 ha. Zaměřeny byly
pomocí GPS se submetrickou přesností.
Z hmotných dokladů hornické činnosti lze jmenovat
i soubor želízek (obr. 6: 1–2). Z povrchových vrstev na hlavním jámovém tahu s odvaly i v jeho okolí pochází soubor
zlomků keramiky, kterou můžeme jen rámcově datovat do
13.–14./15. století (obr. 7). Lepším vodítkem datování je
soubor přezek z měďnatých slitin, z nichž tři exempláře
řadíme k obloukovým přezkám 13.–14. století. Původně
jeden celek tvoří velká profilovaná přezka s odsazením a
k tomu litý rámeček s kráčejícím lvem s otvory pro uchycení na týlní destičku. Blízkou analogií je rámeček se lvem
z městského prostředí na lokalitě Höxter v Severním Porýní
- Vestfálsku, který je v tamním prostředí datována do první
poloviny 13. století (Krabath 2001/1). Nejbližší domácí analogií je rozměrově shodný rámeček s podobně ztvárněnou
kočkovitou šelmou z důlní lokality Havírna u Štěpánova nad
Svratkou a datovaný do 13.–14. století (Hrubý et al. 2015).
Dalším nálezem je menší oblouková přezka spojená v týlu
s dvoustrannou destičkou s pěti nýty a zdobenou jemným
rytím. Z dalších artefaktů možno jmenovat železný třmenový závorkový zámek trojúhelníkového tvaru. Nejstarší zámky
těchto typů se u nás vyskytují ve 14. století, v jihoněmeckém
prostředí pak již na sklonku 13. století. Nalezeno zde bylo
i odlévané prolamované nákončí, kruhová přezka nebo
zdobená opasková destička (obr. 8).

2. Opatov u Jihlavy

Další nově zkoumanou lokalitou s relikty staré důlní
činnosti je hornický areál 1400 m ssz. od Opatova (okr.
Jihlava), ve východní části pelhřimovského rudního revíru. Jámy tvoří tři paralelní linie směru JZ–SV, což působí,
jako by sledovaly tři mineralizované struktury směru, který
je pro žilné struktury Pelhřimovska typický (obr. 9 a 10).
Vzdálenost nejjižnějšího jámového a odvalového pásma
od prostředního pásma jam je 45–50 m. Vzdálenost mezi
prostředním a nejsevernějším pásmem je pak ca. 130 m.
V nejsevernějším pásmu se v současnosti dá rozlišit 8 jam
na délce 75 m bez odvalů nebo jen s nepatrnými konvexními
tvary. Vzájemná vzdálenost jam kolísá mezi 9–12 m. Prostřední pásmo délky 165 m je tvořeno 16 jámami s rozestupy
okolo 8–12 m. Nejjižněji situované pásmo jam a odvalů je
přerušeno aplanací na orné a zatravněné ploše, avšak původně mohlo jít o souvislý tah celkové délky 390 m. Pouze
u tohoto tahu pozorujeme přesvědčivé odvaly s žilovinou,
prozrazující skutečné dosažení a rozfárání mineralizované
struktury. V západní části tahu dnes rozlišujeme celkem 22
jam různých rozměrů a stavu zachování. Vzdálenosti mezi
největšími z nich se pohybují v rozmezí 9–12 m, výjimečně
i 15–20 m. Menší jámy jsou od sebe vzdáleny často 4–6 m.
Severovýchodní část tahu (již na k. ú. Dudín) je tvořena
souvislou linií 13 jam na délce 100 m. Přibližné středověké
datování lokality se v počáteční fázi průzkumu odvozovalo
od obecnějších historických souvislostí rudného hornictví
na Pelhřimovsku a od dosavadních archeologických nálezů
získaných detektorovou činností, kdy šlo výlučně o artefakty
středověké, obr. 11).
Důležitý údaj o autentických rozměrech a tvaru šachet ve
13. století přináší průzkum jedné ze šachet (Jaroslav Hav
líček a Karel Malý MVJ, Petr Hrubý a Jakub Těsnohlídek
ARCHAIA Brno, 2015). Odval okolo předmětné šachty byl
součástí morfologicky složitějšího pásma a vytvářel nad
šachtou typický trychtýřovitý tvar o průměru asi 10 m. Díky
5
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poklesu hladiny stagnující vody se v říjnu 2015 podařilo
zdokumentovat ohlubeň šachty v rulovém podkladu (obr.
12–17). Šachta měla zhruba čtvercový profil s délkou strany
okolo 2–2,1 m. Byla vybavena výdřevami, sestávajícími ze
čtyř rohových stojících kuláčů o průměrech 18–20 cm, které
držely vnější plášť ze štípaných vodorovně kladených desek
a to nejméně na třech ze čtyř stěn šachty. Dřeva z horních
partií výdřev šachty na hladině vody byla všechna jedlová.

