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Abstract: The mining settlement at Kremsiger in the Ore Mountains, which dates back to the 13th and 14th centuries, has been explored in the 
ArchaeoMontan project since 2012. In this article, we describe results of the 2016 field research. Micro test pits demonstrated a larger scale of settlement 
than originally assumed. Moreover, regular house plots 19.45 m or 9.5 m in width were found. Next to house No. 3 were situated a furnace and rectangular 
hearth. They could function in ore testing as findings of meltage on common pottery and As-Ni casts in a fill of the house prove. A spare collection of 
animal bones and results of antracological analysis are published.  Results of archaeometallurgical analysis of technological waste prove ore testing or 
even ore smelting. Mineral nickelskutterudit itself, its particule in litharge, and As-Ni cast and Cu molt have been examined (see the supplement).
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ÚVOD
Hornická sídliště představují specifickou sídelní formu 

odlišnou od vesnic i měst. Charakterizuje je přítomnost 
profesně i právně z okolí vyděleného obyvatelstva. Vliv 
na jejich život a uspořádání mohlo mít vědomí omezené 
perspektivy existence, dále pak vazba na doly jako hlavní ur-
čující faktor jejich lokalizace a někdy i vnitřního uspořádání 
(Hrubý 2016). Absence zpoplatněných parcel, či dávkami 
zatížené zemědělsky využívané půdy mohly též přispívat 
k prostorové neustálenosti těchto sídel. Jedním z okruhů 
otázek, jimiž by se výzkum hornických sídlišť měl zabývat je 
tedy jejich uspořádání a charakter zástavby ve vztahu k výše 
uvedeným vlivům. 

Další výzvou je zatím obtížně řešitelný problém výživy 
horníků, zejména podíl vlastního zemědělství. Kdyby měla 
být sídliště zásobována výhradně dovozem potravin, vy-
žadovalo by to spolehlivě fungující trh, jaký ve středověku 
ještě nelze předpokládat (s další literaturou Klír 2010). Do-
klady vlastního zemědělství hornických sídlišť jsou zatím 
velmi vzácné, což však může souviset i s malým množstvím 
v tomto kontextu dosud provedených a publikovaných pa-
leozoologických a paleobotanických studií. 

Vlastním smyslem existence hornických sídlišť byla těžba 
nerostů. Na ni byla navázána řada dalších činností jako 
prubířství, úprava rudy a hutnictví. Zatímco zpravidla se 
předpokládá prostorové oddělení hornictví a hutnictví, na 
některých hornických sídlištích byly objeveny technolity 

svědčící pro komplexní zpravování rud přímo na sídlišti. 
Rekonstrukce technologie prubířství a případně hutnictví 
na hornických sídlištích jsou rovněž perspektivním směrem 
výzkumu. 

Na tyto tři problémové okruhy se zaměřil i roku 2016 
obnovený výzkum na hornickém sídlišti na Kresmigeru 
v české části Krušných hor. 

CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
Hornické sídliště a doly na tzv. Kremsiger Gebirge (výbě-

žek tzv. Schmiedeberského hřbetu mezi Přísečnicí a Černou 
Vodou) leží ve střední části Krušných hor 3,5 km severozá-
padně od zaniklého městečka Přísečnice a cca 10 km severo-
západně od královského města Kadaň (obr. 1). Nadmořská 
výška sídliště se pohybuje mezi 794–820 m n. m. Agrokli-
matické podmínky v oblasti jsou nepříznivé pro obilnářství. 
Délka vegetační doby je 140 dnů, průměrná roční teplota 
6,5° C, srážky zhruba 800 mm/ rok (Demek 1987). 

 Většina dolů se nachází na skarnovém tělese se svisle 
uloženými čočkami magnetitu. Skarnové těleso je protí-
náno převážně fluorit-barytovými žilami probíhajícími ve 
směru JZ–SV. Tyto žíly byly hematitizovány a některé z nich 
mohly být nositelem stříbrného zrudnění (Šrein, Bohdálek 
et Šreinová 2014). Autentické středověké písemné prameny 
k lokalitě postrádáme, známa je však díky novověké tradici 
o zaniklém středověkém hornickém městečku a údajném 
provozu mincovny (Kloub 2010, Balášová et al. 2013).
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HISTORIE VÝZKUMU DO ROKU 2014
První nálezy středověké keramiky byly na lokalitě učiněny 

regionálním badatelem L. Hykou. V roce 2012 jsme v pro-
jektu ArchaeoMontan poprvé objevili zahloubené relikty 
domů a sídliště zkoumali kombinací geofyzikálních metod, 
detektorového průzkumu a nedestruktivního povrchového 
průzkumu (Balášová et al. 2013) (obr. 2). V letech 2013 
a 2014 byl archeologickým odkryvem zkoumán přede-
vším „typový“ zahloubený dům č. 3. v jehož případě jsme 
ale zatím nebyli schopni jednoznačně rozhodnout, zda se 
jedná o zemnici, či suterén jednoduché nadzemní stavby. 
Na základě nalezené keramiky jsme sídliště datovali do 
druhé poloviny 13. až první poloviny 14. století. Dále jsme 
pokračovali v aplikaci nedestruktivních metod výzkumu, 
z nichž zejména detektorový výzkum výrazně obohatil ko-
lekci získaných technolitů (Lissek et al. 2014, Derner 2015). 
Mezi nimi zejména nálezy klejtu svědčí pro extrakci stříbra. 
Středověkou těžbu stříbra doložily i nálezy plátkového stříbra 
a stříbrem bohatých rud v místech primární „suché“ úpravy 
rud odsekáváním rudniny od žíloviny na tzv. debitážích 
(Šrein, Bohdálek et Šreinová 2014).

CÍLE A METODA VÝZKUMU ROKU 2016
Základním poznávacím postupem je nadále metoda celku 

a vzorku. Pokračuje detektorový, geofyzikální a povrchový 
průzkum ve větším rozsahu. Odkryvy se v roce 2016 naopak 
soustředily do nejbližšího okolí domu č. 3 zkoumaného 
v předchozích sezónách. Cílem bylo zjistit jeho stavební 
podobu (případné části nadzemního domu se suterénem), 
a využití jemu náležející parcely. Zhodnocení se dočkaly 
nové výsledky archeozoologické, antrakologické a paleo-
metalurgické analýzy materiálu z předchozí fáze projektu. 
Získané poznatky vypovídají o třech rovinách života sídliště: 
subsistenci (zajištění fyzického přežití obyvatel), technolo-
giích (prubířství a snad i hutnictví) a vlastním sídlení, tedy 
charakteru zástavby a organizaci sídliště. 

VÝSLEDKY VÝZKUMU
Subsistence

K otázce původu konzumovaného obilí se zatím nemů-
žeme vyslovit. Mezi makrozbytky byla ve výzkumné sezóně 
2013 nalezena pouze jedna jediná obilka žita setého z podla-
hové vrstvy zkoumaného domu č. 3 (Kočár et al. 2014). Uni-

Obr. 1. Poloha Kremsigeru.
Fig. 1. Location of Kremsiger.
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Graf 1. Struktura nálezového souboru zvířecích kostí.
Graph 1. The structure of animal bones assemblage. X axis (from left to 
right): Bos taurus, Bovinae, Sus sp., large mammal, medium mammal, large/
medium mammal, unspecified mammal. Y axis: number of bone finds (blue: 
bones, red: teeth).