U čtyř z odebraných vzorků (č. 0401, 0402, 0404 a 0405)
se podařilo naměřit data smýcení do zimních období let
1266/1267 a 1267/1268 (Tomáš Kyncl 2015). Tato subtilní
výdřeva odpovídá spíše středověkým studním či jímkám a je
nepodobná výdřevám s masivními vodorovnými šachetními
rámy a vnějším pláštěm ze svisle vestavěných desek, jaké
známe např. ze šachet v Dippoldiswalde či na lokalitě Altenberg v Siegerlandu (Weisgerber 1998). Z toho by se dalo

Obr. 9. Středověká hornická lokalita u Opatova (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Zaměření jámových a odvalových tahů s vyznačením zkoumané
šachty s výdřevou. Zaměření pomocí GPS P. Hrubý.
Fig. 9. Medieval mining site near Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov mining district. Surveying of mining pits and spoil heaps with marking of
the timbered shaft explored. GPS surveying by P. Hrubý.

Obr. 11. Hornická želízka z lokality Opatov (JI). Foto P. Duffek, úprava P. Hrubý.
Fig. 11. Picks from Opatov site (JI). Photo P. Duffek, edited by P. Hrubý.
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Obr. 10. Šachetní pásmo s odvaly u Opatova (okr. Jihlava) v pelhřimovském
revíru. Foto P. Hrubý.
Fig. 10. Shaft zone with spoil heaps near Opatov (Jihlava District) in the
Pelhřimov mining district. Photo P. Hrubý.

Obr. 13. Středověká hornická lokalita u Opatova (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Odčerpávání vody při průzkumu šachty s dochovanými
výdřevami. Průzkum ARCHAIA Brno a MVJ. Foto P. Hrubý.
Fig. 13. Medieval mining site near Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov
mining district. Water draining during survey of a shaft with preserved
timbering. Survey ARCHAIA Brno and Museum of Vysočina Region in
Jihlava. Photo P. Hrubý.

Obr. 12. Středověká hornická lokalita u Opatova (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Pohled na šachetní ústí s ohlubní a dochovanými výdřevami.
Foto P. Hrubý.
Fig. 12. Medieval mining site near Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov
mining district. A view of the mouth of a shaft with bank and preserved
timbering. Photo P. Hrubý.
Obr. 14. Opatov (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Detailní pohled
na výdřevy šachty. Průzkum ARCHAIA Brno a MVJ. Foto P. Hrubý.
Fig. 14. Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov mining district.
Detailed view of shaft timbering. Survey ARCHAIA Brno and Museum of
Vysočina Region in Jihlava. Photo P. Hrubý.
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Obr. 15. Opatov (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Průřez ústím šachty a odvalem. Průzkum ARCHAIA Brno a MVJ. Měřil a kreslil J. Těsnohlídek,
úprava P. Hrubý.
Fig. 15. Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov mining district. Cross-section through the mouth of a shaft and through the spoil heap. Survey ARCHAIA Brno and Museum of Vysočina Region in Jihlava. Measured and drawn by J. Těsnohlídek, edited by P. Hrubý.

Obr. 16. Opatov (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Půdorys a pohledy
v ústí zkoumané šachty s výdřevami. Průzkum ARCHAIA Brno a MVJ.
Měřil a kreslil P. Hrubý.
Fig. 16. Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov mining district. Ground
plan and views in the mouth of the timbered shaft explored. Survey ARCHAIA Brno and Museum of Vysočina Region in Jihlava. Measured and
drawn by P. Hrubý.