Obr. 2. Interpretační plán hornického sídliště na Kremsigeru. 
Fig. 2. Interpretative ground plan of mining settlement at Kremsiger.
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kátní v prostředí hornických sídlišť je nález dvou fragmentů 
srpů při detektorovém průzkumu. Nelze ale vyloučit jejich 
využití při sečení píce. Podobně jako na ostatních hornic-
kých sídlištích postrádáme mezní pásy svědčící o trvalé 
kultivaci plužiny. K rozsáhlejší vlastní obilnářské produkci 
jsme spíše skeptičtí. Podobně vyzněl i závěr paleobotanické 
analýzy z blízkého hutniště Starý Zámek (Kočár et al. 2014). 
Více světla do obilnářství na Kremsigeru by přinesla pouze 
pylová analýza z dosud marně hledaného místního vlhkého 
sedimentu.

V nečetném osteologickém materiálu nelze odlišit místní 
chov od jedinců přihnaných na sídliště k porážce. Analýzu 
několika málo dochovaných zvířecích kostí provedl R. Kyselý 
(2015). Mezi 18 nalezenými kostmi dominovaly kosti tura 
(12 ks), pouze 3 kosti patřily praseti (asi domácímu) (graf 1). 
Přítomnost řeznických/kuchyňských záseků na postkraniál-
ních kostech tura ukazuje na konzumaci (nikoliv pohozené 
mršiny). Hojná přítomnost zubů tura ukazuje na porážení 
přímo v lokalitě. V případě zásobování masem z větší dálky 
je pravděpodobné, že hlava by nebyla předmětem dodávek 
a tudíž by zuby v materiálu nedominovaly, případně by zcela 
chyběly. Pokud bylo možno určit věk, jednalo se u tura o ne 
příliš starého nebo (ne příliš staré) jedince, u prasete jistě 
o nedospělého (nedospělé) jedince. To by nasvědčovalo 
možnosti, že nalezený tur (nebo tuři) byl chován (byli cho-
váni) na maso a ne na mléko či k potahu (k metodologii 
Peške 1994, Kyselý 2012). Průkaznost našich zjištění je ale 
vzhledem k nevelkému počtu kostí malá. Vztáhnout naše 
výsledky k obecným závěrům o chovu dobytka na hor-
nických sídlištích také nelze, vzhledem k malému počtu 
publikovaných studií, které navíc mají protikladné výsledky. 
Zatímco na hornickém sídlišti Glanzenberg u Banské Štiav-
nice byl u tura prokázán nižší jateční věk a převaha samců 
(Bielichová et Labuda 2017), v Altenbergu v Siegerlandu byl 
skot porážen ještě později než ve městech a jeho kosti vyka-
zovaly dlouhotrvající zatížení (Doll 1998). Poměrně vysoké 
je zastoupení telat (20 % kostí) v Kristbergu v Tirolských 
Alpách (Stopp 2003). 

Ve zcela obecné rovině si dovolíme předpokládat, že obil-
nářství hrálo podružnou roli, mj. proto, že horníci měli mož-
nost si obilí koupit. Na rozdíl od rostlinné produkce je chov 
dobytka zmiňován i v normativních písemných pramenech 
(CIB I, 328). I ten ale mohl být jen pojistkou pro dobu neú-
rody, či výpadku trhu jak tomu bylo v novověkých horních 
městech, zatímco za normálních okolností se na zásobování 
masem podílelo i zázemí prostřednictvím masných krámů 
(Jančárek 1971, Tomaschek 1897).  

V roce 2016 byla také dokončena analýza sbíraných uhlíků 
dřevin z minulých sezón doplňující analýzu předchozí (Ko-
čár et al. 2014). Analýza uhlíků poskytla poměrně dobrou 
oporu pro rekonstrukci lesního porostu okolí zkoumaného 
hornického sídliště ve vrcholném středověku. Na základě 
provedené analýzy můžeme rekonstruovat původní vege-
taci jako společenstva bučin a jedlobučin (buk, jedle, javor 
a smrk). Zaznamenány byly i dřeviny azonálních smrčin 
(smrk, vrba) a dřeviny typické pro horské suťové lesy (javor, 

jilm). Podíl méně kvalitních světlomilných dřevin sekundár-
ních sukcesních listnatých lesů a lesních pasek (topol/vrba, 
jabloňovité) je poměrně malý.

Postižení detailních změn antrakologického souboru 
v čase limituje zásadně příliš hrubé datování jednotlivých 
archeologických kontextů. Problematické je také rozdílné 
množství analyzovaných uhlíků a kontextů, z nichž pocházejí 
v jednotlivých časových horizontech, které u první a posled-
ní fáze může vést k  ovlivnění lokálními anomáliemi (1). 
S vědomím tohoto omezení můžeme v hrubých rysech načrt-
nout vývoj využívaných druhů dřeva následovně: V nejstar-
ším horizontu interpretovaném jako žďáření původního 
porostu před stavbou domů zaznamenáváme vyrovnaný 
podíl javoru, smrku, jedle a buku – tedy přirozené druhové 
složení. Zvláštností této fáze je vysoký podíl javoru. Zde tvoří 
jednu z dominant souboru (23 % analyzovaných uhlíků). 
Druh byl dále ve zmenšené míře zaznamenán v následujícím 
horizontu 13.–14. století, v novověku již zachycen nebyl. 
Ve druhé fázi – během života sídliště bylo páleno dřevo 
s převahou buku (44 %) a jedle (35 %), tedy hlavní dřeviny 
palivového a konstrukčního dřeva. Svědčí to též o těžbě dře-
va z lesů přirozené druhové skladby s vyrovnaným podílem 
listnáčů a jehličnanů. Po zániku dolů bylo sídliště opuštěno 
a zarostlo. Po obnovení těžby po roce 1603 se situace zásad-
ním způsobem liší. Dochází k exploataci lesů pozměněné 
skladby ve prospěch jehličnanů s převahou smrku (52 %) 
nad jedlí. Odpovídá to získávání dřeva ze sekundárního lesa 
vzniklého na vytěžených plochách. Nelze ale vyloučit vliv 
selekce dřeva a možnost, že spektrum bylo pravděpodobně 
pozměněno i dovozem jehličnatého dřeva právě s převahou 
smrku (graf 2).

Lze rozlišit zastoupení druhů dřeva v jednotlivých kon-
textech (graf 3). V zásypu „zemnice“ č. 3 převládá jedle (cca 
2/3 analyzovaných uhlíků) jako spálené konstrukční dřevo, 
v podlahové vrstvě se pak jedná jen o jehličnany. Ve vrstvě 
přisuzované destrukci ohniště v interiéru „zemnice“ je sku-
tečně výrazný podíl buku – palivového dřeva. V předpecní 
jámě venkovní pece směs buku, jedle a smrku.

Technologie
Jedinými nemovitými nálezy souvisejícími nesporně s dal-

ším zpracováním rud po vytěžení jsou kumulace odpadu 
po vytloukání rudniny ze žiloviny – tzv. debitáže. Nic na 
tom nezměnila ani archeologická mikrosondáž téměř všech 
dosud neověřených geomagnetických anomálií, včetně nově 
proměřených ploch. Převažující příčinou anomálií byly 
magnetitové skarny, ať již náhodně roztroušené, či kumulo-
vané v debitážích. Pouze u domu č. 3 byla takto odhalena 
pec zatím nejasné funkce (viz níže) a propálená hlína byla 
v místě anomálie zjištěna pedologickým vrtem i na parcele 
jednoho z domů dlouhé severojižní řady (obr. 3).

S pražením či hutněním rud zatím nelze  zcela spolehlivě 
spojovat ani pec a ohniště nalezené u domu č. 3, neboť 
v jejich bezprostřední blízkosti postrádáme významnější 
množství strusky. Pec 1/2014 situovaná na terase před vstup-
ní rampou do zahloubené prostory domu měla kruhový 
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tvar o průměru 75 cm, velmi slabě propálené dno překryté 
sesunutou kamennou kupolí (či válcovou kychtou), jejíž 
základový řádek byl zčásti zapuštěn do mělkého výkopu (obr. 
4). Před topeništěm se nacházela předpecní jáma vyplněná 
uhlíky. Pod terasou, níže po svahu bylo roku 2016 nalezeno 
obdélné ohniště bez jakýchkoliv stop ohraničení, či kupole 
(obj. 3/2016) o rozměrech 124 × 77 cm s topeništěm propá-
leným do cca 10 cm hloubky (obr. 5). Ohniště bylo narušeno 
prospekční jámou 4/2016. Souvislost s prubířstvím či jinými 
pyrotechnologickými procesy ale u nalezených zařízení nelze 
zcela vyloučit, neboť ze zásypu domu č. 3 pocházely indicie 
prubířství/hutnictví jako 47 keramických zlomků s nátavy, 8 

drobných strusek, dva technolity kovového vzhledu, z nichž 
jeden je arsenniklový slitek a druhý podle vzhledu klejt, 
a dále 2 zlomky tuhované, patrně technické keramiky. Situaci 
je snad možné vysvětlit jako redepozici prubířského odpadu, 
který mohl být odklízen od pece na terase ke stěnám nad-
zemních částí domu a po jejich zániku se erozí sesunout do 
suterénu. Obdobný nepoměr mezi prakticky čistou terasou 
a na nálezy bohatou výplní zahloubené prostory domu č. 3 
panuje ostatně i u běžné užitkové keramiky. U ohniště pod 
terasou je zase nápadné intenzivní propálení dna topeniště. 
Jasno by do funkce pecí/ohnišť mohla vnést v současnosti 
probíhající analýza geochemie jejich dna a okolí.

Nepřímými doklady prubířství či hutnictví jsou nálezy 
technické keramiky a technolitů (obr. 6). V sezóně 2016 při-
bylo k okrajovému zlomku tuhované silnostěnné nádoby 
(trojbokého  tyglíku?) dna tuhové keramiky a silnostěnnému 
dnu tyglíku nalezeným dříve dalších 5 zlomků z plynule nále-
vkovitě se rozvírajícího pohárku s kruhovým ústím a relativně 
silnostěnnou spodní částí a dále 3 další okrajové zlomky a je-
den zlomek dna z dalších nádob tvarově obdobných předešlé. 
Ojedinělost tohoto keramického tvaru v nálezovém souboru 
a silné stěny u dna, jakož i některých z okrajů (max. 8,8 mm) 
naznačují, že by se mohlo jednat o tyglíky. Na druhou stranu 
síla vlastního dna i stěn ve vyšších partiích nejlépe dochované 
nádoby je malá (5 resp. 7 mm). Podobné nálezy bývají však 
označovány také jako tyglíkovité lampičky (Valentová 2006, 
Bělinová-Kožíšková 2011, Bartoš 2004). Technickou kera-
mikou by mohl být i silnostěnný oxidačně vypálený hrubě 
ostřený zlomek misky s naznačeným výběhem výlevky (síla 
stěny 12 mm). Nátavy na běžné keramice pocházejí z před-
chozích sezón výzkumu. Mají charakter lesklých žlutohnědých 

26
,9

2

23
,0

8

23
,0

8

19
,2

3

7,
69

34
,1

3

1,
64 6,

57

44
,5

0

10
,4

9

0,
76

0,
13

0,
13 1,
64

34
,4

8

13
,7

9

51
,7

2

0

10

20

30

40

50

60

% 1250–1300

1250–1350

17.-18. stol

26
,9

2

23
,0

8

23
,0

8

19
,2

3

7,
69

34
,1

3

1,
64 6,

57

44
,5

0

10
,4

9

0,
76

0,
13

0,
13 1,
64

34
,4

8

13
,7

9

51
,7

2

0

10

20

30

40

50

60

% 1250–1300

1250–1350

17.-18. stol

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Conifera ind.

Ulmus

Populus/Salix

Pomoideae

Picea

Fagus

Acer

Abies/Picea

Abies

Graf 3. Druhové složení jednotlivých kontextů. 
Graph 3. Wood taxons proportional representation in specific archeological contexts.

Graf 2. Druhové složení antrakologického spektra. Početní poměry v jed-
notlivých etapách: horizont žďáření (někdy mezi cca 1250–1300), středověké 
sídliště (cca 1250–1350), novověká těžba (maximum v 17. a 18. století).
Graph  2. Wood taxons proportional representation due to analysis of char-
coals. Percentage of taxons in each period: slash and burn before building 
of houses (aprox. 1250–1300), mediaeval settlement (aprox. 1250–1350), 
early modern mining period (max. in the 17th and 18th century).
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glazur, šedých, či černých natavenin a (interpretačně spor-
ných) matných žlutých povlaků. Jejich výrazná převaha nad 
specializovanou technickou keramikou naznačuje, že ji oproti 
novověké praxi v určitých prubířských procesech nahrazovaly. 
Výsledky chemické analýzy nátavů nejsou zatím k dispozici.

Odpadem pruby/tavby rudy mohou být dva arsenniklové 
slitky, které byly nově analyzovány projektovými partnery 
z České geologické služby (viz Exkurs). Jedná se v podstatě 
o „míšeň“, tedy gravitačně vydělenou neužitečnou arsenovou 
složku primární taveniny (Vaněk et Velebil 2007). Neza-
nedbatelné informace poskytuje morfologie nálezů. Malý 
plochý zlomek 5/14-296 byl získán při detektorovém prů-
zkumu u jižní příčné řady domů pocházel ze zásypu domu 
č. 3 (obr. 7/7). Má rozměry 4 × 3,1 × 0,8 cm a hmotnost 
32 g. Jeho spodní strana je rovná, hladká a stejně jako horní 
strana nenese stopy opracování. Zlomek vznikl nepochybně 
vylitím malého objemu taveniny na rovnou plochu, a byl na 
dvou místech druhotně přeseknut, snad pro další testy. Zcela 
odlišný je slitek přír. č. 5/14-249 (obr. 7/6). Koláč o průměru 
16 cm s ne zcela rovnými okraji dokládá svým tvarem původ 
in situ v předpecní jámě, či přímo v peci, z níž by ale musel 
být vylomen. Jeho značné rozměry odporují samému smyslu 
pruby – jako pokusné tavby v ekonomickém malém měřítku. 

V tomto případě máme zřejmě co do činění s hutnickým 
odpadem. Neobvyklé složení slitků s převahou arsenu a niklu 
lze nejspíš vysvětlit jako neúmyslnou příměs hluchých arsen 
niklových nerostů ve vsázce/prubě. V debitáži byl nově sku-
tečně prokázán niklskutterudit – jeden z možných zdrojů 
arsenu a niklu ve slitcích. Vstup tohoto minerálu do prubíř-
ského/hutnického procesu dokazuje i analýza bochánkovité 
partikule klejtu (viz níže), v níž byl tento nerost v ne zcela 
roztaveném stavu nalezen. Působivá série: minerál v místní 
debitáži – v klejtu – a arsenniklové složení míšně svědčí pro 
místní původ těchto technolitů, v tom smyslu, že vznikaly 
při zpracování místní rudy. Vznikaly patrně při její prvotní 
tavbě hutnické či prubířské (v tyglíku). 