Obr. 17. Opatov (okr. Jihlava) v pelhřimovském revíru. Detaily odebraných dřev ze šachty. Průzkum ARCHAIA Brno a MVJ. Foto P. Hrubý.
Fig. 17. Opatov (Jihlava District) in the Pelhřimov mining district. Details of wooden elements recovered from the shaft. Survey ARCHAIA Brno and
Museum of Vysočina Region in Jihlava. Photo P. Hrubý.
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Obr. 18. Čejkov na Pelhřimovsku. 1: Ortofotomapa s porostovými anomáliemi indikujícími průběh jámového tahu.
V nivě poroka je vyznačen zpracovatelský areál se struskovištěm. Podklad převzat z mapového serveru ČÚZK
(http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec); 2: Císařské otisky
Stabilního katastru z roku 1829, na nichž je průběh důlního
tahu dobře patrný. V nivě potoka se nalézá struskoviště.
Podklad z mapového serveru ČÚZK, kat. č. 0821-1 (http://
archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c0821-1).
Fig. 18. Čejkov near Pelhřimov. 1: Orthophoto map with
spatial anomalies indicating the course of the zone of mining pits. Ore processing plant and slag dump are marked in the floodplain of a stream. The background map
was borrowed from the map server of Czech Office for
Surveying, Mapping and Cadastre (http://geoportal.cuzk.cz/
geoprohlizec/?lng=EN); 2: Imperial Imprints of the Stable
Cadastre of Bohemia from 1829, which clearly show the
course of the mining zone. Slag dump is situated in the floodplain of a stream. Background map from the map server
of Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Cat.
No. 0821-1 (http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/
cio_query_01.html?mapno_cm=c0821-1).
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Obr. 19. Čejkov na Pelhřimovsku. Magnetogram zobrazující naměřené podpovrchové anomálie v nivě potoka se struskovištěm a dalšími indíciemi
úpravnického areálu. Podklad převzat z leteckých map TopGis na mapovém serveru mapy.cz (http://mapy.cz/letecka), stav leden 2016. Geomagnetické
měření P. Milo, J. Zeman (ÚAM FF MU Brno) a P. Hrubý (ARCHAIA Brno).
Fig. 19. Magnetogram showing the underground anomalies detected in the floodplain of a stream with slag dump and other indications of an ore processing
plant. The background map was borrowed from aerial maps TopGis on the map server mapy.cz (http://mapy.cz/letecka), as in January 2016. Geomagnetic survey P. Milo, J. Zeman (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno) and P. Hrubý (ARCHAIA Brno).

vyvozovat, že jde o šachtu vodotěžní a spíše nehlubokou,
jejímž úkolem bylo soustřeďovat vodu odváděnou z blízkých
podpovrchových dobývek, snad jednou směrnou chodbou.
Z této šachty se pak voda čerpala pomocí vrátku k povrchu
a odváděla do blízkého potoka. Hloubku šachty neznáme
a těžko se vysvětluje i odval značné kubatury v okolí této
i sousedních šachet. Stejně tak není znám způsob ukotvení
rohových stojek v podzemí: buď je šachta skutečně mělká
a kuláče jsou zapuštěny v počvě nebo spočívají ve vodorovném rámu, ukrytém v přesněji neznámé hloubce pod
hladinou.

DOKLADY ÚPRAVY
A METALURGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ RUD
1. Hutniště Čejkov na Pelhřimovsku

Hutniště u Čejkova řadíme mezi typické metalurgické
provozy v údolí vodotečí (obr. 18 a 19). Geomagnetické
měření ukazuje rozsáhlé anomálie v jižní části lokality (asi
30 × 30 m), kde bylo povrchovými průzkumy i mikrosondážemi nalezeno značné množství hutnických strusek (obr. 20).
10

Další geomagnetickou anomálii nalezneme v severní části
areálu. V ploše mezi těmito anomáliemi se nachází lokální
až bodové podpovrchové objekty, které lze znovu vzhledem
k vyšším hodnotám nT interpretovat nejspíš jako pozůstatky
metalurgických zařízení (Peter Milo, Jan Zeman, ÚAM FF
MU Brno; Petr Hrubý, ARCHAIA Brno, 2014–2015). Z lokality pochází hlavně z deponií hutnických strusek zlomky
keramiky, datovatelné jen rámcově do 13.–14. století, z níž
snad jasnějším vodítkem je fragment dna nádoby se značkou
(obr. 20). V areálu hutniště byly nalezeny také tři fragmenty
kamenných vyzdívek, popř. nístějí pecí. Jedná se o ploché
zlomky ruly s vysokotepelně postiženou vnitřní stěnou, na
níž pozorujeme sklovitě slinutou nataveninu (obr. 21).

2. Úprava a hutnictví rud v blízkosti důlních
tahů u Vyskytné na Pelhřimovsku

Cenná data přinesly v tomto směru opět prospekce v blízkosti důlního areálu u Vyskytné na Pelhřimovsku. Účinné
bylo geofyzikální měření pomocí magnetometru, kterým
byla v nezalesněných částech lokality proměřena souvis-
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Obr. 20. Středověký hutnický areál v nivě potoka u obce Čejkov, trať v Trsovských (okr. Pelhřimov). 1–9: Nálezy strusek po hutnictví Pb-Ag rud; 11:
zlomek dna keramické nádoby se značkou. Průzkum 2011, 2013 ARCHAIA Brno. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 20. Medieval metallurgical area in the floodplain of a stream near the village of Čejkov, tract of land “v Trsovských” (Pelhřimov District). 1–9: Slags
from metallurgy of Pb-Ag ores; 11: marked bottom fragment of a ceramic vessel. Survey 2011, 2013 ARCHAIA Brno. Photographed and edited by P. Hrubý.

lá plocha s výměrou okolo 6,4 ha (Peter Milo, ÚAM FF
MU Brno; Petr Hrubý, ARCHAIA Brno 2014–2015). Bylo
zde zjištěno několik prostorově vymezených magnetických
anomálií, v jejichž plochách byly nalezeny koncentrace
kovářských strusek, indikující polohu několika kovářských
pracovišť (obr. 3: B-D, obr. 22: 4-6). V jednom případě však
průzkum v takto vymezené oblasti magnetických anomálií
rozměrů ca. 30 × 30 m přinesl výlučně strusky po hutnění
polymetalických rud (obr 3: A, obr. 23). Tato anomálie se jeví
srovnatelně velká jako např. anomálie na hutnických areálech
v údolích vodotečí a lze ji zejména díky výskytu strusek lze
považovat za indikátor zaniklého hutnického pracoviště,
které podle archeologických nálezů vztahujeme k druhé
polovině 13. až do 14. století. Plocha je situována zcela mimo
jakýkoliv zdroj vody. Mezi artefakty, dokládající metalurgii
barevných kovů řadíme nálezy olověných úkapků (obr. 24).
Ve vzdálenosti asi 30 m od důlních reliktů byl v jihozápadní části lokality nalezen i fragment žulového mlecího
kamene, který je dokladem přítomnosti rudního mlýna. Jde
o úlomek z vnějšího okraje žernovu s rotačními rýhami na

pracovní ploše. Středový otvor se nedochoval, odhadovaný
průměr je okolo 70 cm (obr. 25: 2). Jedná se o polohu mimo
jakýkoliv zdroj vody, což vede k závěru, že rudní mlýn byl
v tomto případě spíš menší a subtilnější, poháněný snad
zvířecí silou.

3. Koječín na Havlíčkobrodsku, lesní trati
Hradiště, Lefanka a Sochorov

Těžební komplex, čítající celkem 161 jam se nalézá v lese
asi 2000 m severovýchodně od středu obce Herálec a ca. 1200
m jižně od středu obce Koječín (obr. 26). Jedná se o hlavní
více či méně souvislé důlní pásmo jam směru ZSZ–VJV
délky asi 1600 m, indikované největšími jámami a odvaly
a několika dalšími kratšími liniemi menších jam buď ve směru zdejší těžené mineralizované struktury, anebo příčně na
její průběh (zaměření pomocí ruční GPS J. Havlíček). Část
jam na východním břehu Nohavického potoka se nalézá na
katastrálních územích Úsobí a Dobrohostov.
V zóně mezi rozfáraným mineralizovaným tělesem a vodotečí (Nohavický potok) se na levém břehu v délce několik
11
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Obr. 21. Čejkov na Pelhřimovsku. Zlomky vyzdívek nebo nístějí pecí.
Foto P. Hrubý.
Fig. 21. Čejkov near Pelhřimov. Fragments of linings or hearths of furnaces. Photo P. Hrubý.
Obr. 22. Tzv. celotvary kovářských strusek z různých středověkých zpracovatelských lokalit centrální Českomoravské vrchoviny; VYS: Vyskytná
(PE); OPA: Opatov (JI) v pelhřimovském revíru. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 22. Whole individual forms of forging slags from various medieval
processing localities in the central part of the Bohemian-Moravian Highlands; VYS: Vyskytná (PE); OPA: Opatov (JI) in the Pelhřimov mining
district. Photographed and edited by P. Hrubý.
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desítek metrů nalézají haldy hlušiny i úpravnického odpadu,
které jsou v reliéfu potoční nivy i pod lesním porostem
dobře patrné. Jsou evidovány řadu let; v minulosti zde byl
průzkumem získán soubor středověké keramiky a zároveň
byly analyzovány i záznamy v obecní kronice Koječín, evidující starší narativně tradované údaje o hutnictví stříbrných
rud (Rous et Malý 2004). Jedna z úpravnických hald tvořená
zejména žilovinou a rudninou a která činností potoka i dešťovými srážkami pozvolna eroduje. V profilu této haldy bylo
v roce 2016 zjištěno několik vyčnívajících dřev se stopami
mýcení nebo opracování.
V roce 2016 proběhla na rozsýpající se erodované straně
úpravnické haldy (tj. směrem k potoku) sondáž, která odkryla pozůstatky dřevěných konstrukcí blíže neurčeného
úpravnického pracoviště ze 13. století. Ve stratigrafii byly
dokumentovány promyté i nepromyté uloženiny, tvořené
žilovinou, v podobě ostrohranných zrn jednotné frakce.
Tyto uloženiny, z nichž byly odebrány vzorky na geochemickou i mineralogickou analýzu, jsou zjevně technogenního
původu a lze říci, že vznikly mletím i propíráním žiloviny.
Obsahují poměrně četné zlomky středověké keramiky, kterou podle standardních znaků řadíme do 13.–14. století.
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Na bázi tělesa se nacházela smýcená a opracovaná dřeva,
jejichž uložení budí dojem stavební konstrukce. Jedná se
o kuláče průměrů 20–30 cm a štípané desky popř. fošny. Lze
na nich pozorovat stopy po sekyře a u některých i opálení.
Pod nimi se v úrovni přírodně podmíněných nivních sedimentů nacházela dřeva, na nichž byly rovněž patrné stopy
sekání a opalování, avšak která ležela neuspořádaně. Šlo
o křivé, neodvětvené a neodkorněné kmeny, větve a části
kořenů stromů. V tomto případě jde s vysokou pravděpodobností o relikt mýceného lesního porostu (obr. 27 a 28).
Datum smýcení dřev bylo podle tří datovatelných vzorků
dendrochronologicky stanoveno na zimu 1254/1255 (Tomáš
Kyncl 2016). K tomuto datu tak lze volně vztahovat počátky
aktivit spojených s těžbou a zejména úpravou rud v tomto
areálu. Z uloženin technogenního původu byly odebrány
půdní vzorky na geochemický a mineralogický rozbor, jejichž výsledky by mohly v blízkém budoucnu k přesnějšímu
pochopení lokality přispět (obr. 29). Zatím lze říci, že mezi
zjištěnými minerály patří mezi nejzajímavější běžně přítomný tetraedrit se stříbrem (Karel Malý 2016).
Vzhledem k přítomnosti technogenních uloženin, které
prošly mletím a plavením i vzhledem k nálezu úlomku