V různých fázích prubířství/hutnictví mohly vznikat na-
cházené bochánky oxidu olova (obr. 7/2, 4, 5). Od zolovňo-
vání a s ním souvisejícího struskování (2) přes kupelaci (3) 
po přepalování stříbra. Některé z klejtů mohly být používány 
jako importované tavidlo, zdroj olova do tavby, resp. při 
přepalování stříbra (Vaněk et Velebil 2007, Hrubý 2014, 
Derner, Hrubý et Schubert 2016). 

Překvapení přinesla analýza čtvrtého z dosud nalezených 
kovových slitků 5/14-294, který je tvořen téměř čistou mědí 
amorfního „rozteklého“ tvaru (obr. 7/1). Jeho rozměry jsou 

Obr. 3. Výsledky testování geomagnetických anomálií v dolní části sídliště. 
S: skarn; D: debitáž; P: pec; ?: nezjištěno. 
Fig. 3. Results of geomagnetical anomalies testing in the lower part of 
settlement. S: skarn, D: debitage, P: furnace, ?: unidentified.

Obr. 4. Pec 1/2014 na terase u domu č. 3. 
Fig. 4. Furnace 1/2014 on the terrace of the house Nr. 3.

Obr. 5. ohniště 3/2016 narušené průzkumnou jámou 4/2016.
Fig. 5. Hearth 3/2016 cutted by the survey pit 4/2016.
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49 × 49 × 9 mm a hmotnost 57 g. Na spodní straně je mírně 
konvexní hladký, na horní s mělkými lagunami, drobnými 
nátavy a drobnými póry. Podle tvaru se zdá, že vznikl v mělké 
misce. Zde je možné pomýšlet na produkt metalurgie mědi 
(4), výsledek prubířské zkoušky na měď, nebo suroviny 
v mědilitectví (5), které mohlo být provozováno i z přine-
sené suroviny jako přidružená činnost. Poslední možnosti 
poněkud protiřečí nepravidelný tvar slitku, neodpovídající 
standardizovanému ingotu, prubířství zase relativně velké 
„neanalytické“ množství získané mědi. S mědilitectvím by 
mohl souviset i obloukovitý plíšek zkorodované mědi 5/14-
534, který působí jako do oblouku vylitá a roztepaná měď 
tedy snad polotovar výroby měděných předmětů. 

Otázkou tedy zůstává, co kromě prubířství bylo z pyro-
technologických procesů na sídlišti provozováno. Výsledky 
analýz strusek nemáme k dispozici, předběžně je hodnotíme 
jako kovářské. Žádné struskové haldy (ani v druhotné poloze 
v odvalech mladších dolů) natož samotné pece jsme nena-
lezli. Těžko říci, co měli na mysli autoři mapy z 90. let 16. 
století když na Kremsigeru kromě „Alte Minczstat“ připsali 
i „Alte Schmelzhuette“ (NA Praha, MM, karton 905; mapa 
lesních výměr) (6).  Hutnění předpokládáme spíše v údolí 
Přísečnice, kde byly také na břehu přehrady v místech poz-
dější novověké huti (tzv. „poloha 19“ povrchového průzku-
mu) nalezeny barevné strusky v doprovodu novověké ale 
i středověké keramiky (Crkal et Volf 2014, Crkal 2016) (obr. 
8) (7). Nelze tedy vyloučit jejich středověký původ. Zdá se, 
že hutnění mimo vlastní sídliště je rozšířenou normou, jak 
dokazují nálezy hutí jako. v trati „Kohlung“ u Treppenhaueru 
(Schwabenicky 2009), „In der Wilden Wiese“ u Altenbergu 
v Siegerlandu (Lobbedey 1998a), několik hutí na k. ú. Utín 
pod hornickým sídlištěm Buchberk na Havlíčkobrodsku 
(Hrubý 2014). Hutnění rud přímo na hornických sídlištích 
ale také nelze zcela vyloučit, jak dokazují nálezy, pravda 
interpretačně ne zcela jednoznačně hutnických či kupelač-
ních pecí na Rocca san Silvestro, Brandes, Treppenhaueru, 
„Staré Kutně“, či Glanzenbergu/Starém městě u Banské 
Štiavnice (Francovich 1993, Bailly-Maître et Bruno Dupraz 
1994, Schwabenicky 2009, Valentová 1999, Labuda 2016). 
Významnější výskyty hutnické strusky jsou známy z Vyskyt-
né a Havírny u Štěpánova (Hrubý 2016, Doležel et Sadílek 
2004). Problémem technolitů nezapadajících do představy 
o prubířství na hornických sídlištích jako v našem případě 
větších klejtů, nebo velkého arsenniklového slitku může být, 
že sem mohly být přineseny zpět z hutí jako surovina k pře-
palování stříbra či prubířství (klejt) nebo k dalším testům, 
například na zbytkové množství stříbra (slitky).

Sídlení
Na základě výzkumu roku 2016 lze říci, že sídliště je větší 

a více, resp. jinak organizované, než jsme se dosud domnívali. 
Při sledování výskytu keramiky ve vývratech stromů a mi-

krosondách se během roku 2016 podařilo identifikovat čtyři 
nové sídlištní polohy. Těmi je nyní vymezena plocha sídliště 
na přibližných 200 × 350 m. Zajímavé je, že sídliště evidentně 
pokračovalo i za dominantní podélnou povrchovou dobývku 

Obr. 6. Technická keramika. Č. 2: tuhová nádoba, jinak režná oxidačně 
pálená hrnčina. 1, 3, 4: tyglíky (?), mikrosonda 7/2016. 2: Dno nádoby s in-
dikacemi práce s olovem ze sondy 3/2014 pod domem č. 3. 5: Silnostěnná 
miska ze severní části sídliště – sonda 1/2016. 6: Dno tyglíku nalezené r. 
2014 při detektorovém průzkumu v jižní části sídliště.
Fig. 6. Technical pottery. Nr. 2: Graphithized vessel, the others: oxidized 
fired vessels. 1, 3, 4: crucibels (?), small scaled test pit 7/2016. 2: The bottom 
of vessel with  chemical traces of lead smelting from test pit 3/2014 under the 
house Nr. 3. 5: Thick walled bowl from northern part of the settlement – test 
pit 1/2016. 6: bottom of the crucible found in 2014 by the metal detector 
survey of the southern part of the settlement.

Obr. 7. V textu popisované technolity. 1: měď (5/14-294), 2: klejt (5/14-75), 
3: měď (5/14-534), 4: klejt (5/14-74), 5: klejt (202/13-19), 6 AsNi slitek 
(5/14-249), 7 AsNi slitek (5/14-296).
Fig. 7. The above described technolites: 1: copper (5/14-294), 2: litharge 
(5/14-75), 3: copper (5/14-534), 4: litharge (5/14-74), 5: litharge (202/13-
19), 6 AsNi smelt (5/14-249), 7 AsNi smelt (5/14-296).
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magnetitu probíhající šikmo k nejdelší řadě domů. Přestože 
současného impozantního objemu dosáhla až v novověku, 
nelze vyloučit, že se v těchto místech těžilo v menším roz-
sahu již dříve (8). V žádném případě se ale podle ní neřídí 
urbanismus sídliště, jelikož hlavní řady domů probíhají vůči 
dobývce šikmo, a výrazně se od ní odklánějí.