Obr. 23. Středověký hutnický areál poblíž jámového tahu jižně od Vyskytné (okr. Pelhřimov). Ukázky strusek po hutnictví polymetalických rud. Průzkum
2015 ARCHAIA Brno. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 23. Medieval metallurgical area near a zone of mining pits south of Vyskytná (Pelhřimov District). Examples of slags from metallurgy of polymetallic
ores. Survey 2015 ARCHAIA Brno. Photographed and edited by P. Hrubý.
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mlecího kamene (obr. 25: 1) lze nálezovou situaci s jistou
opatrností interpretovat jako pozůstatky rudného mlýna.
Přesnější funkční a technické interpretaci pozůstatků tohoto středověkého pracoviště a technického zařízení brání
dosud nedostatek ložiskově mineralogických dat. U Koječína
je podle Morávek et al. 1992 a Morávek 2015 šlichovou
prospekcí potvrzen výskyt zlata. Na lokalitě však v technogenních sedilmentech i v nivních aluviích bylo šlichování
s pánvemi i se splavem (Jiří Valkony, Petr Hrubý 2016) zatím
na Au negativní. V okolí lokality zatím nebylo opakovanou
prospekcí detekováno ani struskoviště, které by mohlo potvrdit těžbu polymetalických rud a produkci Pb/Ag. Dalšími
dvěma kontrolními řezy na levém, tzn. západním břehu

potoka, byla v listopadu 2016 zjištěna souvislá a zpevněná
vrstva žiloviny, která tvoří významnou součást výplně nivy.
V blízkosti úpravnických hald, ale i na jámových a odvalových tazích proběhl v roce 2016 řízený a dokumentovaný
detektorový průzkum, který kromě různých novodobých
železných artefaktů přinesl několik středověkých hornických
želízek, soubor středověkých podkov nebo jejich zlomků
a dalších předmětů (ARCHAIA Brno). Z výstrojních a oděvních součástí lze jmenovat obloukovou mosaznou opaskovou
přezku, datovatelnou rámcově do 13.–14. století (obr. 30: 1).
Interpretačně významný je slitek olova, patřící mezi typické
artefakty z lokalit, zaměřených na produkci stříbra a olova
z polymetalických rud (obr. 30: 2).

Obr. 24: Slitky a úkapky olova. Středověký zpracovatelský areál u Vyskytné na Pelhřimovsku. Průzkum 2015 ARCHAIA Brno. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 24. Lead pigs and drops. Medieval processing plant near Vyskytná in the neighbourhood of Pelhřimov. Survey 2015 ARCHAIA Brno. Photographed
and edited by P. Hrubý.
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Obr. 25. Zlomky mlecích kamenů z důlních a úpravnických areálů. 1:
Vyskytná (okr. Pelhřimov, 2: Koječín (okr. Havlíčkův Brod). Foto a úprava
P. Hrubý.
Fig. 25. Fragments of millstones from mining and processing areas. 1:
Vyskytná (Pelhřimov District), 2: Koječín (Havlíčkův Brod District).
Photographed and edited by P. Hrubý.

Obr. 26. Koječín na Havlíčkobrodsku. Zaniklý středověký důlní areál s vyznačením úpravnických hald a místa výzkumu Podklad převzat z mapového
serveru ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec).
Fig. 26. Koječín near Havlíčkův Brod. Defunct medieval mining area with marking of tailings and place of survey. The background map was borrowed
from the map server of Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?lng=EN).