Díky velmi podrobnému digitálnímu modelu reliéfu 
s průměrnou hustotou 20 bodů na metr čtvereční (Lissek 
et Holešínský 2014) a z něho odvozenými vrstevnicemi 
po 10 cm můžeme na vrstevnicovém plánu Kremsigeru 
lokalizovat poměrně přesně hranice terásek, či terénních 
zářezů, které ve svažitém terénu oddělují některé domy. 
Pokusíme-li se na sídliště „aplikovat“ nějakou síť, která by 
dané hranice respektovala, s překvapením zjistíme, že na 
rozmístění domů je možné uplatnit parcelaci se šířkou par-
cely 19,46 m u nejdelší řady a poloviční, tedy 9,46–9,55 m 
u ostatních řad. Délkovou jednotkou mohl být poněkud 
neustálený Kutnohorský „dumploch“ při délce 2,39 m, což by 
ale nasvědčovalo pozdnímu vzniku nejdříve v 80. letech 13. 
století, kdy dolování v Kutné hoře začíná (k míře a rozsahům 
jejích hodnot Jangl 2006). Stejně tak ale mohlo rozměření 

vycházet z nějaké nedochované míry, dokonce ne nutně 
hornické, jak dosvědčují obdobné šířky parcel ve městech 
(např. Procházka 2007).

Aplikace této hypotetické parcelace pak vede k několika 
závěrům:

1. Potvrzuje se, že zmínky středověkých právních pra-
menů o parcelách (areae, městiště, hofsteten) na do-
lech je třeba brát doslovně. Již podle tzv. Jihlavského 
privilegia A měl majitel pozemku při vyměření pro-
půjček („mons mensuratus“) (9), strpět 16 městišť 
(areae) (CJB1, 116). Pozdější prameny přinášejí další 
detaily, např. podle nedatovaného naučení jihlavského 
horního soudu jsou parcely svobodné (Tomaschek 
1897). Smyslem parcelace tedy zjevně nebylo jejich 
zpoplatnění, ale nejspíš alespoň rámcové omezení 
záboru  pozemků vrchnosti, což bylo obzvlášť důležité 
v případě rozlehlých pastvin (10). Dalším důvodem 
byla jistě i prostá snaha o smysluplně uspořádaný 
areál, jež se projevuje i u živelně rostoucích sídlišť, 
vyjadřovaná v právních pramenech pokynem, aby 

Obr. 8. Možná hutniště rud z Kremsigeru (PRI1). Železo: PRI 14 a 15, CEP12: nálezy strusek se středověkou keramikou; hamr Pleyl a Kryštofovy Hamry 
– zprávy o starých struskových haldách. „Barevné“ strusky: PRI 19 v poloze „Kupferhammer“ v doprovodu novověké a středověké keramiky.
Fig. 8. Possible smelting places of Kremsiger ores (PRI1). Iron smelting: PRI 14, 15, CEP 12: slags found together with mediaeval ceramic shards; iron mill 
Pleyl and Kryštofovy Hamry – known from written sources. Non ferrous slags: PRI 19 on site „Kupferhammer“ jointly with early modern and mediaeval 
ceramic shards.
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bylo nové sídliště vystavěno řádně („ordenlich ge-
pauet“) (Tomaschek 1897, Kenzler 2014). 

2. Urbanismus sídliště nyní není zcela srozumitelný. 
Jisté je, že zástavba se neorientuje podle dolů, což 
není u hornických sídlišť příliš obvyklé, spíše podle 
cest, jak naznačují krátké řady domů v nejsevernější 
a nejjižnější části sídliště i zalomení východní dlouhé 
řady domů (obecně k půdorysům hornických sídlišť 
Nováček 1994) (11). Nejvýraznějším urbanistickým 
počinem bylo vytvoření jižní příčné řady domů v dol-
ní části sídliště, kolmé k nejdelší severojižní řadě, které 
tak uzavírají volné prostranství. Naše původní před-
stava, že by se mohlo jednat o obdélné náměstí, kde se 
mohl konat trh se po nových objevech spíše vzdaluje 
realitě, protože tento prostor je zčásti zastavěný a do 
pravidelné obdélné formy mu chybí jasné ohraničení 
na severu, kde domy rovněž sledují severojižní cesty 
a nikoliv okraj „náměstí“, zatímco na západě zůstá-
vá situace díky narušení doly stále nejasná, souvislá 
fronta domů se zde ale zatím nerýsuje. Otázka trhu na 
hornických sídlištích je ale tak jako tak archeologicky 
neřešitelná, neboť, zvláště při pozdějším „rozběhu“ se 
již tvorbou „náměstí“ nemusel projevit, a naopak ne 
každé volné prostranství je možné interpretovat jako 
prostor trhu, nehledě na špatné dochování většiny 
zkoumaných sídlišť. Provoz trhu na hornických sídli-
štích jako takový nelze ale paušálně zavrhnout. Právo 
na svobodný trh u nově založeného dolu uvádí zcela 
jednoznačně již naučení jihlavského horního soudu 
z let 1309 resp. 1314 (totožné s rozhodnutím z roku 
1314) (Tomaschek 1897). Další doklady a indicie 
trhu rozebírá podrobně Schwabenicky (2009). Těžko 
si ale skutečný trh představit u každého hornického 
sídliště, natož v blízkosti města, jako v případě Krem-
sigeru vzdáleného jen 3,5 km od městečka Přísečnice 
(k němu nověji Crkal 2012, Crkal et Volf 2014, 2016). 
Toto privilegium je snad možné chápat jen jako mož-
nost, která v dostatečně urbanizované krajině, nebo 
v blízkosti jiného většího hornického centra nemu-
sela být uplatňována. Nebo se jím myslí volný prodej 
všeho potřebného nad rámec chleba masa a alkoholu, 
jejichž prodej je povolovaný jmenovitě (Tomaschek 
1897). To vše beztak pregnantně narušovalo mílové 
právo okolních trhových sídlišť či měst a přesto bylo 
v zájmu provozu dolů podporováno.

3. I ve zdánlivě volné kompozici domů v dlouhé severo-
jižní straně připadá (s jednou výjimkou) na každou 
parcelu jedna sníženina. Jinými slovy zástavba je po 
celém sídlišti stejného typu, ať již uvažujeme o nad-
zemních domech se suterény, nebo o zemnicích. 
Nepozorujeme tedy, rozhodně ne ve větší míře, si-
tuaci známou z Treppenhaueru, kdy měla být jedna 
ze zemic zasypána ve prospěch stavby nadzemního 
domu, tedy nějaký posun ve stavební podobě domů, 
nakolik jsme to schopni z terénního reliéfu vyčíst (srv. 
(Schwabenicky 2009). 

4. Zajímavá je také nejednotná poloha sníženin na do-
mnělých parcelách – jednou vpředu, jindy vzadu. 
Ta protiřečí představě podle uliční fronty štítovou 
stěnou zarovnaných velkých nadzemních domů se 
suterény, jak ji na příkladu Treppenhaueru rozvíjí 
Kenzler (2008, 2014).

Kremsiger tedy, spolu například s Treppenhauerem,  patří 
v určité fázi své existence k evidentně plánovitě vyměřeným 
sídlištím, kde se řady domů odkládnějí od dolů. Na opačném 
pólu pak stojí sídliště s domy v těsné vazbě na jednotlivé 
šachty, kde žádný urbanismus nepozorujeme, jako u síd-
lišť v jižním Schwarzwaldu (Steuer et Goldenberg 2002). 
I v tomto případě lze ale někdy o elementárním plánování 
půdorysu uvažovat, například u Altenbergu v Siegerlandu, 
kde jsou domy alespoň shodně orientované (Lobbedey 
1998a). Naznačeny jsou tedy jak určité lokální odlišnosti 
(Sasko-Česko-Moravská sídliště patří k velmi pravidelným), 
tak určité společné rysy. Až na výjimky totiž skutečná „ži-
velná“ zástavba nebyla téměř nikde dokázána a zakládání 
hornických sídlišť bylo většinou zřejmě centrálně řízeno 
(pravděpodobně hormistrem).

V roce 2016 jsme též pokročili v poznání parcely u domu 
č. 3 zkoumaného v předchozích sezónách (obr. 9). Před 
sníženinou se vstupní rampou orientovanou k severozápadu 
se nacházela terasa sypaná z výkopku sníženiny. Na terase 
se nacházela kruhová kamenná pec a mezi ní a hranou 
zahloubeného interiéru debitáž žiloviny. Po svahu byla 
terasa zpevněna sesutou terasní zídkou. Nově jsme zjistili, 
že terasa pokračuje i západně od severojižně směřujícího 
úvozu, který ji porušuje. Terasa o rozměrech přibližně 10 
× 10 m by zabírala severní polovinu hypotetické 19,5 m ši-
roké parcely u domu 3, v jejíž jižní části by se nacházelo 
nově objevené ohniště 3/2016. Při rekonstrukci nadzemní 
části domu lze v zásadě uvažovat o prostém zastřešení 
zemnice, uzavření prostoru valeným, či plochým stropem, 
nástavbu nadzemního patra přímo nad suterénem, nebo 
v extrémním případě o využití terasy pro nadzemní dům 
s vysunutým sklepem menších rozměrů (přehled stavu 
diskuse o „zemnicích” s uvedením další literatury: Klápště 
2005, Schwabenicky 2009, pro Kremsiger: Derner 2015). 
Všechny varianty jsou možné, poslední je však v případě 
zkoumaného domu nepravděpodobná. V první řadě proto, 
že terasa se poněkud svažuje k jihu, což zřejmě odpovídá 
původnímu stavu, neboť výraznější splachy jejího materiálu 
nebyly v sondě jižně od ní pozorovány. Podotkněme také, 
že rozměry terasy o ploše 100 m2, měla-li být zastavěna 
nadzemním domem, se vymykají všemu, co z hornických 
sídlišť známe. Z dřevohlinitých nadzemních domů hornic-
kých sídlišť je největším nám známým mimořádný dům 
6E/01 z Treppenhaueru s 41m2 (Schwabenicky 2009). Zdá 
se, že jednodílná dispozice a střídmá výměra byly charak-
teristickými rysy hornických obydlí. 

Nálezy hmotné kultury zdůrazňují relativně vysoký ži-
votní standard obyvatel sídliště. Nejnověji byl v zásypu 
terasy u domu 3 nalezen nálep skleněného „Nuppene-
becheru“ z vysoce čistého skla (obr. 10). Patrně se jedná 
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o import z Itálie, či Jihoněmeckých oblastí (12). Městské 
milieu doložené zde i staršími mimořádnými nálezy (tor-
zo figurky, leštěná redukčně pálená plavená keramika, 
glazovaná keramika, akvamanilie, kamenina) ale v žád-
ném případě nelze ztotožňovat s městským charakterem 
sídliště. Podobné nálezy jsou totiž známy i z vyslovených 
maloprovozů. Lze zmínit importy kameniny a glazované 
keramiky na Johanesser Kurhaus (Alper 2003), akvamani-
lie a sošku z hornického sídliště  u Pláničky na Klatovsku 
(Červený 2007). Také duté sklo nacházíme jak na sídlištích 
městského typu jako Freiberg (Hoffmann et Richter 2012), 
Hohenforst/Fürstenberg (Schwabenicky 2009); Bleiberg/
Treppenhauer (Schwabenicky 2009), Glanzenberg/Banská 
Štiavnica (Labuda 2016), tak na sídlištích, jakkoliv význam-
ných, byť zatím bez prokázaného městského charakteru, 
kde pravděpodobnost nálezu skla je zvyšována objemem 
prozkoumaných archeologických vrstev jako na Starých 
Horách u Jihlavy (Hrubý 2011), v Dippoldiswalde – Roter 
Hirsch (v jehož sousedství teprve později vzniká hornické 
sídliště před vznikem města) (Wegner et Schubert 2015), 
či Altenbergu v Siegerlandu (Lobbedey 1998b). Je tedy 

otázkou, nakolik z přítomnosti skla vyvozovat důležitost 
sídliště. Podobně je tomu se sociální topografií. K opatrnos-
ti by měly nabádat výsledky výzkumu na Treppenhaueru, 
kde byly zlomky skleněných nádob nalezeny rovnou u pěti 
domů (Schwabenicky 2009). 

Obr. 9. Plán výzkumu v okolí domu č. 3. 
Fig. 9. Ground plan of dig of the house Nr. 3.

Obr. 10. Skleněný nálep z poháru typu „Nuppenbecher“ ze sondy 5/2016 
v čele terasy před domem č. 3.
Fig. 10. Part of the „Nuppenbecher“ glass baker from test pit 5/2016 in 
front of the house Nr. 3 terrace.
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ZÁVĚR
Výzkum na Kremsigeru přispěl a přispívá montánní ar-

cheologii podrobným poznáním dalšího z nečetných dosud 
zkoumaných hornických sídlišť. Míra shody mezi nimi je 
napříč Evropou značná a umožňuje nám přenášet poznatky 
z jednoho na druhé. Tak průkaz  parcelace na Kremsigeru 
může vést k pokusům vyhledávat ji i na sídlištích s hůře 
čitelným terénním reliéfem. Důvěra ve shodu v používaných 
technologiích nám naopak dovoluje považovat také dosti 
mezerovité nálezy technolitů z jednotlivých sídlišť za útržky 
jednoho smysluplného řetězu procesů, které na hornických 
sídlištích probíhaly. Zajímalo by nás především, jaké kroky 
prubířství odrážejí námi nalezené klejty a nátavy na běžné 
keramice, a stejně tak, zda na lokalitě nemohlo alespoň příle-
žitostně docházet i k hutnění stříbra, jak naznačují největší ze 
slitků. Tak jako na jiných hornických sídlištích není ale jisté, 
zda všechny zde nalezené technolity na Kremsigeru také 
vznikly. Mohly být na lokalitu přineseny jako surovina pro 
prubířské zkoušky případně přepalování stříbra (klejt), nebo 
zkoušky na zbytkový obsah stříbra (různé slitky). Dalšími 
omezenými sondážemi se proto pokusíme najít pec v místě 
největší koncentrace strusek a slitků. Největší přínos ovšem 
očekáváme od dokončení analýz četných dosud získaných 
technolitů, jejichž vyhodnocení je podmínkou skutečně 
moderního montánně archeologického výzkumu.

EXKURS: ANALÝZA VYBRANÝCH 
TECHNOLITŮ Z VÝZKUMNÝCH SEZÓN 
2013–2014

(Vladimíř Šrein, Petr Bohdálek) 
 U vzorků bylo provedeno stanovení koncentrací prvků 

metodou EMA: analýza elektronovým mikroanalyzátorem 
s rozšířeným svazkem v Laboratoři elektronové mikrosondy 
Národního muzea v Praze – Horních Počernicích.