15

Hrubý: Nové průzkumy středověké montánní krajiny na Českomoravské vrchovině

Obr. 27. Koječín na Havlíčkobrodsku. Celkový pohled na řez úpravnickou haldou na břehu Nohavického potoka. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 27. Koječín near Havlíčkův Brod. General view of a cross-section through tailings on the shore of the Nohavický Stream. Photographed and edited
by P. Hrubý.

Obr. 28. Koječín na Havlíčkobrodsku. Detailní ortofoto části řezu úpravnickou haldou na břehu Nohavického potoka. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 28. Koječín near Havlíčkův Brod. Detailed orthophoto of a part of the cross-section through tailings on the shore of the Nohavický Stream. Photographed and edited by P. Hrubý.

ZÁVĚREČNÁ ÚVAHA

Datování počátků důlní a úpravnické činnosti u Koječína
do období po roce 1254/1255 dobře konvenuje s listinným
údajem z roku 1252 o mincmistru v nedalekém Humpolci,
jehož přítomnost zde bývá chápána jako dohled nad důlní
činností s pravomocí pro celou Vysočinu (domino Heinrico
magistro monete in Gumpolz; RBM I, č. 1316, 606, Jan 2006).
Stáří prací u Koječína konvenuje i s údajem z listiny Smila
z Lichtenburka vydané 5. listopadu 1257 v sedleckém klášte16

ře, v níž se píše o stříbrných dolech u Brodu, Bělé, Přibyslavi
a Šlapanova (de argentifodinis in Brode, Bela, Zlappans et
Priemezlawes; CDB V/1, č. 138, 223). Datování počátků
důlní činnosti u Opatova mezi Jihlavou a Pelhřimovem do
let 1266/1267 a 1267/1268 dobře konvenuje s dendrochronologickými daty z lokality Cvilínek u Černova, s nímž se
prakticky shoduje (Hrubý et al. 2012). Na rozdíl od Hav
líčkobrodska, ale i Jihlavska nenalézáme na Pelhřimovsku
žádné údaje listinné, které by se přímo vztahovaly k rud-
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Obr. 29. Koječín na Havlíčkobrodsku. Ukázka vtroušeného zrudnění se sfaleritem, nalezeno v technogenních uloženinách zkoumané haldy. Foto a úprava
P. Hrubý.
Fig. 29. Koječín near Havlíčkův Brod. Example of a disseminated mineralization with sphalerite, found in technogenic deposits of the tailings explored.
Photographed and edited by P. Hrubý.

Obr. 30. Koječín na Havlíčkobrodsku. Opasková přezka a slitek olova, nalezeno detektorovým průzkumem. Foto a úprava P. Hrubý.
Fig. 30. Koječín near Havlíčkův Brod. Belt buckle and a lead pig, found during detector survey. Photographed and edited by P. Hrubý.
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nému hornictví. To činí archeologicky získané poznatky
jedinečnými a mimořádně cennými. Se zvýšeným tempem
prospekční a důlní činnosti na Pelhřimovsku v této době by
snad mohla souviset listina Přemysla Otakara II. ze 3. ledna
1272. Jde o privilegium, kterým se Jihlavě na každém nově
vyměřeném dole u Ústí (Vst) dostává po jednom lánu. Dále
se Jihlavě přiznávají práva propůjčovat a vyměřovat míry na
horách, které v Ústí byly nalezeny a které v budoucnu budou
nalezeny mezi Jihlavou a Ústím (iura in montibus, qui in
Vst sunt inventi et qui adhuc inter Yglauiam et Vst inventi
fuerint). Někdy se při výkladu tohoto textu uvažuje o Ústí
14,5 km severozápadně od Jihlavy (Kejř 1998, Hrubý 2011).
Jindy se však soudí, že jde o vítkovské město Ústí (CDB V/2,
650, 278, Šmahel et al. 1988), k čemuž vede i konfirmace
tohoto privilegia Karlem IV. z roku 1345 (Vsk super fluvio
Losnicz; CDM VII/2, 618, 451). V druhém případě je územím, kde měli jihlavští právo propůjčovat a vyměřovat doly
a kterýžto region tak spadal pod horní pravomoci Jihlavy,
nad jakoukoliv pochybnost Pelhřimovsko.
Pokud jde o produkci úpraven hutí, pociťujeme v bádání
především absenci autentických nálezů jejich produktů, tedy
vyhutněných barevných a drahých kovů (srov. Hrubý 2014).
Majoritním nálezovým materiálem je hutnický odpad, tj.
strusky. Analýzy strusek po hutnění polymetalických rud
byly dosud provedeny na značném množství vzorků ze všech
revírů centrální Českomoravské vrchoviny. Na Jihlavsku byly
analyzovány strusky z lokalit vázaných na starohorskou dislokaci, Smrčenský či Bělokamenský potok (Malý et al. 2007,
Kapusta et al. 2012, 2014). Na Havlíčkobrodsku pak z hutnišť
při Sázavě u Stříbrných Hor, na Borovském potoce, u Utína
a u České Bělé (Malý et Rous 2001, Rous et Malý 2004,
Janíčková et al.. 2012). Na Pelhřimovsku byly analyzovány
vzorky z lokality Cvilínek a z hutniště u Čejkova (Hrubý a kol.
2012, Kapusta et al. 2015). Přesto by se mohlo zdát, že počet
analýz stále není reprezentativní a neumožňuje bezpečně se
vyslovit ke konkrétním technologiím středověkého hutnictví a zejména k otázce přípravy různých typů koncentrátů,
jejichž hutnické zpracování se podle složení lišilo.