Kovové slitky NiAs
Vzorek KR1_1. (slitek přír. č. 5/14-296). (obr. 11)
Nikl-arzenidový slitek má uspořádanou vnitřní strukturu 

v tabulky, kde se jednotlivé lamely dotýkají plošně paralelně, 
v případě obsahu příměsí pak kose, velmi vzácně kolmo. 
Oddělujícími fázemi jsou oxidy olova, které mohou též 
tvořit samostatné výplně trhlin v různém stupni proměny 
v další olovem bohaté fáze. Všechny sloučeniny olova jsou 
bez příměsí. V tenkých žilkách mezi lamelami nikl-arzeni-
du se pak vyskytují proužky minerální fáze blízké bornitu, 
případně jiné fázi obsahující železo, měď a síru. 

Jádro slitku je obklopeno fragmenty původního nikl-ar-
zenidu a tmelící nehomogenní celistvou hmotou, kde byly 
jako hlavní prvky detekovány železo, arzen, kyslík, v menší 
míře pak antimon, síra, nikl, olovo a měď. Fáze se svým 
složením podobá skoroditu znečištěnému olovem, niklem 
a mědí v kationtové části, a antimonem a sírou v aniontové 
části. Mocnost této korozivní vrstvy je 1–3 mm.

Artefakt přír. č. 5/14-249
Větší vzorek představuje makroskopicky velmi jemnozrn-

nou taveninu nikl-arzenového složení s četnými dutinami. 
Základním motivem jsou opět tenké dlouhé lamely niklo-
vého arzenidu s příměsí železa, kobaltu, mědi a antimonu. 
Materiál kromě dutin obsahuje ještě četné kulovité odmí-
šeniny sulfidického složení, kde je přítomna zejména měď, 
síra, železo i olovo. Ve stejné míře je v materiálu zastoupen 
uzavřený kysličník olova, červené nebo žluté barvy a to až 
do velikosti 200 mikronů. Také není homogenní ve vnitřní 
stavbě, ale může uzavírat jiné nestechiometrické sulfidy. 
Základní chemické složení je stabilní v centrech širších 
tabulek. Při okraji zůstává většina nehomogenit. 

Chemické složení slitků je vyrovnané v rámci fragmentu, ale 
liší se poměrem Ni:Fe:Co. Ten závisí na složení vsázky arzeni-
dových rud: monoarzenidů nikelínu(NiAs) nebo diarzenidů 
saffloritu-rammelsbergitu (CoAs2- NiAs2) a také triarzenidů 
skutteruditu – niklskutteruditu (CoAs3- NiAs3). Vzhledem 
k přítomnosti ryzího arzenu v rudě výsledné chemické složení 
slitků dosahuje složení minerálu orcelitu. Uplatňují se asi 
i kovy ze sirníků, železo, měď a antimon (tab. 1).

Slitky s PbO
Artefakt přír. č. 202/13-19
Žlutá a červená hmota oxidu olova obsahuje znečiště-

ní, jež se na 1 cm dlouhém úštěpku zřetelně mění. Nejvý-
znamnějším fragmentem je pozorovatelná sferule, která je 
tvořená krystalickými zrny pevně spojenými v jednolitou 
masu, avšak krystalograficky různě orientovanou ve třech 
směrech. Samostatný lem je tvořen oxidy olova, v jedné části 
k němu přiléhá menší částečka kovového olova. Celá tato 
skupina je potom obklopena relikty červeného oxidu olova, 
a hlavně žlutého oxidu olova. Na zakončení je již pestrá 

hm% As Ni Fe Co Cu S Sb Pb Ag Bi
5/14-296 34,5 62 0 0,5 2,5 0,05 0,15 0,12 0,05 0
5/14-249 33,0 52,5 7,5 2,5 3,1 0,10 0,20 0,10 0,05 0

Tab. 1. Chemismus vybraných niklarsenidových slitků.
Tab. 1. The chemism of selected Ni-As smelts.

Obr. 11. Na BSE obrazu vzorku KR1_1 jsou patrné tabulkovité lamely 
arzenidu niklu, které k sobě přiléhají v různých orientacích převážně kose 
a trhliny mezi nimi jsou vyplněny složitými sirníky dalších prvků, a také 
jednotlivými žilkami a zrny oxidů olova.
Fig. 11. On the BSE view of sample KR1_1 are evident plate like lamels of 
nickelarsenide, which fit tightly to each other  in various orentations, mostly 
bevelled. Cracks between them are filled with complex suplphides of other 
elements and also thin veins and grains of lead oxides.
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skupina minerálů a sklovin s proměnlivým obsahem olova, 
a vyskytují se tabulkovité krystalky žlutého oxidu olova. Celá 
tato masa je prostoupena ještě zonálními jehlicemi fosfátů 
olova vzniklými často uvnitř protáhlého krystalu s dutinou, 
a dokonalými tabulkovitými krystaly draselných živců, také 
s proměnlivými obsahy arzenu, ale hlavně olova a niklu. 
V materiálu je ještě zastoupen teplotně neatakovaný neroz-
tavený křemen. Na zvětralých okrajích se ale již vyskytují 
karbonáty olova, zejména hydrocerusit. Vzorek ukazuje také 
na vkládání arzenidové rudy do olověné taveniny. K obsahu 
stříbra je třeba uvést, že chemická kompletní analýza by 
spotřebovala celý artefakt a proto nebyla provedena. U RFA 
na povrchu se projevilo nadměrné zahlcení a znehodnocení 

signálu antimonu, cínu a stříbra. V přesných EMA analýzách 
stříbro stanoveno nebylo.

Artefakt přír. č. 5/14-75 (obr. 12)
Tento vzorek obsahuje opět žlutou a červenou hmotu 

oxidu olova, které do sebe vrůstají v jednotlivých lamelách, 
pevně spojených v jednolitou hmotu, přičemž je pozoro-
vatelná drobná nehomogenita mikroskopických rozměrů.

V červené zóně mikroskopu pozorujeme okraj malé niklo-
-arzenidové kuličky, která obsahuje místa tmavé barvy, které 
jsou typické obsahem arzenu a železa, hliníku a křemíku. 
Tato hmota je dále nahrazena rozpukanou arzeničnanovou 
kůrou, kde jsou ještě přítomny další prvky. V trhlinách se 
vyskytuje i oxid olova v podobě bílých skvrn složité sulfidic-
ké zbytkové taveniny. Dále již následují jenom převažující 
lamely arzenidu niklu v adekvátním zmenšením. Mezi jed-
notlivými žlutavými lamelami oxidu olova se pak vyskytují 
lesklé bílé nebo bělavě zabarvené lupínky karbonátů olova. 
Lokálně mohou vyplňovat ve shlucích dutinky o průměru 
několika milimetrů.

Artefakt přír. č. 5/14-74
Také tento fragment se skládá se žluté a červené hmoty 

oxidu olova, ale bez přítomnosti znečištění a bez dutin. 
Struktura je stejná jako u předchozího vzorku. Liší se menší 
hmotností a na zvětralých okrajích se již vyskytují pravděpo-
dobně karbonáty olova, možná hydrocerusit v podobě bílých 
práškovitých lemů a povlaků. Je pro ně charakteristické 
bělavé záření v dlouhovlnném ultrafialovém světle.