SUMMARY
1. Introduction

In the 13th–14th century, the central part of the Bohemian-Moravian Highlands experienced a boom of medieval ore
mining targeted mainly at silver and lead production. In this
area, there were numerous mines, ore preparation plants and
smelting works (Fig. 2). Preparation plants are mostly located
near watercourses, where the distance between mines and
flowing water is minimal. The most typical relics of smelting
works are slag dumps. These can be visible in the form of slag
heaps covered with vegetation, but most of them are already
levelled to the ground and silted in the floodplain of streams
and rivers or are visible directly in the riverbeds. Preparatory
plants are usually interconnected with smelting works. It
is supposed that the reason why metallurgical facilities are
placed near watercourses consists in the fact that the bellows
of furnaces were powered by waterwheels. This phenomenon,
18

however, can also be associated with the neighbourhood of
gravity separation plants, which produced ore concentrates
with the help of water and were therefore for practical reasons
spatially interlinked with smelting works. And so it came that
smelteries also are located near waters, regardless of whether
the furnace bellows were indeed powered by water or not.

2. Evidence of mining activity
2.1. Vyskytná in the neighbourhood of
Pelhřimov

Among medieval mining relics examined recently
was a complex near Vyskytná, Pelhřimov District. The
south-western part of the complex, which also comprises
a deserted settlement (Hrubý et al. 2015, Derner et al. 2016),
touches the contour line of 700 m, whereby it falls within
the highest situated settlements in the Vysočina Region.
Mining activity is frequently evidenced by picks (Fig. 6: 1–2).
The 13th–14th/15th century pottery (Fig. 7) was found on
the main pit zone and in its neighbourhood. A support for
dating is represented by a collection of buckles and other
metal finds (Fig. 8).

2.2. Opatov near Jihlava

Among recently examined localities is a mining area
situated 1400 m NNW of Opatov (Jihlava District). Mining
pits are arranged in three parallel lines running in SW–NE
direction. Only in the southern pit zone we can observe
distinct spoil heaps with gangue. Important information
on the dimensions and shape of 13th century shafts resulted
from examination of one of the shafts. A decrease in water
level in October 2015 made it possible to document the
shaft bank in gneiss bedrock (Fig. 12–17). The shaft had an
approximately quadratic profile with side length of about
2–2.1 m and it was timbered. In four samples it was possible to identify the felling dates which fall within the winter
months of 1266/1267 and 1267/1268.

3. Evidence of preparation and metallurgical
processing of ores
3.1. Smeltery Čejkov in the neighbourhood
of Pelhřimov

Smelting works count among metallurgical facilities which
are placed in the valleys of watercourses (Fig. 18 and 19).
Geomagnetic survey revealed extensive anomalies in the
southern part (about 30 × 30 m), where a large amount of
metallurgical slags were found (Fig. 20). Another anomaly
can be observed in the northern part of the area. From the
locality come ceramic fragments which can be dated to the
13th–14th centuries (Fig. 20). The site also yielded three
fragments of stone linings or hearths of furnaces (Fig. 21).

3.2. Preparation and metallurgy of ores close
to mining zones in the neighbourhood of
Vyskytná near Pelhřimov

Geomagnetic survey detected here several anomalies,
where forging slags were concentrated (Fig. 3: B-D, Fig.
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22: 4–6). In one case, however, survey of an anomaly sized
about 30 × 30 m yielded exclusively slags from metallurgy of
polymetallic ores (Fig. 3: A, Fig. 23). Among artefacts attes
ting to metallurgy of non-ferrous metals count the finds of
lead drops (Fig. 24). At a distance of about 30 m from mining
relics, a millstone fragment was found in the south-western
part of the locality. This find testifies to the existence of an
ore mill, which was not located near a watercourse.

(1334–1349), ed. P. Ritter v. Chlumecky, Chytil, J. Brandl,
v. Brünn 1858.
Císařské otisky Stabilního katastru (Čejkov - Čechy),
převzato z http://archivnimapy.cuzk.cz.
RBM I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae
et Moravice, Pars I Annorum 600–1253. Ed. K. J. Erben.
Pragae 1855.

3.3. Koječín in the neighbourhood of
Havlíčkův Brod

Bartels Chr., Fessner M., Klappauf L., Linke F. A.
(2007): – Montanregion Harz. Kupfer, Blei und Silber aus
dem Goslarer Rammelsberg von den Anfängen bis 1620.
Die Entwicklung des Hüttenwesens von den frühmittelalterlichen Schmelzpätzen im Wald bis zur Metallerzeugung
in großem Maßtab am Beginn des 17. Jahrhunderts nach
den archäologischen und schriftlichen Quellen. Bochum.
Derner K., Hrubý P. et Schubert M. (2016): Mittelalterliche Silberproduktion im wettinischen und přemyslidischen Regierungsraum: neue archaologische Untersuchungen. – Der Anschnitt, 6: 216–241.
Havlíček J. (2007): Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini) – Verhüttungsanlage
bei der wüsten Bergbausiedlung Herliwinberg (Mons
Herliwini). – Stříbrná Jihlava 2007 – Silberne Stadt Jihlava,
2007: 222–227.
Hrubý P. (2011): Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného
areálu v letech 2002–2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví – Jihlava – Staré Hory (Iglau – Altenberg). – Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in
den Jahren 2002–2006. Zum Studium des mittelalterlichen
Erzbergbaus. – In: Jan Klápště et Zdeněk Měřínský
(curantibus editae): Dissertationes archaeologicae brunenses pragensesque, 9. Praha-Brno.
Hrubý P. (2014): Od hertovního stříbra až téměř k minci
neboli od hutí až téměř k mincovnám – Von Blicksilber
bis quasi Münzen oder von Hütten bis quasi Münzprägestätten. – Archaeologia historica, 39/2: 609–637.
Hrubý P., Hejhal P., Hoch A., Kočár P., Malý K., Macháňová L., Petr L., Štelcl J. (2012): Středověký úpravnický
a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku.
– Das mittelalterliche Aufbereitungs- und Bergbauareal
Cvilínek bei Černov in der Region Pelhřimov. – Památky
archeologické, 103: 339–418.
Hrubý P., Malý K. et Lajtkepová P. (2015).: Zmizelý svět
středověkého hornictví na Českomoravské vrchovině.
Katalog k výstavě realizované 11. září – 10. listopadu 2015
v Muzeu Vysočiny Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava.
Hrubý P., Malý K. et Milo P. (2016): Archeometalurgie
a geofyzika středověkých arealů zaměřených na produkci
drahých kovů – Archaeometallurgy and geophysics of the
medieval sites specialized on precious metal production.
– Archaeologia historica, 41/2: 39–63.
Jan L. (2006): Václav II. a struktury panovnické moci. Brno.
Janíčková K., Dolníček Z. et Malý K. (2012): Fázové slo-

The mining complex is situated about 2000 m northeast
of the village of Herálec (Fig. 26). On the left bank between
the mineralised body and the watercourse there are piled up
tailings and preparation waste. Test pits were laid out here in
2016. The stratigraphy of tailings included gangue deposits,
which contain fragments of medieval pottery. At the base
of the body there were pieces of felled and dressed wood,
whose arrangement reminds of a building construction. The
felling date of wood was determined by dendrochronology as
winter 1254/1255. Judging from the presence of technogenic
deposits and a millstone fragment, the find context can be
interpreted as remnants of an ore mill.

4. Conclusion

The dating of mining activity in the vicinity of Koječín
after 1254/1255 is in accordance with a 1252 written mention
of a mint master in nearby Humpolec (domino Heinrico
magistro monete in Gumpolz; RBM I, No. 1316, 606, Jan
2006). The dating of the origins of mining activity near
Opatov to the years 1266/1267 and 1267/1268 corresponds
to dendrochronological dates from the Cvilínek site near
Černov (Hrubý et al. 2012). The region around Pelhřimov
completely lacks any written documents on ore mining. This
makes the acquired archaeological evidence unique and particularly valuable. As regards the production of preparatory
plants and smelting works, we can feel in our research certain absence of authentic products, that is, non-ferrous and
precious metals. The most frequent material is metallurgical
waste – slags. The analyses of slags have been made with
a considerable amount of samples from all mining districts in
the central part of the Bohemian-Moravian Highlands. But
despite this fact it might seem that the number of analyses
is not yet sufficiently representative and it does not allow
to draw any conclusions about particular technologies of
medieval mining.
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