Kovový slitek Cu
Artefakt přír. č. 5/14-294 (obr. 13).
Slitek z mědi neobsahuje téměř žádné olovo a stříbro 

v metalické části. Je nehomogenní, a v jeho struktuře se 
objevují červíkovité klkovité agregáty dutin vyplněné zrni-
tým kupritem v podobě zrn i drobných krystalků. Zcela jiná 
situace je v jeho okrajích, kde na trhlinách jsou již oxidické 
sloučeniny zelené barvy, ve kterých je i uhlík, mají příměs 
olova, antimonu a problematického stříbra. V mezifázi vzni-
kají oxichloridy mědi a již jen v reliktech nalézáme sirník 
mědi a sirníkovou fázi obsahující měď, antimon, olovo, opět 
s problematickou přítomností stříbra. Další fází nalezenou 
opět v mikroskopických rozměrech je chlorid olova. Toto 
vše nasvědčuje průběhu testovacího tavení, kdy velká část 
nově vzniklých nestabilních sloučenin podléhá zvětrávání. 

Artefakt přír. č. 5/14-534 je rovněž tvořen zkorodovanou mědí.
Tento plochý artefakt tvořený obloukem ve svém che-

mickém složení obsahuje pouze měď bez příměsi dalších 
prvků. Jeho vnitřní struktura se skládá z kovových zrn ne-
pravidelného tvaru, které jsou po svém obvodu lemovány 
přeměněnou hmotou na práškový kuprit, tedy kysličník 
mědi. Hmota se právě podle těchto navětralých zón odlamuje 
a drolí při jakékoliv manipulaci.

Špinavě zelenavý povlak pak náleží uhličitanu mědi, mala-
chitu, vzhledem k přítomnosti jílových minerálů zjištěných 
při podrobném mineralogickém výzkumu.

Obr. 13. Na nábrusu vzorku KR1_Cu_1 vidíme porézní agregáty měděného 
slitku v podobě nepravidelných nebo jehličkovitých útvarů, které prostu-
pují základní masu fragmentu. Podle chemického složení materiál náleží 
kupritu ve formě chalkotrichitu. Spodní útvar na obrázku již v centrální 
části obsahuje karbonát mědi zelené barvy. 
Fig. 13. In the cut of KR1_Cu_1 sample, porous aggregates of Cu smelt in 
form of unregular or needle shaped structures penetrating the basic matter 
of fragment are visible. According to the chemical composition this sample 
is cuprite in form of chalkotrichite. The central part  of the lower structure 
already contains green colloured copper carbonate.

Obr. 12. Nábrus vzorku klejtu KR2_4.
Fig. 12. Cut of liharge sample KR2_4.
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Zrudnění s arzenidem
Vzorek KR11 (obr. 14)
V tomto vzorku byl nalezen fragment s  křemennou žilovi-

nou a se zrnem zrudnění arzenidu niklu lemovaný pyritem. 
Hlavní zastoupené prvky jsou v poměru tvořícím minerál 
niklskutterudit NiAs3, což na lokalitách v nejbližším okolí, 
například Měděnec, je hlavní triarzenid na ložisku. Nalezený 
fragment KR11 má již náznaky navětrání v trhlinách, které 
jsou zřejmě až z doby po vytěžení suroviny na povrch. 
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POZNÁMKY
1) V rámci zásadní středověké fáze lokality bylo možno 

vyčlenit pouze etapu zakládání (jižní části) sídliště do-
kládanou výrazným uhlíkatým horizontem na rostlém 
podloží pod výkopkem z domu č. 3 a druhou etapu – 
dalšího života sídliště. Novověké uhlíky jsou zastoupeny 
pouze nálezy ze sondy 1/13: z řezu odvalem dolu.

2)  V prubířství je popisováno výslovně Erckerem (Ercker 
1974) či věcně Agricolou (1976) jako proces vytváření 
a odhánění strusek z povrchu taveniny vzniklé vložením 
rudy (či předchozí tavbou vzniklého „regulu“) do roztave-

ného resp. přímo vlastního olova, tedy v přímé návaznosti 
na zolovňování. V hutnickém procesu na několikastupňo-
vou „rafinaci“ se vznikem strusek neobsahujících již síru 
(tedy nesouvisejících s primární tavbou) a obsahujících 
postupně stále větší množství olova ukazují např. nálezy 
z hutniště ze 12. století „Na Slupi“ v Praze (Ettler et al.. 
2015). 

3)  Kupelace ve smyslu shánění, tedy koncentrace stříbra 
v slitině s olovem oxidací povrchové vrstvičky olova 
a jejím mechanickým odstraňováním je ovšem proce-
sem hutnickým. V prubířství kupelací dobové prameny 
(Ercker 1974, Agricola 1976) rozumějí fyzikální oddělení 
olova od stříbra vlivem porézního kostního popela, které 
kromě vrstvy klejtu vsáklého do kapelky žádný odpad 
neprodukuje. 

4)  Ekonomicky využitelné měděné zrudnění však nebylo 
na lokalitě zatím prokázáno.

5)  K možnému kovolitectví na Treppenhaueru: Schwabe-
nicky (2009).

6)  Struskové haldy uvádí zpráva o vizitaci pustého Krem-
sigeru roku 1576 „Má se za to, že v těch výše zmíněných 
pinkách se těžila železná ruda, skrz ně prochází vizmutová 
žíla. Na řečeném Gremsingeru se před lety těžilo mnoho 
železné rudy a udělalo se z ní mnoho železa, což dosvědčuje 
mnoho velkých struskových hald (NA Praha, MM, sign. 
MM-5-22, kart. 904, překlad M. Balášová). Není ovšem 
jasné jaké struskové haldy tím myslí. Mohly to být žele-
zářské struskové haldy v údolí Přísečnice – tzv. polohy 
14 a 15 (Crkal 2016) a Černé vody v místě pozdějších 
osad Pleylu či Sorgentalu (Kloub 2014). Souběžnou těžbu 
železa a stříbra ve středověku na Kremsigeru a tedy hut-
nění zdejšího železa na  výše uvedených místech naopak 
vyloučit nelze. 

7)  Za sdělení o pozdějších dosud nepublikovaných nálezech 
středověké keramiky v poloze 19 děkuji J. Crkalovi (ústní 
sdělení 25. 1. 2016). 

8)  Pro starší těžbu svědčí mj. průběh žíly Segen Gottes, která 
podle Jantschmanovy mapy z roku 1834 běží zhruba po 
východním okraji dobývky a je stříbronosná, mohla tedy 
být zdrojem stříbra již ve středověku (KH MA A 0963).

9)  Pravděpodobně se tím míní příslušenství jedné důlní 
míry, jak upozorňuje P. Hrubý (2016, 67).

10) Ius Regale Montanorum proto omezuje počet pastvin 
počtem domů a jejich délku dostřelem luku (CJB I, 328). 
Naučení jihlavského horního soudu vysvětluje, že je 
míněn dostřel od dolu, což zdůrazňuje vazbu zázemí 
na blízké okolí dolů bez ohledu na vhodné zdroje vody 
a kvalitu pastvin (Tomaschek 1897). 

11) Některé cesty naopak terasy před domy narušují (viz 
níže), což může souviset s postupným zanikáním sídliště, 
stejně jako s pozdější novověkou těžbou.

12) Za zhodnocení nálezu a předběžné určení provenience 
děkuji E. Černé. Obdobný zlomek zcela čirého skla  byl 
nalezen na Hohenforstu/Fürstenbergu (Schwabenicky 
2009).


